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Förord 
Den här uppsatsen började egentligen den dag i maj 2004 då vi satt på en intervju för att bli 
antagna till MarknadsAkademien (MA). Intervjun gick bra, vi blev antagna och under de 
följande två åren har vi inom ramen för MA givits möjlighet att fördjupa och förkovra oss 
inom såväl marknadsföring som i den akademiska världen. Vår tid på MA har under olika 
perioder väckt våra intressen för olika områden, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på 
allt vi har hunnit med under en så kort period. Nu har tiden dock hunnit ikapp oss och nya 
uppgifter väntar efter MA. Vi har varit med om ett äventyr som vi sent kommer glömma. Här 
har vår terminsansvarige lärare Anders Lundkvist spelat en stor roll. Utan hans stora 
engagemang under vår inledande tid på MA hade vi inte varit där vi är idag. 
 
Arbetet med denna magisteruppsats startade i december 2005 då vi började den brokiga väg 
som till slut ledde oss fram till att skriva en uppsats om egna märkesvaror i dagligvaruhandeln 
och de eventuella negativa aspekter som finns för detaljister med den utveckling som vi just nu 
befinner oss i. Under uppsatsens inledande period fick vi ett starkt och bra stöd av ett antal 
personer som var till stor hjälp när vi behövde bolla idéer. Vi vill därför rikta ett tack till Hasse 
Rynell, Raoul Hasselgren och Bo Lennstrand. 
 
Under arbetets gång har vi även funnit ett stöd, inte bara hos våra opponenter, utan i hela vår 
uppsatsgrupp och för den delen även i hela vår årskurs på MA. Vår handledare Marianne 
Nilson har likaså hjälpt oss att hitta rätt och hålla oss på rätt bana. Tack för dina idéer och tips! 
Sist vill vi tacka alla som ställt upp i fokusgrupperna samt de personer i detaljistledet som varit 
med på intervjuer. Utan er hade det varit omöjligt att komma fram till detta slutresultat. Tack 
för den tid ni satt av för att samtala med oss! 
 
 
Stockholm den 2 juni 2006 
 
 
 
Robert Aras       Elias Wästberg 
robert@marknadsakademien.com    elias@marknadsakademien.com 
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Sammanfattning 
 
Problem: 
 

Egna märkesvaror, EMV, har på senare år tagit upp konkurrensen med de 
mer traditionella märkesvarorna, LMV, och därmed befäst detaljisters makt 
inom dagligvaruhandeln. Detaljister anser att EMV är ett komplement till 
LMV där de kan erbjuda snarlik kvalité till lägre pris och samtidigt öka 
kundlojalitet. EMV är betydligt mer lönsamma för detaljister än LMV men 
för att detaljister skall kunna sälja dessa varor till lägre priser och därmed 
erhålla stora marginaler, har de skalat av vissa kostnader som reklam och 
andra marknadsföringsåtgärder. Dock har införandet av EMV i det ordinarie 
sortimentet, samt den ökande makten för detaljister, ibland lett till att vissa 
LMV har bojkottats och lämnat plats i hyllorna till allt fler EMV. För varje år 
som går har andelen EMV i butik ökat och vi ställer oss därför frågande till 
hur detta kan komma att påverka detaljister. Detta har fört oss in på vår 
forskningsfråga; Kan den ökade andelen EMV i butik leda till negativa 
konsekvenser för detaljister? 
 

Syfte: 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella negativa effekter med EMV 
inom dagligvaruhandeln i Sverige. Vi vill undersöka hur konsumenter ställer 
sig till den ökade andelen EMV i butik samt hur detaljister kan tänkas bli 
påverkade av detta.  
 

Metod: 
 

Uppsatsen är byggd på en datainsamling genom ett kvalitativt 
tillvägagångssätt, där vi har genomfört två fokusgrupper med konsumenter 
och även intervjuat representanter för två av de största detaljistkedjorna i 
Sverige. 
  

Resultat: 
 

Studien visar att det finns risk för att en ökad andel EMV skulle kunna få 
negativa konsekvenser för detaljisterna. I dagsläget är inte den risken 
överhängande men den kan bli ett allvarligt problem i framtiden med den allt 
större andelen EMV i butik. Risken ligger i att konsumenterna skulle söka 
sig bort från de invanda butikerna till andra butiker, för att kunna köpa de 
LMV som har försvunnit ifrån hyllorna. Denna risk beror på ett par olika 
saker, men har som gemensam nämnare att det handlar om vilka problem 
konsumenterna upplever med EMV och de fördelar de upplever med LMV.
Orsakerna till att det kan uppstå negativa konsekvenser för detaljister med 
EMV är dels på grund av konsumenters ovana och brist på tidigare erfarenhet 
av EMV-produkter vilket även innefattar deras negativa uppfattning till 
EMV, dels de funktionella och sociala risker som medförs med EMV. 

 
Nyckelord: 
 

EMV, LMV, detaljhandeln, attityder, varumärken och konsumtion.  
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Abstract 
 
Problem: 
 

In recent years private labels have competed with national brands with such 
success that they have given an idea of the power they have in retail trade. 
Retailers consider their own brands as a complement to national brands 
through which they can offer products of similar quality to a better price and 
at the same time gain loyalty among their customers. Retailers distribute 
private labels because they are considerably more profitable than national 
brands. One way towards earning these higher margins has been the 
reduction of costs, such as advertising and other marketing actions. 
However, the introduction of private labels and the increasing power of 
retailers have sometimes resulted in a boycott of some national brands and 
thereby opened the way for more private labels in stores. For every year that 
has gone by the amount of private labels has grown, which begs the question 
of what influence this can have on retailers. This leads us to our research 
question: Can the increasing amount of private labels have negative 
consequences for retailers? 
 

Purpose: 
 

This thesis aims to come to a better understanding of the possible negative 
consequences of private labels in retail trade in Sweden. We want to study 
how consumers react to the increasing number of private labels in 
supermarkets and how this in turn affects retailers.  
 

Method: 
 

The data in this thesis is collected through a qualitative approach. We have 
conducted two focus group sessions with consumers and interviews with 
representatives for two of the major retailer chains in Sweden.  
 

Conclusions: 
 

The evidence in this study suggests that there is no direct risk that consumers 
will react negatively to an increasing number of private labels in retail trade 
today. Nevertheless, a further increase in the share of private labels can have 
a negative effect and thereby expose retailers to greater risk in the future. 
With higher market shares of private labels an increasing number of national 
brands are in danger to be removed from the stores. This might have an 
influence on consumers’ behaviour regarding private labels and cause them 
to choose other stores where they can find national brands. Consumers often 
rely on their past experiences with products, and see national brands as a sort 
of insurance which minimizes the risk of product defects. This is because 
consumers have a greater experience of national brands than of private 
labels. Consumers are therefore exposed to functional and social risks that 
are brought about by private labels, which may have an effect in their choice 
of brand. 
 

Keywords: private labels, national brands, retail trade, brands, attitude and consumption.
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1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund till samt problematisera vårt val av ämne. Med 
detta som underlag formulerar vi problemdefinition, forskningfråga, vårt syfte med studien 
och de avgränsningar vi har gjort. 
 
Nya produkter har i alla tider lanserats på marknaden; vissa har varit innovationer eller 
produktutvecklingar, andra rena efterapningar av befintliga produkter. Många av dessa 
produkter har direkt fallit i glömska medan ett fåtal utvecklat företag till stora aktörer som 
kommit att dominera marknaden under en längre period och som byggt vidare på sina starka 
varumärken. De företag som har lyckats är framgångssagor som har fått marknadens gunst 
tidigt och som varit bland de första att lyckas inom sitt område. Det är dessa företag som 
tillhör den skara kända varumärken som konsumenter världen över är medvetna om och som 
har satt agendan i respektive produktkategori. Det är också dessa företag som alla efterföljare 
ständigt jämförs med. 
 
Dessa traditionella märkesvaror, även kända som leverantörsmärkesvaror (LMV), har en stark 
ställning hos konsumenter och uppfattas som pålitliga leverantörer av högkvalitativa 
märkesvaror. Inom livsmedelsindustrin har bland annat Coca-Cola, Kraft Foods, Kellogg’s 
med flera satt spår i konsumenters medvetande. När en kund handlar på McDonald’s 
förväntar sig kunden att få samma vara av liknande kvalitet oavsett var i världen restaurangen 
ligger. Eller om en person köper ett paket Kellogg’s frukostflingor tror den sig veta att dessa 
flingor åtminstone bör hålla en högre kvalitet än övriga liknande varor. Dessa starka spelare 
har funnits länge på marknaden; LMV inom livsmedelsindustrin började utvecklas efter det 
amerikanska inbördeskriget på 1860-talet och för varje lyckad innovation inom annonsering 
växte LMV ytterligare och speciellt med utbredningen av snabbköpen då LMV blev mer 
lättillgängligt för gemene man (Hoch & Banerji 1993). 
 
Trots att leverantörer har tagit allt större marknadsandelar och erhållit mer förhandlingskraft 
och makt har de förr eller senare stött på internt eller externt motstånd. Davis (1994) skriver 
till exempel om hur det traditionella varumärket har tappat sin glans till att numera vara 
osäkert och på väg utför. Han nämner titlar på artiklar, som har skrivits om varumärkets 
bortgång som till exempel “The Brand is Dead” och “The Fall of the Brand”. Anledningen till 
denna nedgång i varumärkets betydelse förklarar Davis med att företag inte förutsåg de hot 
som uppkom i början på 1990-talet. Ett av dessa hot var, och är fortfarande, egna 
märkesvarors, EMV, intåg på marknaden. EMV är produkter som säljs under ett 
varumärkesnamn som är ägt och kontrollerat av en detaljist och som länge varit en del av 
matindustrin. Det är inte bland det enklaste eller för den delen viktigaste att fastställa ett 
datum för när EMV började säljas men Hoch & Banerji (1993) menar att första gången de 
syntes till i dagligvaruhandeln var i början av 1900-talet. 
 
Vi kan konstatera att EMV har fått större genomslagskraft det senaste decenniet i Sverige, 
men det bör dock nämnas att detaljister med EMV har existerat länge på den svenska 
marknaden. Tidiga produktlanseringar inom EMV var till exempel när Coop lanserade sin 
Blåvitt-serie 1979 (Anselmsson & Johansson, 2005) och ICA som lanserade ICA Luxus kaffe 
redan 1922 (ICA, 2006). Vi kan dels se att EMV har ökat i antalet producerade produkter, fler 
differentierade produkter och nya produktkategorier, dels tar EMV upp mer hyllplats inne i 
butikerna och syns således mer. Exempelvis fanns det 2004 cirka 4900 EMV-artiklar hos de 
tre stora detaljisterna, ICA, Coop och Axfood, vilket är en ökning med cirka 3800 artiklar 
sedan 1995 (Anselmsson & Johansson, 2005). Davis (1994) menar även att EMV till och med 
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är bland de mest dominerande varumärkena inom ett flertal produktkategorier i USA, såsom 
kakor, frukostflingor, yoghurt och färdigskivad ost. Detaljister satsar än mer på EMV och 
leverantörer kan således inte längre känna sig säkra utan är tvungna att ta detta hot på allvar 
och ta till nya medel för att kunna ta upp kampen om konsumenterna. Till exempel har vissa 
leverantörer gått över till att själva leverera EMV. Heinz levererar bland annat till Tesco och 
Sainsbury i Storbritannien (Anselmsson & Johansson, 2005) och Sardus, en av Sveriges 
ledande tillverkare av påläggsprodukter, levererar till ICA (Hasselgren, 2006). 
 
EMV har tillkommit dels som ett svar på leverantörers växande makt och dels som ett 
komplement till de mer traditionella märkesvarorna. Det bör inte heller glömmas att intresset 
för EMV även är av finansiell karaktär, eftersom EMV är betydligt mer lönsamma för 
detaljister än LMV (Anselmsson & Johansson, 2005). Hoch & Banerji (1993) menar till 
exempel att bruttomarginalen på EMV är 20-30 procent högre än LMV. För att erhålla dessa 
marginaler är dock detaljister tvungna att använda sina resurser till anskaffning av varor, 
paketering, varumärkning och marknadsföring, samtidigt som de måste sätta av hyllplats åt 
sina EMV. Däremot existerar de flesta produkter som lanseras som EMV redan på marknaden 
och detaljister behöver således inte ha större utgifter för forskning och utveckling av nya 
produkter. Detaljisterna kan därför åka snålskjuts på leverantörers investeringar i 
produktutveckling. (Hoch & Banerji, 1993) 
 
Än så länge speglas EMV-utvecklingen av åsikten att EMV är en guldgruva som bara väntar 
på att exploateras av alltfler detaljister. Marginalerna är betydligt högre än för LMV och 
detaljister behöver inte ha stora utgifter för att kunna klara av försäljningen av EMV eftersom 
de mer eller mindre plagierar redan existerande produkter på marknaden. Dessutom är det 
vanligaste för EMV att erbjuda kunder snarlika produkter som LMV fast till ett lägre pris 
(Hoch & Banerji, 1993). Konsumenterna tjänar på det, detaljisterna tjänar på det och 
leverantörerna får den konkurrens som behövs. En win-win situation uppstår för alla parter 
och handeln fortsätter att utvecklas. Eller är det verkligen så enkelt som det låter? 

1.1 Problemdiskussion 
Genom en större koncentration på utveckling av EMV har detaljisterna fått mer makt än 
tidigare och kan numera till och med utesluta eller ta bort de LMV som de inte anser uppfyller 
deras krav på pris och utbud. Produkter från Kellogg’s, Gillette och GB Glace har till exempel 
bojkottats till följd av detaljisters växande makt (Sjöström, 2004; Wahlberg, 2005; Beck-Friis 
& Wahlberg, 2005). EMV får hjälp av detaljisternas erkända namn och hur butikerna väljer 
att presentera sina egna märken och har således en stark ställning på marknaden. Vi kan här 
ställa oss frågor om hur långt detta kommer att utvecklas och hur framtidens detaljister 
kommer att se ut, samt hur leverantörer kommer att ställa sig till dessa förändringar. Finns det 
några negativa aspekter överhuvudtaget med EMV för detaljisterna eller är det öppet mål för 
dem att fortsätta sälja samt öka andelen EMV i butik? 
 
Tidigare EMV-forskning har haft ett stort fokus på konsumenten. Där har många valt att 
undersöka hur konsumenter uppfattar EMV, vilka olika segment som kan vara mer benägna 
att köpa EMV än andra, och så vidare (Anselmsson & Johansson, 2005). Däremot bör det 
påpekas att utvecklingen av EMV har gått framåt och att det inte längre går att tala om ett 
särskilt segment som lyfter fram den ”typiske EMV-konsumenten”. Det talas dock ofta om 
utvecklingen av EMV i fyra olika generationer, som vi återkommer till i nästkommande 
kapitel (Laaksonen & Reynolds, 1994). Det vedertagna beteendet att erbjuda kunder snarlika 
produkter som LMV fast till ett lägre pris har exempelvis ändrats med tiden. Numera har 
många detaljister istället börjat betona kvalitet framför pris (Hoch & Banerji, 1993). 
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Vi vill med denna studie undersöka hur konsumenter reagerar på EMV och vad som händer i 
situationer där det uppstår ett missnöje med en produkt eller ett helt varumärke. Uppstår det 
några negativa aspekter för detaljisterna när EMV-utbudet blir allt större och allt fler 
konsumenter kommer i kontakt med de produkterna? Påverkar en defekt vara bilden av hela 
kedjan, eller drabbas bara den produkten eller det varumärket. Eller har konsumenterna en 
stor acceptans för att alla varor inte alltid uppfyller deras krav?  
 
Ett rimligt antagande är att ju större del av en kedjas omsättning som härstammar från EMV-
försäljningen, desto större blir möjligheten att det också kan slå tillbaka på detaljisterna. De 
negativa aspekter som vi syftar på är risken att konsumenterna tappar förtroende, ändrar sina 
attityder eller slutar inhandla EMV eller i värsta fall för detaljisterna – byter butik. När en 
defekt vara ertappas kan alltså förtroendet förloras för detaljist eller varumärke. Vid sådana 
tillfällen kan negativa bilder spridas via media eller genom att konsumenter varnar varandra 
genom Word-of-Mouth (Rosen, 2000). Detta kan påverka detaljister hårt genom att de dels går 
miste om förlorade inkomster av indragna varor, dels förlorar sitt anseende och samtidigt 
fläckar ner sitt eget varumärke. 
 
Sätter detaljister i sin jakt efter högre marginaler och bättre intäkter sina egna etablerade 
varumärkens trovärdighet på spel eller genererar det bara en än starkare ställning för de 
etablerade detaljisterna? Kan utvecklingen mot fler EMV-produkter under olika 
varumärkesnamn leda till att konsumenterna ställer än högre krav på detaljisterna, eller 
separerar konsumenterna butiken från dess produkter? När detaljister försöker sig på att 
lansera EMV-produkter som skall tävla kvalitetsmässigt med marknadsledare ger de sig in i 
en kamp mot varumärken som de flesta konsumenter har någon form av relation till. Kan 
denna kamp om marknadsandelar leda fram till en situation där konsumenter belastar sina 
butiker för fler produktdefekter än vad de tidigare har gjort, vilket i slutändan kan leda till att 
kunders relation till detaljist blir skörare? Eller är det så att deras kunder varken bryr sig om 
EMV eller eventuella produktdefekter.  

1.2 Forskningsfråga 
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 
 
• Kan den ökade andelen EMV i butik leda till negativa konsekvenser för detaljister? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella negativa effekter med EMV inom 
dagligvaruhandeln i Sverige. Vi vill undersöka hur konsumenter ställer sig till den ökade 
andelen EMV i butik samt hur detaljister kan tänkas bli påverkade av detta. Dessutom vill vi 
se om negativa produktassociationer till ett EMV kan smitta av sig på detaljister och om detta 
påverkas av hur detaljister väljer att namnge och profilera sina EMV. 

1.4 Avgränsningar 
Det går att angripa detta problemområde på många sätt, men vi ämnar med denna uppsats 
endast undersöka eventuella negativa effekter som kan tänkas uppstå för detaljister kring 
EMV-produkter. Vi tar dock inte hänsyn till finansiella risker med EMV eller prissättning av 
EMV. Inte heller går vi in på hur EMV påverkar logistiska beslut eller relationen mellan 
leverantörer och detaljister. 
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Ytterligare avgränsningar har gjorts genom att vi endast undersöker vilka negativa aspekter 
som kan uppstå och hur de hanteras inom dagligvaruhandeln och inte hur detta ser ut inom till 
exempel detaljhandeln eller specialhandeln. Vi har också begränsat oss till att enbart se de 
negativa aspekterna som kan uppstå i relationen mellan konsument och detaljist. 

1.5 Definitioner och förklaringar 
EMV – Egna märkesvaror, egna varumärken eller private labels. Det vill säga produkter som 
detaljhandeln själva saluför under sitt eget namn. 
 
LMV – Leverantörs märkesvara, traditionella varumärken eller global/national brands. Det 
vill säga traditionella varumärken som saluförs av vanligtvis större företag. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är indelad i olika kapitel. I det första blocket beskrivs problemområdet samt 
bakgrunden till studien. Det är i detta block som problemformuleringen diskuteras och 
presenteras liksom de definitioner och avgränsningar vi valt att använda oss av. Detta block 
följs därefter av en genomgång av tidigare forskning och de teorier som vi har använt oss av 
för att undersöka vår forskningsfråga. Blocket är grunden på vilken vi bygger våra 
resonemang med hjälp av nästa block. Efter detta teoretiska ramverk presenterar vi den metod 
och det tillvägagångssätt som har legat till grund för att få svar på vår forskningsfråga. Här får 
läsaren en möjlighet att sätta sig in i hur vi har resonerat kring uppbyggnaden av uppsatsen 
samt de eventuella problem vi har haft med den valda metoden. Detta följs upp med vår egen 
insamlade empiri som vi, med hjälp av tidigare forskning och valda teorier, analyserar. Vi tar 
här upp olika mönster som vi har sett under datainsamlingen och analyserar det därefter med 
hjälp av vår teoretiska referensram. I de två sista kapitlena förs dels en diskussion av de tankar 
som har dykt upp under arbetets gång, dels våra slutsatser. I slutsatsen återkopplar vi vårt 
syfte med uppsatsen samt ger förslag till vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och valda teorier som vi finner relevanta för 
problemområdet. Vi börjar med att gå igenom tidigare forskning där vi redogör för generella 
uppfattningar om EMV och dess utveckling genom tiden. Därefter följer en genomgång av de 
teorier som vi har valt att fokusera på; varumärkesteori, attityder, kvalitetsupplevelse samt 
exit, voice & loyalty. 

2.1 Tidigare forskning 
Det går att kategorisera varumärken i två grupper, A och B varumärken. Där A-varumärken 
upplevs som starkare än den andra kategorin och oftast även är dyrare för detaljister att köpa 
in (Pellegrini, 1996). Exempel på A-varumärken kan vara Heinz, Kellogg’s, med flera och är 
även kända som LMV. Dessa genererar minst marginaler för detaljister och det är därför 
detaljister har som strategi att attrahera konsumenter med dessa varumärken för att sedan 
använda pris och marknadsföring i butik för att övertala konsumenter att köpa B-varumärken 
(Pellegrini, 1996). När EMV först lanserades tillhörde de kategori B med sina 
lågprisprodukter men genom åren har de börjat komma upp till A-klassen och har till och med 
lyckats konkurrera ut vissa tidigare A-märken (Anselmsson & Johansson, 2005). 
 
Olika författare har även delat in EMV-konsumenter i olika segment samt utvecklat tabeller 
som uttrycker det de anser vara EMV:s evolution genom tiden. Laaksonen & Reynolds (1994) 
samt Glémet & Mira (1993) föreslår till exempel fyra generationer för EMV. Dessa tabeller är 
snarlika men de viktigaste likheterna är att de båda har delat in generationer efter liknande 
kriterier. Där utgörs första generationen av Generics, vilket är icke namngivna varumärken 
som säljs till låga priser men där kvaliteten inte kommer i första hand. Dessa varor säljs till ett 
pris som är 20 procent eller ännu lägre än märkesledaren.  Andra generationen är ”Quasi-
brands”, som är mer av en budgetvariant av märkesledaren, där målet är att ha så billiga 
priser som möjligt, cirka 10-20 procent lägre än märkesledaren, men till en hyfsat bra kvalitet. 
Tredje generationen utgörs av mer traditionella EMV, Own brand eller ”Umbrella brand of 
trade”, där kvaliteten skall hållas på liknande nivå som märkesledaren men till ett lite lägre 
pris, ungefär 5-10 procent lägre. Fjärde, och sista, generationen definieras som Segmented 
own brands, som har minst lika bra kvalitet som märkesledaren, om inte bättre, och där 
prissättningen likaså är på samma nivå eller högre. Här kan vi se produkter som har nischat 
sig inom ett speciellt segment.  
 
Laaksonen & Reynolds (1994) menar dock att dessa generationer överlappar varandra och att 
det inte alltid går att se början eller slutet på dem och att detta även skiljer sig mellan olika 
länder och företag, där utvecklingen går olika fort och där konsumenter och kultur även kan 
skilja sig. Vidare menar Håkansson (2000) att både form och funktion på de egna 
märkesvarorna skiljer sig mellan generationerna och att termen EMV endast bör tillämpas på 
första och andra generationen, men inte på de två senare. Medan första generationen 
koncentrerar sig på enkla lösningar genom produkter som är lämpliga att höja marginalerna 
med så måste detaljister satsa mycket på innovativa lösningar för att kunna lansera fjärde 
generationens produkter (Håkansson, 2000).  
 
Den forskning som idag finns på området är främst fokuserad på föregångsländer som USA, 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Forskningen där har pågått i åtminstone 20-25 år och 
en förklaring till detta är att EMV haft stora och ökande andelar i dessa områden (Anselmsson 
& Johansson, 2005). Burt (2000) menar att de flesta undersökningar som har gjorts är 
hämtade från USA där fokus ligger på den andra generationen med lagom hög kvalitet på 
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produkterna. Detta skiljer sig mycket från utvecklingen i Storbritannien där fokus istället 
ligger mer på fjärde generationen med högkvalitativa och högt prissatta varor (Burt, 2000). I 
Sverige kan det tyckas att EMV nyligen har börjat uppmärksammas med Per Håkanssons 
doktorsavhandling (Håkansson, 2000) och likaså Eva Ossianssons bok ”Brands tailored for 
Retailers?” (Ossianson, 2004), där båda författarna bygger sina studier på svenska och 
brittiska dagligvarukedjors arbete med EMV ur ett ”brand management”-perspektiv. 
Dessutom har ett antal uppsatser från olika universitet i Sverige berört ämnet på senare tid. En 
av de allra tidigaste inom området i Sverige är Ulf Johanssons doktorsavhandling från början 
av 1990-talet (Elg & Johansson, 1992).  
 
I Sverige kan vi säga att produkter från den tredje generationen, även kallade ”me-too”-
produkter, är oftast förekommande, vilket är produkter där det redan finns en liknande LMV i 
butikernas sortiment. En förklaring till den ökade forskningen i Sverige har att göra med att 
EMV numera tar upp en större del av dagligvaruhandeln och att satsningen från detaljisterna 
likaså har ökat. Detta kan i sin tur huvudsakligen förklaras med Sveriges inträde i EU, då 
handelns förutsättningar ändrades och nya möjligheter öppnades. Med EU-inträdet kan 
Sverige numera få tillgång till nya leverantörer utan att drabbas av strafftullar, vilket har ökat 
möjligheterna för detaljister att bygga upp en portfölj av EMV. (Anselmsson & Johansson, 
2005) 
 
Eftersom fokus på EMV har legat i att tillhandahålla produkter till lägre pris än märkesledaren 
och att dessa även alltid har jämförts med märkesledaren, kan vi konstatera att lägre pris är det 
som främst får konsumenter att inhandla EMV. Keller (1998) hävdar även att inom mer 
kostsamma produktsegment tenderar konsumenter att välja LMV, eftersom kvaliteten där ofta 
varierar, men inom de billigare områdena spelar detta en mindre roll. Enligt Mårtenson (1994) 
relaterar konsumenter en livsmedelkedjas EMV till själva detaljisten. Om konsumenten har en 
positiv bild av företaget har hon också en positiv inställning till dess EMV. När en konsument 
finner ett EMV, som hon är nöjd med ökar hennes förtroende för övriga varor som befinner 
sig under samma varumärke. Om en konsument exempelvis väljer att prova på ICAs 
leverpastej och är väldigt nöjd med sitt köp kan denna positiva attityd även överföras till hela 
ICA-kedjan och därmed även öka sannolikheten för fler köp av ICA-produkter. I en 
undersökning gjord av Mårtenson (1994) säger sig respondenterna tro att utbudet i butikerna 
kommer bli sämre (67 procent mot 11 som trodde att det skulle bli bättre) om 
dagligvaruhandeln tog över ansvaret för att producera varorna från de traditionella 
tillverkarna. I samma undersökning säger sig 43 procent tro att priserna skulle bli lägre och 24 
procent att de skulle bli högre. Undersökningen visar dessutom på att en fjärdedel, 24 procent, 
trodde att kvaliteten på produkterna skulle bli sämre och hela 29 procent trodde att kvaliteten 
skulle öka. 
 
Dock handlar de flesta konsumenterna fortfarande till en stor del LMV framför EMV, vilket 
poängterar vikten för butikerna att hålla en god balans i sitt utbud – att ha både EMV och 
LMV. Att ha för få LMV kan förmå kunderna att vända sig till andra butikskedjor istället, 
medan kostnaderna ökar för butiken om de har ett för stort utbud av produkter (Ailawadi, 
2001).  

2.2 Varumärken 
Enligt Keller (1998) ger varumärket konsumenter en möjlighet att identifiera en produkts 
ursprung. Om konsumenter ställs inför neutrala val, det vill säga att det inte går att koppla en 
förpackning till ett varumärke – skulle de få problem med att skapa sig en uppfattning om 
produkten samt dess styrkor och svagheter. Keller (1998) menar även att konsumenter hellre 
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väljer produkter med en tydlig avsändare än en med en mer oklar sådan. Detta för att de ger 
en trygghet i vem som har ansvar för produkten och dess kvalité, vilket underlättar för 
konsumenter eftersom de då vet vart de skall vända sig om det till exempel uppstår defekter i 
en köpt produkt. Detta kan vara ett potentiellt problem för EMV som ibland har en något 
otydlig avsändare och i andra fall en otydlig tillverkare. 
 
Enligt Keller (1998) kan varumärket även ses som en riskreducerare eftersom ett varumärke 
har olika innebörd för olika konsumenter. Vad konsumenter laddar varumärket med beror på 
tidigare erfarenheter av produkten, så väl dess tidigare prestationer som dess marknadsföring. 
Utifrån dessa erfarenheter utvärderar konsumenter en produkts egenskaper och vilka behov 
den kan täcka. Utifrån detta kan konsumenter bedöma vilka risker ett varumärke har och vilka 
risker som går att reducera genom att köpa ett visst varumärke. Keller (1998) delar in dessa 
risker i sex olika kategorier.  
 
Den första risken är den funktionella risken en produkt kan stå för. Det vill säga hur en 
produkt fungerar, och om den är sämre än konkurrenternas. Är till exempel leverpastejen från 
det billiga märket lika bra som den från märkesledaren? Den andra risken är den fysiska risken 
för konsumenten. Detta handlar om huruvida det finns en rent fysisk risk för konsumenten 
eller konsumentens omgivning. Blir man exempelvis sjuk av att äta falukorv eller skadar 
bananodlingar miljön? Den tredje risken handlar om ekonomi och pris, vilket Keller (1998) 
kallar för den finansiella risken. Här handlar det om hur produktens kvaliteter står sig i 
förhållande till den kostnad som en kund har för en produkt. (Keller, 1998) 
 
Den efterföljande fjärde risken handlar om hur konsumenter uppfattas av sin omgivning. Det 
är den sociala risken som konsumenter tar genom att köpa en viss produkt. Hur uppfattar till 
exempel vänner och familj att sillen stående på bordet vid påsk och jul inte är den traditionella 
Abba sillen, utan istället ett EMV? Den femte risken är den psykiska risken som konsumenter 
tar. Denna risk kan förklara hur en viss produkt kan komma att påverka psyket hos en 
konsument. Till exempel att en konsument får ångest för att denne har köpt den dyraste 
skinkan i charkdisken istället för den som är på extrapris. Den sjätte och sista risken är den 
tidsmässiga risken. Det är den risk konsumenterna tar med sin tid. En vara som inte håller 
måttet genererar såväl en förlust av tid och pengar som en förlust av uppmärksamhet för att 
finna en ny produkt som bättre motsvarar deras förväntningar. (Keller, 1998) 
 
En av riskerna som Keller (1998) beskriver, den sociala risken, kan ha stor betydelse för 
konsumenter. Ett varumärke sänder ut signaler och står oftast för något som inte bara är att en 
produkt är funktionell och prisvärd. Detta eftersom ett varumärke inte bara förmedlar ett 
budskap till konsumenter, men också till tredjepart. Att köpa premiumvarumärken kan vara 
ett sätt för en konsument att visa på rikedom eller välstånd. En konsument med sämre 
ekonomiska resurser skulle antagligen välja en produkt med liknande egenskaper, men till ett 
lägre pris. På detta sätt kan också varumärken signalera en grupptillhörighet. Matkonnässörer 
köper kanske en olivolja som gemene man inte känner till men andra extremt matintresserade 
vet direkt vad det är. På detta sätt kan konsumenter med hjälp av varumärken aktivt 
understryka den image som de själva vill förmedla till sin omvärld. 
 
Förutom dessa risker ser Keller (1998) även vissa fördelar med varumärken. En av dessa är att 
konsumenters sökkostnader minskar när de känner igen varumärket på en produkt. Om en 
konsument både har kunskap om ett varumärke och känner igen varumärket på en viss 
produkt, behöver denne inte lägga ner mer tid på att hitta mer information om varumärket 
eller produkten inför ett eventuellt köpbeslut. Konsumenter kan även föra över sin kunskap 
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från en produkt till en annan. Om en konsument exempelvis köper ICAs frysta bär så kan 
denne föra över sin tidigare kunskap från varumärket ICA till ICAs stuvade spenat. Detta är 
ett praktiskt sätt för konsumenter att avgöra vilka förväntningar denne skall ha på exempelvis 
en produkts kvalité. På detta sätt kan varumärken också signalera något om dess egenskaper. 
Många produkter inom livsmedelshandeln är svåra att kvalitetsbestämma bara genom att titta 
på dem i butiken. Vid köp av sådana produkter kan varumärket få en särskild betydelse för 
hur konsumenter gör sina val, till exempel genom tidigare köp av andra produkter från samma 
leverantör. När en konsument aktivt väljer att köpa ett varumärke kan denne, enligt Keller 
(1998), se det som om det finns en relation, eller förbindelse, mellan konsumenten och 
varumärket. Om tillverkaren levererar en förväntad kvalité och pris som stämmer med 
kundens upplevelser så erbjuder konsumenten sitt förtroende och fortsätter troligtvis att köpa 
produkter från det varumärket. 

2.3 Exit, Voice and Loyalty 
De flesta av oss har någon gång varit i en situation där vi inte har varit nöjda med en produkt 
men inte vetat hur vi skall gå vidare med vårt missnöje. Vilka alternativ har vi som 
konsumenter i en sådan situation? Vi kan köpa en produkt från ett annat företag nästa gång, 
ringa upp företaget och klaga eller fortsätta vara lojala och tro att det bara var en 
engångsföreteelse. Albert Hirschman (1970) skriver i boken ”Exit, Voice and Loyalty” om 
just de tre begreppen och hur konsumenter reagerar. I den svenska översättningen är titeln 
”Sorti eller protest – En fråga om lojaliteter” (Hirschman, 1972). Den svenska titeln beskriver 
på ett relativt bra sätt vad teorin handlar om. Den handlar om huruvida en kund är lojal, om en 
kund protesterar eller om en kund väljer att lämna företaget när denne är missnöjd. 

2.3.1 Sorti 
När en kund väljer sorti, lämnar denne företaget. Detta är ett sätt för kunden att visa sitt 
missnöje mot företaget. Missnöjet bygger på att kunden inte upplever att företagets produkter 
uppfyller de förväntningar som denne ställer på företagets produkter. Att en kund lämnar ett 
företag är enligt Hirschman (1970) en opersonlig handling då det inte behöver ske någon 
kontakt mellan företaget och kunden, utan företaget märker det enbart på grund av effekten i 
försämrade intäkter. Hirschman (1970) menar att det är så enkelt som att antingen stödjer en 
konsument ett företag, det vill säga köper produkter av företaget, eller slutar vara kund hos 
dem, det vill säga, byter leverantör. Om en konsument exempelvis inte är nöjd med Coop X-
tras sylt så är det bara att byta till Önos eller något liknande varumärke. Det som kan bli ett 
stort problem med EMV är att om en kund inte är nöjd med en detaljists EMV och de andra 
varumärkena inte finns i samma utsträckning så kan vederbörande antingen bli inlåst i det 
denne inte gillar eller byta till en annan kedja. 

2.3.2 Protest 
Vid protest, till skillnad från sorti, stannar konsumenten kvar hos företaget. Konsumenten vill 
påverka produkten, vilket sker genom att denne höjer rösten för att försöka påverka företaget 
till att bättre stämma överens med konsumentens egna värderingar. Med protest menar 
Hirschman (1970) alla sätt som syftar till att förändra snarare än att acceptera försämringar, 
detta oavsett om det är en kollektiv eller enskild protest, bara den är riktad mot den ansvarige. 
Om det är en hög grad av sorti för ett företag minskar också antalet protester. Enligt 
Hirschman (1970) är det så att protest egentligen bara är möjligt i företag där det finns en 
barriär för sorti. Detta gäller speciellt olika sociala konstellationer såsom familjen, kyrkan och 
så vidare. Om en person inte har en möjlighet till sorti blir den enda utvägen att protestera när 
man inte är nöjd. Men även inom livsmedelsbranschen kan det finnas en barriär för sorti. 
Exempel på sådana är kundkort, närhet till butik, utbud i butik och pris på varor i butik. Även 
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EMV kan ses som en barriär för sorti, om en konsument till exempel vill ha produkter från 
just Eldorado så kan den inte byta till en butik som inte har de varorna. 

2.3.3 Lojalitet 
Lojalitet är till skillnad från sorti och protest inte en aktiv handling vid ett missnöje utan ett 
tecken på att kunden är trogen företaget och att risken för sorti därmed minskar. Däremot ökar 
risken för protest vid en hög lojalitet. En kund som är lojal mot ett företag och har en relation 
med det letar ofta efter ett sätt att själv kunna påverka företaget och då speciellt när företaget 
går åt, vad kunden tycker är, fel håll. Såväl sorti som protest är de två handlingar kunden kan 
använda sig av för att visa att de är missnöjda eller att en försämring för dem har skett. 
Hirschman anser att en försämring kan bero på två olika faktorer, antingen en prishöjning 
eller en försämring av produktens kvalité. (Hirschman 1970) 

2.4 Attityder 
Eftersom denna studie avser kartlägga konsumenters attityder kring EMV, kommer vi här gå 
igenom vad begreppet ”attityd” står för och hur det kan tolkas. Begreppet attityd har 
diskuterats flitigt i olika sammanhang och forskning har bedrivits inom flertalet ämnen, såsom 
sociologi, psykologi och marknadsföring, men begreppet är även vanligt förekommande inom 
populärkulturen (Solomon et al, 2002). 
 
Allport (1935) menar att begreppet kan förklaras på många olika sätt och att flera forskare 
genom tiden har haft sin egen benämning, men att ingen av dem har ensam varit tillräckligt 
tillfredställande. Vidare anser Allport (1935) att begreppet attityd är ett väl använt begrepp, 
som oftast dyker upp i experimentell och teoretisk litteratur. Han menar att attityder alltid är 
riktade mot något slags objekt och kan definieras som en individs sinnestillstånd i förhållande 
till ett positivt eller negativt värde. På grund av begreppets vida betydelse har det ansetts vara 
av en allt för obestämd karaktär och dess vetenskapliga status har därför ifrågasatts och 
kritiserats. Allport (1935) refererar till en av de främsta kritikerna, McDougall (1933), som 
menar att termen används för att täcka en stor mängd fakta av olika slag och ser skeptiskt på 
den fortsatta utvecklingen inom socialpsykologi om inte en mer kräsen terminologi tillämpas. 
 
Trots detta kan vi säga att en attityd är en individ eller en grupps benägenhet att värdera ett 
objekt eller en produkt positivt eller negativt. En attityd är bestående eftersom den tenderar att 
hålla över tid, däremot kan den förändras beroende på olika påverkansprocesser. Attityder kan 
även variera mellan kön och inom olika kulturer och konsumenter kan ha olika attityder 
gentemot specifika varor (Solomon et al, 2002). En konsument kan tycka att Kellogg’s flingor 
är frasigare än konkurrenternas eller att Pepsi smakar bättre än Coca Cola. Att ta reda på 
konsumenters attityder till ett objekt kan hjälpa oss att fastställa vad de anser om EMV och 
vilka olika anledningar som finns bakom deras åsikter, samt även kanske kunna förutspå hur 
de kommer att reagera i framtiden. Däremot är det inte sagt att konsumenters intentioner 
nödvändigtvis innebär att de faktiskt kommer att bete sig på ett förutbestämt sätt. Allt som 
någon har en attityd till kallar vi i denna studie för ett attitydobjekt. 

2.4.1 ABC-modellen 
Majoriteten av forskarna är ense om att en attityd har tre komponenter: affekt, beteende och 
kognition. Affekt används för att förklara de positiva och negativa känslor som individer 
känner för ett attitydobjekt. Kognition används för att beskriva den kunskap individer har om 
ett attitydobjekt, och beteende som individers handlingar och respons avseende ett 
attitydobjekt. Individer kan ha en direkt respons mot ett attitydobjekt men detta kan även visa 
sig genom hur individen antar att denne skulle reagera vid en given situation. (Rosenberg & 
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Hovland, 1960) Därtill är det inte heller sagt att en individ kommer att reagera på samma sätt 
som denne uttalar sig om, eftersom det ibland finns ett glapp mellan en individs attityd och 
faktiskt beteende. Med detta menas att attityder inte är ett tydligt begrepp som förutspår 
beteende. En konsument som antyder att denne har en positiv attityd mot EMV innebär 
nödvändigtvis inte att denne kommer att inhandla EMV-produkter. Det kan dels bero på tid, 
plats, utbud, pengar, och så vidare. Här sätts fokus på intentionerna snarare än det faktiska 
beteendet. Om en konsument exempelvis har för avsikt att inhandla EMV fungerar detta då 
som en indikator på att denne kan komma att göra det, men det är ingen förutsättning för att 
det faktiskt sker. (Ajzen & Fishbein, 2005). 
 
Traditionellt har dessa komponenter setts som tre möjliga reaktioner på ett stimulus, där 
exempelvis individer, situationer eller andra attitydobjekt kan påverka attityder (Rosenberg & 
Hovland, 1960). Här har framhållits att mätningar av attityder som endast varit baserade på en 
eller två av komponenterna, setts som inkompletta och att dessa mätningar därför inte bör ses 
som representabla tester av relationen mellan attityd och beteende (Ajzen & Fishbein, 1980). 
Numera anses dock en attityd vara särskiljd från de tre komponenterna affekt, beteende och 
kognition. Det menas att en attityd inte består av dessa komponenter, utan är istället en 
generell bedömning av informationen som härleds från dem (Fabrigar et al, 2005). 
Exempelvis har detta skifte lett till att forskningen numera analyserar attityder utifrån någon 
av de enskilda delarna, och inte nödvändigtvis utifrån alla. Störst fokus har legat på attityder 
baserade på affekt eller kognition medan en mindre del har intresserat sig för attityder som 
enbart varit baserade på beteende (Fabrigar et al, 2005). 

2.4.2 Engagemangsnivå 
Betydelsen av de tre ovan nämnda komponenterna varierar beroende på engagemangsnivån 
mot attitydobjektet. Vanligtvis brukar en positiv attityd till ett objekt formas genom att en 
konsument först samlar in kunskap om en produkt, vilken denne därefter utvärderar för att 
bilda sig en uppfattning om de känslor produkten frambringar. Avslutningsvis resulterar detta 
i någon form av handling eller beteende, som till exempel i ett köp. Om konsumenten å andra 
sidan är mindre engagerad i sitt köpbeslut kan ovan nämnda ordning se annorlunda ut. 
Konsumenten kommer då inte att lägga ner så stor vikt vid att ta reda på ytterligare 
information om en vara eller vad det står för. Istället utgår konsumenten från sina tidigare 
kunskaper om varan, tar ett köpbeslut och låter därefter köpet påverka känslorna för 
produkten. Konsumenten är här mer intresserad av att enkelt få någon form av stimuli och en 
snabb reaktion än att ta beslut efter en förbestämd ordning. Om produkten är överraskande bra 
kan konsumenten komma att ha en positiv attityd mot denna och tvärtom om produkten inte 
alls överensstämmer med förväntningarna. (Solomon et al, 2002) 
 
Ett annat sätt att se på saken är genom Katz funktionella teori om attityder (1960). Han menar 
att attityder uppstår för att de fyller en funktion för en individ. Vilket förklarar varför två 
individer kan ha samma attityd gentemot ett objekt av helt olika anledningar. Vidare menar 
Katz att vi utvecklar vissa av våra attityder mot produkter enbart på basis av huruvida 
produkterna åsamkar oss nöje eller inte. För en konsument räcker det till exempel om smaken 
av Coops flingor är tilltalande för att en positiv attityd gentemot produkten skall utvecklas. 

2.5 Kvalitet 
Wernerfelt (1988) menar att ett primärt mål med varumärkning är att försäkra konsumenter 
om produktkvalitet. Det är precis det LMV gör, de reducerar risken för att konsumenter skall 
göra ett felaktigt köp, eftersom de är mer benägna att ha lägre variation i sin produktkvalitet i 
jämförelse med EMV (Montgomery & Wernerfelt, 1992). På så vis behöver inte konsumenter 
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känna tvekan inför att prova en produkt från ett redan erkänt varumärke. Vidare refererar Burt 
(2000) till Bellizzi et al. (1981) och Cunningham et al. (1982) som menar att konsumenter till 
större grad uppfattar EMV av lägre kvalitet än LMV, och detta speciellt när det gäller de 
grupper som oftast inhandlar LMV. Här spelar priset även en avgörande roll då konsumenter 
anser att högre pris ger en indikation på hög kvalitet (Montgomery & Wernerfelt, 1992; Lee 
& Lou, 1996). Hoch & Banerji (1993) illustrerar vikten av kvalitet i konsumenters beslut om 
att eventuellt på nytt köpa en EMV-produkt. De hänvisar till en rapport genomförd av Gallup 
från 1990 där 85 procent av tillfrågade konsumenter ansåg kvaliteten vara central för deras 
köpbeslut. Intressant att se här är huruvida EMV kan ge liknande kvalitetsförsäkringar och 
fortfarande hålla sina kostnader, på exempelvis marknadsföring och förpackningsdesign, nere. 
En diskussion om problematiken kring EMV och deras kvalitetsbild har förts, där vissa har 
menat att EMV har haft lägre kvalitet och andra påpekat att de har varit på samma nivå eller 
till och med haft högre kvalitet än de marknadsledande produkterna (Richardson et al, 1994, 
1996; Hoch & Banerji, 1993; Burt, 2000; Davis, 1994). 
 
Många har försökt att definiera ordet kvalitet men som med många andra begrepp så är det 
svårt att finna en universell förklaring. Ophuis & Van Trijp (1995) menar att kvalitet bör 
diskuteras i termer av upplevd kvalitet, det vill säga kvalitet beroende på de erfarenheter 
någon drar av sin konsumtion. Den upplevda kvaliteten skiljer sig därmed beroende på vem vi 
talar med och upplevs även på olika sätt, ungefär som en attityd. Vidare skriver författarna att 
den upplevda kvaliteten kan förklaras utifrån de fyra olika P:n i den så kallade 
kvalitetskvadraten; perception, produkt, person och plats. Upplevd kvalitet är resultatet av vår 
uppfattningsförmåga (perception), vilken ser olika ut beroende på vilken produkt vi 
konsumerar, vem (person) det är som konsumerar något och i vilken kontext (plats) vår 
konsumtion inträffar. (Ophuis & Van Trijp, 1995) 
 
Den upplevda kvaliteten är, enligt Aaker (1996), den kanske mest avgörande faktorn för hur 
väl ett varumärke lyckas med att bli en tillgång. Keller (1998) å sin sida definierar detta som 
konsumenters uppfattning om en produkts kvalitet eller överlägsenhet ur ett helhetsperspektiv. 
Detta är baserat på dennes uppfattning om vad som kännetecknar en kvalitetsprodukt och hur 
detta stämmer överens med produkten. Varumärkets image och konsumenters tidigare 
erfarenheter påverkar den upplevda kvaliteten på ett sådant sätt att den inte nödvändigtvis 
måste överensstämma med den verkliga kvaliteten. En kund kan exempelvis ha en bild av en 
ICA butik som smittar av sig även på dess EMV. Den uppfattade kvaliteten är vanligtvis 
kärnan av vad kunden köper, det är alltså ett mått på inverkan av ett varumärkes identitet 
(Aaker 1996). 
 
Eftersom kvalitet är ett mångfacetterat begrepp, kan det vara svårt för konsumenter att bilda 
sig en uppfattning om produkters kvalitet. Därför kan konsumenter använda sig av 
surrogatindikatorer på kvalitet, så att de lättare skapar sig en uppfattning om kvalitet. Dessa 
surrogatindikatorer på kvalitet väljs ur en mängd produktrelaterade attribut som även benämns 
som yttre respektive inre kvalitetssignaler (Ophuis & Van Trijp, 1995). Inre kvalitetssignaler 
är en del av den fysiska produkten, såsom färg, konsistens och smak medan de yttre 
kvalitetssignalerna tillhör produkten men inte som fysiska delar. Exempel på yttre 
kvalitetssignaler är varumärke, reklam och pris (Lee & Lou, 1996). Burt (2000) och Lee & 
Lou (1996) hävdar att varumärket är den signal som är av störst betydelse. Vidare menar Burt 
(2000) att butiksimage även har fått stor uppmärksamhet i tidigare studier. Genom en 
utvärdering av alla dessa individuella signaler kan konsumenter därefter kombinera detta till 
en övergripande bedömning av produktens kvalitet (Ophuis & Van Trijp, 1995). Därtill anser 
Richardson et al. (1996) att butiksimagen kan påverka konsumenters uppfattning om hur hög 
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kvalitet ett EMV har. Författarna menar här att ju fräschare butik ett EMV säljs i, desto större 
är sannolikheten att även deras EMV uppfattas vara högkvalitativa. Detsamma gäller det 
omvända, när en butik är ofräsch uppfattas deras EMV som dåliga och med lägre kvalitet i 
jämförelse med utbudet i stort. Däremot menar Richardson et al. (1996) att uppfattning av 
LMV inte påverkas anmärkningsvärt av butiksimagen.  
 
Av dessa olika kvalitetssignaler har tidigare studier visat att de yttre signalerna haft störst 
betydelse vid skapandet av en uppfattning om en produkts kvalitet (Richardson et al, 1994; 
Lee & Lou, 1996). En anledning till detta är att konsumenter är mer förtrogna till dessa och 
litar därför mer på dem när de utvärderar en produkts kvalitet (Lee & Lou, 1996). 
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3 Metod 
Detta kapitel avser att beskriva vårt tillvägagångssätt samt motivera vårt val av metod. Vi 
kommer först att gå igenom vilken undersökningstyp och ansats vi har valt att arbeta utifrån. 
Därefter går vi igenom hur själva undersökningen har planerats och utförts, vilket följs upp 
av en kritisk granskning av vårt metodologiska val. 

3.1 Undersökningstyp 
Det går att angripa ett problemområde på många olika sätt och en undersökning kan ha flera 
olika utgångspunkter. De mest förekommande typerna är att undersökningen är deskriptiv, 
explorativ eller hypotesprövande. Typerna klassificeras utifrån den mängd kunskap som 
forskare har om ett visst problemområde innan undersökningen startar.  
 
Deskriptiva undersökningar är lämpliga när det redan finns stor kunskap inom ett 
problemområde och när problemet är klart strukturerat och detaljerat. Inom dessa studier finns 
redan behandlade modeller som går att applicera och där forskaren försöker beskriva olika 
förhållanden. Explorativa undersökningar är ämnade att finna kunskap inom ett område där 
det finns kunskapsluckor. Detta är ett bra alternativ när befintliga teorier eller modeller inom 
ett problemområde ännu är outforskade och där forskaren syftar till att inhämta så mycket 
information som möjligt om ett bestämt problemområde. Hypotesprövande undersökningar 
förutsätter att det redan finns en mängd information inom ett problemområde så att det från 
teorin går att studera orsak- och verkan förhållanden. I detta fall använder sig forskaren av 
olika antaganden, hypoteser, och prövar dessa på olika förhållanden i verkligheten. (Patel & 
Davidson, 1994) 
 
Undersökningsproblemet för denna uppsats kan tänkas vara deskriptiv med en del forskning 
som redan har gjorts inom EMV. Däremot är den större delen, om inte hela, denna forskning 
tillämpad och utförd på andra marknader än den svenska. Föregångsländer som 
Storbritannien, USA och Frankrike har uppmärksammats till stor del. Dessutom anser vi att 
det inte har skrivits tillräckligt mycket om de eventuella nackdelar och framförallt negativa 
aspekter som finns med EMV. Således ämnar denna uppsats att studera ett problemområde 
där det saknas en stadig forskningsgrund, varför vi kan utgå ifrån att undersökningen 
huvudsakligen kan beskrivas som explorativ. 

3.2 Forskningsansats 
Inom forskningsvärlden talas det ofta om två olika forskningsansatser, deduktiv och induktiv. 
Oavsett vilken väg forskaren väljer går det att dra relativt pålitliga slutsatser från båda 
ansatserna. Dessa kan te sig enkla att skilja rent teoretiskt eftersom de ofta definieras med väl 
avgränsade formuleringar. Med en induktiv ansats baseras slutsatserna på de empiriska 
insamlingar forskaren gör, utan att ha studerat relaterad teori i förväg. Å ena sidan kan 
forskaran utifrån sina observationer skapa sig en uppfattning och bilda en egen teori (Patel & 
Davidsson, 1994). Å andra sidan grundar sig slutsatsen i en deduktiv ansats av redan 
existerande teorier och allmänna principer, där forskaren definierar en eller flera hypoteser 
som sedan prövas genom empirisk undersökning och därigenom antingen verifieras eller 
falsifieras (Patel & Davidson, 1994). Vidare finns det ett tredje alternativ, abduktion, vilket är 
en dynamisk process mellan induktion och deduktion. Det sker en konstant växling mellan 
teori och empiri för att testa det ena mot det andra under sökandet av nya sätt att se på och 
beskriva det som undersöks. Den abduktiva arbetsmetoden är på detta sätt väl anpassad till 
forskning som syftar till förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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Kvalitativa och kvantitativa metoder är två skilda forskningsmetoder som har gemensamt att 
ge en ökad förståelse för det område som undersöks. Grundprincipen hos kvantitativa metoder 
är att de omvandlar insamlad information till siffror och mängder som forskarna sedan kan 
analysera statistiskt. I kvalitativa metoder är forskarnas tolkning av informationen i centrum. 
Informationen analyseras sedan, och den undersökta informationen går inte eller lämpar sig ej 
att omvandla till siffror. (Holme & Solvang, 1997) 
 
I denna uppsats är den huvudsakliga ansatsen deduktiv; vi försöker samla in information inom 
problemområdet och använder redan befintliga teorier för att senare testa dessa mot verkliga 
förhållanden. Vi har under resans gång växlat mellan valda teorier och vår insamlade empiri, 
vilket har slutat i en abduktiv ansats. Vi har vidare valt att genomföra en undersökning av 
kvalitativ karaktär vilket ger oss möjligheten att genom text och modeller upptäcka, lyfta upp 
och belysa de samband som växt fram (Christensen et al, 2001). Vi kommer att tolka och 
försöka förstå svaren vi får från vår datainsamling utifrån ett så objektivt synsätt som möjligt. 
Vår förhoppning är att vi kunnat se bortom våra förutfattade meningar om vad vi trodde att vi 
skulle komma att se och istället låta insamlade data ge underlag för resultat och analys. 

3.3 Sekundär- och primärdata 
I syfte att besvara våra forskningsfrågor krävs ett insamlande av olika typer av data. 
Vanligtvis talas det här om sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som tidigare har 
samlats och redovisats i ett annat syfte eller sammanhang. Denna typ av data används för att 
jämföra eget material med tidigare undersökningar och utveckla redan genomfört arbete. 
Primärdata är information som är specifikt insamlad för att användas i det syfte som arbetet 
genomförs. (Christensen et al, 2001) 
 
Vi kommer i denna studie dels utgå från sekundärdata i form av tidigare forskning och 
relevanta teorier, dels ta fram primärdata i form av egna undersökningar. På så vis får vi en 
mer djupgående förståelse för problemområdet.  I detta arbete kommer vår primärdata, empiri, 
till största del ifrån en fokusgruppsundersökning, men även från en förstudie och 
kompletterande intervjuer. 

3.4 Undersökningen 
Innan vi påbörjade denna uppsats hade vi en viss uppfattning om vad EMV var för något och 
att vi även hade inhandlat EMV någon gång. Vi hade stundtals även reflekterat kring 
problematiken med EMV innan vi satte oss in i problemområdet på allvar men vi kände att 
våra kunskaper inte var tillräckliga och ville därför fördjupa oss i ämnet. Dessa värderingar 
och syn på EMV kan därför ha påverkat vårt sätt att tolka de data vi har insamlat samt utfallet 
av studien. Per-Johan Ödman (2004) beskriver detta som förförståelse, vilken bygger på 
tidigare lärdomar och erfarenheter.  Denna förförståelse inom dels problemområdet och dels 
inom marknadsföring har således hjälpt oss i planeringen av studien samt vårt sätt att angripa 
problemet.  
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga anser vi att vi är tvungna att gå direkt till 
huvudkällan, nämligen konsumenterna. Förvisso är det detaljisten som säljer varorna och som 
dessutom är tvungen att hantera olika hot mot varumärket, men det är konsumenterna som 
använder produkterna och även de som i slutändan avgör ett varumärkes vara eller icke vara. 
De påverkas av en produkts brister och kvaliteter och kan i sin tur påverka andra konsumenter 
genom Word-of-Mouth (Rosen, 2000). Det är därför i vårt tycke intressant att se vilka åsikter 
och attityder konsumenter har kring EMV och hur de ställer sig till utvecklingen med en ökad 
andel EMV i butik. 
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För att öka vår egen förståelse kring problemområdet genomförde vi först en förstudie i tre 
affärer med 20 konsumenter. Under förstudien intervjuade vi konsumenter som precis hade 
inhandlat dagligvaror inne i en livsmedelsbutik i Stockholmsområdet. Vi besökte tre butiker 
inom de största detaljisterna; ICA Supermarket och Coop vid Fridhemsplan samt Hemköp i 
Åhléns City. Denna förundersökning gjordes dels för att se hur konsumenter resonerar kring 
sina köp och vad de ansåg om EMV, dels om och hur deras kunskap skiljde sig åt mellan de 
olika butikskedjorna.  
 
Dessa nya kunskaper som vi erhållit från förstudien samt tidigare forskning har i sin tur 
påverkat vårat urval av såväl respondenter som val av undersökningsmetod. 

3.4.1 Fokusgrupper 
Vi anser att den kvalitativa metoden med fokusgruppsundersökningar passar ändamålet med 
studien bäst, eftersom vi här kommer åt respondenternas attityder till olika EMV och hur 
dessa är kopplade till olika detaljistkedjor (se bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning om 
fokusgrupper). Dock är det svårt att föra hypotetiska diskussioner kring detta, men vi vill testa 
hur konsumenterna skulle påverkas i sitt köpbeteende om en produkt vore defekt eller på 
något sätt kontaminerad. 
 
I dessa fokusgrupper har vi haft tre huvudteman där vi har låtit konsumenterna fritt samtala 
kring sina livsmedelsinköp, för att på så vis belysa deras känslor, värderingar, attityder och 
drivkrafter bakom deras köp av vissa varumärken och även potentiella köp (Solomon et al, 
2002). Dessa huvudteman var nämligen de områden som denna studie bygger på; EMV, 
detaljist och möjliga negativa konsekvenser med defekta varor (se bilaga 2). I fokusgrupperna 
visade vi exempel på några produkter och detaljister som vi därefter bad respondenterna 
evaluera och skildra sin mening till. I detta urval hade vi med märkesledare inom givna 
kategorier och även olika detaljisters EMV. Innan fokusgrupperna valde vi ut fem 
produktkategorier, gick in till olika butikskedjor och tog foton på deras sortiment av både 
EMV och LMV. Av dessa artiklar valde vi därefter ut fem ur varje kategori och beskrev dem 
för respondenterna (se bilaga 3). Detta har vi gjort för att dels se hur väl medvetna 
konsumenterna är om de olika varumärkena, dels för att se om de kan placera rätt varumärke 
med rätt kedja samt vilken uppfattning de har om de olika varumärkena. Eftersom både 
förundersökningen och huvudundersökningen har haft fokus på de tre största detaljisterna på 
den svenska marknaden, ICA, Axfood och Coop, så har även valet av EMV följt dessa. Till 
fokusgrupperna valde vi således att visa upp olika EMV från ICA, Axfood och Coop. Dessa 
var; ICAs egna varumärke, Euroshopper, Hemköp, Eldorado, Signum, Coop, Änglamark och 
X-tra. 
 
Genom att se till konsumenternas attityder till de olika produkterna har vi fått reda på hur de 
förhåller sig till defekta produkter och hur de kan ändra sin attityd till olika varumärken. Vi 
frågade även konsumenterna ifall de hade upplevt en defekt produkt och hur detta hade 
påverkat dem och deras syn på dels varumärket och dels produkten i sig. Syftet var också att 
få svar på hur konsumenterna skulle reagera vid eventuella kvalitetsproblem hos EMV och 
om detta ledde till en negativ association till hela kedjan, eller bara till den produktkategorin. 
En hypotetisk diskussion fördes således med konsumenterna kring defekta produkter. 

3.4.2 Intervjuer 
För att komplettera resultatet från fokusgrupperna valde vi även att genomomföra två 
intervjuver med representanter från olika detaljister. Dels genomfördes en semi-strukturerad 
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intervju med en representant från Axfoods EMV-avdelning och dels en e-post intervjuv med 
marknadskommunikationschefen på ICA. I dessa intervjuer har vi utgått från en intervjumall 
(se bilaga 4). Detta sätt att insamla data med mer än en metod kallas även för triangulering 
och är väl använt inom både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Med triangulering 
ges en möjlighet att få flera olika svar på samma fenomen och på så vis även en möjlighet för 
forskaren att dubbelkontrollera sina data (Bryman, 2002). I vår undersökning har vi med hjälp 
av denna metod kunnat jämföra resultaten från fokusgrupperna med relevanta data från 
personer som är insatta inom området. Detta hjälper oss även att stärka validiteten i 
undersökningen, det vill säga att vi verkligen har undersökt det vi har ämnat att undersöka 
(Bryman, 2002). 

3.4.3 Urval 
Vid utförandet av en studie liknande denna kan det finnas en vilja att få fram och analysera så 
mycket data från alla potentiella grupper som berörs. Detta är dock inte möjligt då det finns 
vissa restriktioner i form av tid, pengar och tillgång till information. Vi har därför gjort vissa 
begränsningar i vårt urval.  
 
Vi har valt att göra ett geografiskt urval till Stockholmsområdet av praktiska, tidsmässiga och 
kostnadseffektiva skäl eftersom vi själva bor i Stockholmsområdet. Utifrån vår förstudie och 
tidigare forskning har vi till denna studie gjort ett demografiskt urval med konsumenter som 
är i åldern 20-30 år. För att få så validativa svar som möjligt har vi haft konsumenter som står 
för majoriteten av inköpen av dagligvaror i sitt hushåll. Vi har även försökt att välja 
respondenter som skiljer sig med avseende på kön, yrke, boende och civilstånd.  
 
Vi har genomfört två fokusgrupper för att kontrollera resultatet och se om det finns eventuella 
skillnader dem emellan. Rekrytering av konsumenter till fokusgrupperna har skett genom ett 
kamraturval där vi har haft vänner, vänners vänner och även kurskamrater med i 
fokusgrupperna. Eftersom dessa själva handlar och troligtvis även konsumerar varorna så har 
vi fått fram trovärdiga åsikter kring deras inköp. 

3.5 Metodkritik 
Den huvudsakliga kritiken mot vår valda metod är att vi söker svar på en hypotetisk fråga, 
nämligen hur konsumenters attityder påverkas av den ökande EMV-nivån i butik. Även om 
attityder förväntas hålla över en tid kan de dock alltid förändras av olika anledningar. Detta är 
problematiskt eftersom vi inte alltid kan förvänta oss att få ett rakt och sanningsenligt svar på 
denna fråga. Konsumenters attityder och åsikter överensstämmer inte alltid med deras 
handlingar. Genom att ha fokusgrupper kan vi däremot få fram så verkliga situationer som 
möjligt där konsumenterna kan ventilera sina åsikter kring problemområdet. Det skall dock 
finnas i åtanke att det blir en profetia som nödvändigtvis inte behöver stämma med en 
framtida verklighet. Genom att lägga stor tyngd vid jämförelsen med tidigare forskning och 
teori, utöver vår egen primärdata, är vår förhoppning att vi skall kunna dra relevanta slutsatser 
om hur relationen mellan EMV och detaljist kan påverkas med en ökad andel EMV.  
 
Ytterligare metodkritik är att de produkter som vi har valt att visa för konsumenterna i våra 
fokusgrupper är inom en viss produktkategori och det är även endast några EMV och LMV 
som vi visar upp. Dessutom jämför vi endast vissa EMV med märkesledare. Resultatet torde 
vara annorlunda om vi hade gått tillväga på något annat sätt. En annan kritik inom samma 
område är nämligen att vi har visat vissa EMV fler gånger än andra och att detta kan ha 
påverkat konsumenterna i sin utvärdering. Däremot har detta varit svårt, om inte omöjligt, att 
undvika eftersom alla detaljister inte producerar alla visade produkter. Dessutom är 
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majoriteten av konsumenterna studenter och svaren som vi har fått kan därför vara beroende 
av att de är mer priskänsliga och väljer som de gör enbart på grund av storleken på plånboken. 
 
Seymour (1992) anser att det svåraste problemet med kvalitativa metoder är få fram data som 
är representativa. Författaren utvecklar detta med att urvalet i många kvalitativa studier är för 
litet, och inte heller gjort med hjälp av statistisk slumpmässighet. Detta anser Seymour 
försämra möjligheten att generalisera urvalet till den totala populationen. Dessutom görs 
undersökningar under specifika omständigheter som är speciella för varje tillfälle och kan 
därför inte helt motsvara hur det ser ut för resten av populationen. Vid en given situation är 
det inte sagt att hela Stockholms, eller för den delen Sveriges, population kommer att handla 
på samma sätt. Gustavsson (2004) menar att varje forskare har unika egenskaper när det gäller 
att tolka och förstå en text och se olika nyanser i den. Eftersom denna uppsats utgår ifrån vår 
tolkning av vår insamlade empiri är de resultat som vi finner i denna studie på många sätt 
bundet till oss som utför själva analysen. Det medför att andra forskare som utför liknande 
studier inte nödvändigtvis behöver komma fram till samma resultat.  

3.6 Modell för tillvägagångssätt 
Detta kapitel har berört alla aspekter av vår datainsamling för denna uppsats, där vi har gått 
igenom olika stadier i vårt arbetssätt samt berört potentiella brister i vår metodik. Figur 1 
nedan sammanfattar vårt tillvägagångssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur 1 Tillvägagångssätt, egen modell
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel redovisar vi vår insamlade data. Vi presenterar först ett underlag för hur vi har 
strukturerat fokusgrupperna och de intervjuer vi har haft innan själva utförandet. Därefter 
följer resultatet av vår empiri tillsammans med en analys, som är uppbyggd utifrån de 
mönster vi har funnit i empirin och den teoretiska referensram som presenterades i ett 
tidigare kapitel. Vi har haft två fokusgrupper med personer i åldrarna 20-30 år och intervjuer 
med två anställda på ledande positioner inom två av de största detaljisterna i Sverige; ICA 
och Axfood. Fokusgrupperna har genomförts för att få en bild av hur konsumenter ställer sig 
till EMV och de detaljister som de i regel oftast handlar hos. Dessa fokusgrupper har sedan 
kompletterats med intervjuer med personer som är ansvariga eller på något sätt delaktiga i 
utvecklingen av EMV hos respektive detaljist. 

4.1 Intervjuunderlag 
För att få reda på så mycket som möjligt av respondenternas egna åsikter och attityder 
gentemot EMV och detaljist ville vi skapa en atmosfär där de kunde berätta med egna ord och 
diskutera fritt kring problemområdet. Detta uppnådde vi genom att inleda de två 
fokusgrupperna och intervjuerna med öppna frågor för att sedan be dem vidareutveckla sina 
svar. Dock ville vi inte att fokusgrupperna eller intervjuerna skulle sväva för långt från vårt 
problemområde och valde därför att utgå från tre huvudområden för fokusgrupperna (se 
bilaga 2) och en intervjumall för intervjuerna (se bilaga 4). Vi var ibland tvungna att styra 
tillbaka samtalen till problemområdet men det hindrade inte respondenterna från att ta upp 
intressanta punkter rent spontant. Under samtalens gång dök nya och intressanta frågor upp 
som vi själva inte hade tänkt på innan och som antingen respondenterna själva tog upp eller 
som vi valde att fördjupa oss i. Dokumentation av data genomfördes med hjälp av 
anteckningar och inspelning (mer om detta finns i bilaga 1). 

4.2 Fokusgrupper 
Båda fokusgrupperna utfördes på samma plats och samma tid på dagen för att få en så stor 
reliabilitet som möjligt, det vill säga att öka mätningarnas pålitlighet (Bryman, 2002). På detta 
sätt försäkrade vi oss om att rum och tid inte skulle skilja sig märkvärdigt mellan de olika 
tillfällena. Fokusgrupperna hölls inne i grupprum Matematikern på Studentpalatset, invid 
Odenplan i Stockholm, kl 18:30. För att skapa en så bra atmosfär som möjligt för våra 
konsumenter samtalade vi en kort stund med dem, presenterade oss själva och lät därefter 
konsumenterna göra detsamma för att alla skulle bekanta sig med varandra och inte känna sig 
som främlingar i ett rum. Vi förhöjde den goda stämningen ytterligare genom att bjuda 
konsumenterna på kaffe och bullar för att få dem att känna sig välkomna. Överlag kändes det 
som att alla konsumenter var bekväma i sin roll som intervjuobjekt och inte heller hade något 
emot att vi spelade in intervjuerna. 
 
Vi presenterar den insamlade empirin först, där vi redovisar konsumenternas generella 
inställning till EMV. I detta stycke förklarar vi vad konsumenterna anser om de olika EMV 
som presenterades för dem, deras igenkännedom av EMV generellt, vilka EMV som tillhör 
respektive detaljist, och så vidare. Efter denna presentation följer en dragning av några av de 
mönster som vi har funnit intressanta mellan konsumenterna. Dessa har vi i sin tur utvecklat 
till olika livstilsgrupper, som vi förklarar närmare längre fram. 

4.2.1 Inställning till EMV 
Attityder mäts oftast genom olika typer av skalor, där bland andra Louis Thurstone (1928) och 
Rensis Likerts (1932) metoder är mest använda, men eftersom denna studie är kvalitativ har vi 
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bortsett från detta. Vi anser att våra fokusgrupper har hjälpt oss att komma in på djupet av 
våra konsumenters attityder och vi har därför valt att inte arbeta med liknande skalor som de 
ovan nämnda. Genom fokusgrupperna har vi istället fått reda på hur konsumenter ställer sig 
till EMV i en mer verklig livssituation tillsammans med andra konsumenter, vilket annars kan 
vara svårt att få vid utförande av enkäter eller andra liknande kvantitativa metodval. 
 
Samtliga deltagande konsumenter i fokusgrupperna visade sig känna till ICAs egna 
varumärke, Hemköp, Signum, Coop och Änglamark. Däremot var det oklart för några var 
Eldorado, Euroshopper och X-tra härstammade ifrån. De varumärken som inte går att koppla 
direkt till en detaljist, med otydlig avsändare, ställer sig vissa av konsumenterna frågande 
inför, vilket även kan vara en anledning till varför de inte inhandlar dessa EMV (Keller, 
1998). Detta hindrade dock inte övriga konsumenter, som hade erfarenhet av dessa 
sistnämnda EMV, att förklara för de andra var respektive EMV kom ifrån och vem som 
producerade dem. Konsumenterna fyllde även gärna ut med egna personliga erfarenheter av 
respektive EMV. Med detta i åtanke, fann vi även att konsumenternas generella inställning till 
EMV, deras val och hur villiga de var att köpa EMV skiljde sig åt. Vissa menade att de 
brukade testa olika EMV från olika butiker, men att det alltid var butiken som avgjorde köpet 
eftersom alla EMV inte går att köpa överallt. Andra menade att de sällan köpte EMV eller att 
valet berodde dels på prisklass och dels på att de endast köpte EMV ur vissa 
produktkategorier. Därutöver fanns det också några konsumenter som menade att de inte hade 
några större preferenser för varumärke och kunde testa nästan alla möjliga olika varor och 
varumärken, samt en liten skara som menade att de överhuvudtaget föredrog att inte köpa 
EMV. Vi kan här se att konsumenterna skiljer sig vad gäller attityd mot EMV. Medan en del 
av konsumenterna är positivt inställda till EMV och således kan tänka sig att inhandla EMV, 
så finns det andra konsumenter som är negativt inställda och emot ökningen av EMV-nivån i 
butikers ordinarie sortiment. (Rosenberg & Hovland, 1960). 
 
En del av konsumenterna menade att de inte skiljde EMV från LMV på något särskilt sätt, 
utan att de enbart köpte ett varumärke och testade det. Detta förklaras delvis av att de varor 
som visades för konsumenterna inte engagerade dem tillräckligt och att det ibland kvittade 
vilket varumärke de köpte (Solomon et al, 2002). Så länge som produkterna uppfyllde sitt 
syfte  och gjorde konsumenterna nöjda så kunde de tänka sig att fortsätta inhandla dem (Katz, 
1960). Däremot skiljde de på varorna när det gällde pris, kvalitet och prestige.  
 
Majoriteten av konsumenterna menade att den främsta anledningen till att de köpte EMV var 
för att de var billiga i jämförelse med märkesledaren och upplevdes därför som prisvärda. 
Eftersom majoriteten av konsumenterna var studenter menade de att de i större utsträckning 
kunde tänka sig köpa EMV i dagsläget men var tveksamma till om de skulle agera på samma 
sätt om de hade jobb och fast inkomst. Dock fanns det en ovisshet med EMV, där vissa av 
konsumenterna förklarade att de inte alltid visste hur de skulle gå tillväga om ett fel 
uppenbarade sig, eller att de generellt var misstänksamma mot EMV och upplevde köp av 
EMV som en risk. Misstänksamheten och den upplevda risken hade sin grund i att 
konsumenterna inte alltid visste produktens ursprung, innehåll och kvalitet (Keller, 1998). 
Detta bidrog även till att vissa EMV nedvärderades mer i jämförelse med andra EMV men 
även att majoriteten av EMV nedvärderades i jämförelse med LMV. Detta tog sig uttryck när 
några konsumenter förklarade hur genant det skulle vara om de tog fram ett EMV vid en 
speciell högtid. Därtill kunde konsumenterna värdera olika EMV efter en viss kvalitetsskala, 
där Euroshopper och Eldorado hamnade längst ner medan ICA och Hemköp ansågs vara mest 
kvalitativa. Dock upplevde många att Hemköp inte var lika prisvärt som ICA eftersom 
Hemköp oftast hade högre prissättning inne i butik. 
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4.2.2 Livstilsgrupper 
Utifrån de olika mönster som vi har funnit under fokusgrupperna har vi arbetat fram fem 
livstilsgrupper. Grupperna har fått namn som på ett illustrerande sätt beskriver särdragen hos 
personerna som ingår i dem. Detta har vi gjort för att vi anser grupperna speglar de olika 
åsikter som dök upp under fokusgrupperna på ett mer rättvist sätt. Avsikten med detta är inte 
att generalisera gruppen EMV-konsumenter utan att beskriva de mönster som framkom. 
Under vissa kapitel kommer grupperna därför att nämnas för att skapa en tydligare bild av 
våra resonemang. De olika grupperna skiljer sig på några väsentliga punkter men har även 
några gemensamma drag. 

4.2.2.1 Dissiga Diana 
Dissiga Diana brukar vanligtvis inte inhandla EMV. Hon ogillar utvecklingen av EMV i 
butik, där EMV tar alltmer plats av det ordinarie sortimentet. Vidare anser Diana att om 
situationen fortsätter på samma vis så kommer de största detaljistkedjorna i slutändan att få 
göra lite som de vill på marknaden. Dissiga Diana ogillar till exempel idén att detaljister har 
en sådan makt att de kan ta bort ett varumärke som hon är uppvuxen med och på så vis 
inskränka urvalet i butik, eller att detaljister kan sätta överpriser på sina EMV. Hon menar att 
detaljister tjänar enormt på att sälja EMV och att utbudet försämras av att alltfler EMV 
kommer in. 
 

”Jag ogillar det här att [...] ICA och Konsum har börjat att bara ta in sina egna 
varumärken [...] Jag vill ha den mångfalden när jag handlar” Therese, 24 år. 

 
Däremot handlar Dissiga Diana gärna i butiker som har EMV, som till exempel ICA och 
Coop. Trots att dessa detaljister har EMV inom sitt sortiment är hon inte villig att byta kedja 
enbart på grund av detta. Anledningen till denna motvilja förklaras antingen med att hon är 
uppvuxen med att handla i kedjan eller att den ligger närmast bostad eller arbete, och att ett 
eventuellt byte skulle innebära nya investeringar i form av tid och pengar, vilket hon inte 
direkt har ett överflöd av. Dissiga Diana upplever även att ett potentiellt köp av EMV skulle 
innebära en chansning, ett oprövat kort, som hon inte är villig att ta. Här menar Diana att hon 
har en förutfattad mening och förväntar sig att ett köp av EMV nästan är identisk med ett 
dåligt köp och att det inte är värt risken om hon redan är nöjd. Vidare uppfattar Diana att 
EMV har lägre kvalitet i jämförelse med LMV och att hon därför hellre inhandlar LMV 
eftersom hon vet vad hon får; bra kvalitet. 
 

”Hellre en god Önos jordgubbsylt än en [...] liksom såhär, halvsliskig [...] i något 
annat varumärke.” Sofia, 26 år. 

 
Dissiga Diana tenderar att jämföra olika EMV med varandra och se till vilket som är sämst, 
men att alla tillhör bottenskitet.. Dock händer det ibland att Diana tar risken att inhandla 
EMV, trots att sannolikheten är stor att köpet resulterar i missnöje. Dessa enstaka gånger 
inträffar i situationer när hon har ont om pengar, som till exempel i slutet på månaden, eller 
också när hon vill testa på något nytt. Tillfällen där Dissiga Diana finner det nästintill 
omöjligt att köpa EMV är vid speciella högtider, där hon finner det genant att bjuda gäster på 
”budgetprodukter”. Detta kan exempelvis vara vid påsk eller midsommar då många svenskar 
konsumerar sill. 
 

”Fatta att sista april och då tar du fram den här [...] vad det nu är [skratt] konstig sill 
[...] Det är ju katastrof [...] då måste det ju vara Abbas.” Kalle, 26 år. 
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4.2.2.2 Prisjägaren Peter 
Precis som namnet försöker illustrera så är Prisjägaren Peter mest signifikant med begreppet 
economic man (Oakley, 1994), som är ute efter att maximera sin nytta till fullo. För honom är 
varumärke eller detaljist oväsentligt eftersom han letar efter de bästa priserna som finns inne i 
butik. Extrapriser och kampanjer är Peters ledstjärna. Han kan även tänka sig vara utan vissa 
produkter, hålla inne med sina inköp, enbart för att invänta en eventuell kampanj där han kan 
spara in pengar. 
 

”Då köper jag det där, så väntar jag [...] det är inte alltid man behöver köpa allt 
samma vecka heller.” Christian, 26 år. 

 
Prisjägaren Peter tenderar dessutom att gå in i olika butiker och jämföra priserna på vissa 
varor- för honom fungerar reklambladen vid ingången till butik som en karta. Om det till 
exempel visar sig att Vi har kampanj på paprika någon dag, så kan Peter gå in i den butiken 
enbart för den varan. Vidare menar Prisjägaren Peter att lojalitet mot detaljist eller närhet inte 
är en så avgörande faktor. Han resonerar helt tvärtom, och är villig att gå de extra metrarna för 
att komma så billigt undan som möjligt. 
 

”Jag kan tänka mig gå längre [...] men det är bara för att jag är snål...[skratt]” Kalle, 
26 år. 

 
För Prisjägaren Peter är EMV:s intrång på marknaden ett bra sätt att spara pengar på eftersom 
många EMV går att finna till låga priser. Han associerar starka varumärken med dyra priser 
och kan därför välja bort märkesledaren i vissa situationer, till förmån för andra, billigare, 
alternativ. Prisjägaren Peter kan därför överge utvalda produkter om priset är det rätta. Skulle 
till exempel priset på sylt eller frukostflingor som är LMV och som Peter vanligtvis köper öka 
med några kronor så kanske han skulle fundera på att byta till ett billigare EMV. Den 
traditionella Prisjägaren är oftast student som har ont om pengar, vilket förklarar hans vilja att 
jaga priser och låta plånboken styra valet av produkter. För honom finns det varken detaljist, 
butik eller varumärke som han vill stödja, han koncentrerar sig istället på sig själv.  
 

”Jag stödjer bara mig själv.” Mårten, 26 år. 

4.2.2.3 Testaren Tove 
Testaren Tove köper de produkter och varumärken som passar bäst just för tillfället. För 
henne spelar det ingen roll vem som är producent eller leverantör, så länge som produkterna 
uppfyller sitt syfte och smakar gott. Hon testar istället gärna olika varor och varumärken för 
att få förnyelse i sin kost och kanske tjäna några extra slantar på ett eventuellt byte. Ibland kan 
Tove även testa något oväntat ellerav en slump. När en produkt som Tove exempelvis 
vanligtvis inhandlar är tillfälligt slut i butik kan hon då istället ta första bästa och därefter 
evaluera sitt val för framtida köp. Testaren Tove är dock medveten om att när hon inhandlar 
EMV utsätts hon även för en viss risk att produkten kan vara av sämre kvalitet i jämförelse 
med LMV. Men med tanke på att priset inte är så högt på dessa varor så känner hon inte att 
den risken är så stor, och ser istället möjligheterna att i framtiden kanske spara pengar på 
billigare produkter till liknande standard. 

 
”Man kan testa och se vilken som är bäst” Mårten, 26 år.  

 
Testaren Tove behöver inte heller ha en positiv attityd mot ett varumärke för att köpa en viss 
vara, ibland kan till och med designen eller bilden på förpackningen vara tillräckligt 



Aras & Wästberg 
EMPIRI OCH ANALYS 

27 

tilltalande för att hon skall göra ett köp. Visar det sig till exempel att ett paket flingor från 
märkesledaren är betydligt dyrare än ett EMV och förpackningsdesignen på ett EMV är 
tilltalade kan hon gärna välja bort märkesledaren. Vid vissa tillfällen spelar dock 
förpackningsdesignen ingen avgörande stor roll; då kan det istället vara priset eller andra 
faktorer som inbjuder till köp. 
 

”Ibland är det [Eldorado] det enda som finns och ibland är det så att det råkar vara 
bra” Christian, 26 år. 

 
Tove anser inte att det är en så märkvärdig skillnad mellan EMV och LMV utan låter istället 
sina smaklökar välja varumärke och produkt. Smakar det gott så är det bra. Hon menar att 
många människor kanske inbillar sig att LMV har högre kvalitet, utan att ens ha testat 
konkurrerande varor som detaljistens EMV. Ibland stämmer det att märkesledaren överlag har 
bättre kvalitet men bland vissa produktkategorier så är det nästan ingen skillnad alls och då 
kan hon komma undan med nästan liknande kvalitet fast till ett billigare pris. Om hon gör ett 
dåligt val med att köpa ett visst EMV så är det bara att fortsätta testa vidare med andra EMV. 
Om majoriteten av EMV:n inom en viss produktkategori misslyckas att tillfredställa henne så 
kanske hon resonerar att bortse från EMV enbart inom den kategorin men att hon fortfarande 
är öppen för EMV inom andra kategorier.  
 

”Men det [ketchup] är ju ändå tomat och socker så det borde inte vara någon skillnad” 
Gustav, 24 år. 

4.2.2.4 Late Lars 
Late Lars handlar i samma butik, nästintill oavsett vad som än händer. Närhetsprincipen är 
viktigast i hans val av detaljist och varumärken. Butikens personal, sortiment eller kedja är 
faktorer som graderas lågt av Late Lars. Det som spelar roll är bekvämligheten, det skall vara 
enkelt att handla – det vill säga att butiken skall ligga nära bostad eller arbete och att det skall 
vara smidigt att hitta i den. Däremot kan han vara väldigt prismedveten inne i butik och 
jämföra priser mellan olika varumärken. EMV:s intrång på marknaden upplevs därför inte 
som något negativt för Late Lars, utan mer ett sätt för honom att hitta billiga produkter och 
spara pengar. I detta fall får namnet på förpackningen en underordnad roll. Trohet till butik är 
stark och användning av kundkort ses inte med skeptiska ögon, utan mer som ett medel att 
förenkla handlandet. 

 
”Jag skulle aldrig byta butik” Emil, 26 år. 

 
Lojaliteten till varumärken upplevs som svagare i jämförelse med den lojalitet till butiken och 
vid situationer då Late Lars är missnöjd med en produkt eller har en negativ upplevelse kring 
en produkt så finner Lars det helt naturligt att byta varumärke, inom ramen för vad butiken 
erbjuder. Denna lata lojalitet är underuppbyggd av flera anledningar. Den främsta orsaken är 
enkelheten, att Lars inte orkar investera tid på att försöka maximera sin nytta. Praktiska 
orsaker såsom storlek på hushåll och kylskåp spelar även in. Om kylskåpet exempelvis är 
väldigt litet så finns det ingen anledning att storhandla ofta, eftersom varorna kan bli dåliga 
och slutligen slängas, varför Lars endast handlar vid behov. Vanan är även viktig hos Late 
Lars. När han väl har vant sig vid butiken i närområdet eller dess sortiment så håller han fast 
vid dem. Det finns ingen anledning att byta till en annan butik oavsett om den kan ha ett mer 
omfattande sortiment eller en bättre prisnivå. Däremot kan Lars byta varumärken om de av 
någon anledning verkar lättare för honom att köpa. Skulle till exempel någon produkt i 
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liknande kvalitet till hans traditionellt inköpta märken finnas till ett lägre pris men i ett annat 
märke eller om det gamla märket är slut på hyllan, tvekar inte Late Lars inför att byta märke, 
 

”Jag orkar inte lägga ner så mycket tid på mitt handlande” Daniella, 26 år. 
 
Late Lars är dock inte i alla situationer lojal och inser att det finns andra butiker och kedjor 
som är bättre i jämförelse med den butik där han själv handlar. Endast om han flyttar till ett 
nytt område kan en annan detaljist få Late Lars som kund. Lars är helt enkelt för lat för att bry 
sig om sortiment eller detaljist. Han behöver inte heller ha en särskilt bra relation till sin butik, 
eftersom detta spelar mindre roll i hans ögon. Även om personalen är otrevlig och inte alls så 
hjälpsamma samt ibland säljer defekta produkter så gör han inte mycket mer väsen än att byta 
varumärke eller produkt vid nästa köp. Han anser inte att det är värt besväret att klaga eller 
reklamera en produkt. Vid tillfällen då ett EMV är dåligt kan Lars dock bli skeptisk och 
kanske lägga några kronor extra på ett dyrare märke. Men han fortsätter vara lojal mot 
butiken. Butiker har sina för- och nackdelar men i slutändan är det ändå bara bekvämligheten 
som avgör Late Lars val.  

4.2.2.5 Varumärkestorsken Vera 
Varumärkestorsken Vera är varken priskänslig eller lat i sitt val av butik och produkter. 
Detaljist eller butik spelar mindre roll, så länge som butiken har Veras favoritvaror från rätt 
producent, för i annat fall förlorar de en kund. Vera tycker inte att det är en så stor prisskillnad 
mellan EMV och andra varumärken och finner det därför onödigt att nöja sig med ett sämre 
alternativ. Vera har därför en stark relation till sina favoritmärken och lojaliteten till dem 
ligger djupt rotad i hennes medvetande. Design, utseende och tidigare erfarenheter med 
varumärkena är avgörande faktorer. 
  

”Jag är torsk på varumärken” Anna-Stina, 25 år. 
 
”Kellogg’s är definitionen av frukost” Danae, 27 år. 

 
Vera är en vanemänniska och hon har även positiva associationer till vissa produkter och 
varumärken eftersom hon har konsumerat dem ända sedan sin barndom. De traditionella 
varumärkena upplevs som mer kvalitetssäkrade än EMV samt inger positiva känslor från 
tidigare erfarenhet, vilket förklarar Veras större acceptans kring eventuella defekter hos dem. 
Hon har till exempel vuxit upp med ett visst varumärke och har som intention att hålla sig till 
det eftersom det aldrig har svikit henne tidigare. 
 

”Man är väl vanemänniska [...] Man har ju [...] ett knäckebröd som man köper” 
Therese, 24 år. 
 
”EMV:s känns som att det är lite lägre kvalité på [...] även fast jag inte kan svära på att 
det är det.” Mårten, 26 år. 

 
Varumärkestorsken Vera har även lägre förväntningar på EMV än vad hon har på andra, mer 
traditionella, varumärken. Skulle ett av hennes favoritmärken misslyckas att uppnå den 
förväntade kvaliteten vid något enstaka tillfälle ser hon det endast som en engångsföreteelse, 
eller en olycka i arbetet. Medan toleransen för defekter hos EMV är i princip obefintlig och 
som direkt skulle resultera i ett avslutat förhållande till varumärket eller produktkategorin i 
fråga. Vera handlar väldigt sällan i lågprisbutiker och ser det mer troligt att fel hittas där än i 
hennes egen favoritbutik, som till exempel ICA eller Coop. Hon är väldigt medveten och 
trendig, samt ser skeptiskt på kvaliteten på EMV med låga priser.  
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”Om man har en möglig sylt från Eldorado, då kommer man aldrig att köpa den igen 
[...] har du en möglig Önos sylt så kanske du blir väldigt skeptisk [...] men du kommer 
nog att köpa igen” Christian, 26 år. 

 
Vera anser att det är en tråkig utveckling att det blir fler och fler EMV-produkter i butikerna 
och upplever att det finns en risk för att de traditionella varorna kommer bli bortträngda i 
butikerna. Överlag är Vera positivt inställd till de traditionella märkesvarorna och har en 
inneboende skepsis mot EMV. Vera ser varumärkena och de höga priserna de har som en 
garanti för att produkten hon köper kommer att vara av bra kvalitet. Hon anser även att det 
ligger en viss risk i att köpa EMV eftersom hon då går utanför sitt vanliga urval och är 
tvungen att ge sig på ny mark och testa nya saker.  

  
”Jag skulle nog inte våga chansa på något annat än Felix och Heinz, för att, man 
använder inte ketchup så där jätte ofta och man köper [...] En burk ketchup så håller 
den rätt så länge och skulle man köpa en äcklig ketchup så [...] Då är man tvungen äta 
upp den” Sofia, 26 år. 

4.2.3 Värderingskarta 
För att kunna få en uppfattning av hur ovan nämnda livstilsgrupper hänger samman med 
varandra har vi i figur 2 konstruerat en värderingskarta. Värderingskartan har tre axlar: Pris, 
EMV/LMV och kvalitet, där de fem olika livstilsgrupperna placerar in sig lite olika i figuren. 
Prisjägaren Peter vill framför allt ha låga priser och har heller inget emot att köpa produkter 
som kan upplevas både som billigare och med sämre kvalitet i jämförelse med LMV. För 
Peter kan EMV-produkter till och med vara något positivt. Late Lars bryr sig inte så mycket 
om det är ett EMV eller ett LMV, det viktiga för honom är att han har nära till butiken och att 
det är något bra priser. Dock skiljer han sig från Peter när det gäller kvaliteten på produkterna. 
Om en produkt inte skulle uppfylla hans krav kan han nästa gång gärna köpa ett annat 
varumärke. Testaren Tove vågar pröva på nya produkter och har inga som helst problem med 
EMV och kommer troligtvis även fortsätta med det i de fall där hon är nöjd. 
Varumärkestorsken Vera är den minst priskänsliga av våra fem grupper och dessutom helt 
såld på varumärken, vilket förklarar varför hon upplever att ett högt pris är en bra indikator på 
att en produkt håller hög kvalitet. Dissiga Diana är negativt inställd till EMV och 
utvecklingen mot att det blir fler och fler EMV på hyllorna i butiker. Hon är nöjd med de 
varumärken som hon är uppvuxen med och känner igen, och vill därför inte gärna byta ut dem 
men kan testa EMV under speciella förhållanden. Även om de olika grupperna placerar sig en 
bit ifrån varandra i figuren finns det ingen som är extrem rakt igenom och likheterna går 
därför även att se som självklara. 
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   Figur 2 Värderingskarta, egen modell 

4.2.3.1 Varumärkeshierarki 
När vi bad konsumenterna att rangordna vilka produkter de köper och vilka produkter de helst 
skulle köpa utkristalliserade sig en stark tendens. De varor som de helst skulle köpa, 
alternativt hade högst förtroende för, var de stora globala varumärkena som exempelvis Heinz 
och Kellogg’s. Dessa följdes sedan av nationella dominanter som Felix och Pastejköket och 
därefter kom de EMV som detaljisterna anser ligga på en liknande kvalitetsnivå som 
märkesledaren men till ett lite lägre pris, som till exempel ICA, Signum och Hemköp. 
Konsumenterna menade dock att de föredrog ICAs EMV mer än de andra, vilket kan bero på 
att de flesta konsumenterna handlade på ICA, eller hade ICA som sin favoritaffär. Hemköp 
ansågs som lite dyrare än de andra och Signum kändes inte lika fräscht som ICA. Efter dessa 
EMV kom lågprismärkena från detaljisterna med Euroshopper och Eldorado i botten, men 
med Coops X-tra som något bättre. Detta kan dock ses som ett samband med att ICA var den 
affär som konsumenterna hade starkast relation till eftersom majoriteten handlade där. Detta 
stämmer också väl överens med detaljisternas egna intentioner där Eldorado och Euroshopper 
är varor som skall ses som billigare, så kallade fighting brands som Axfood och ICA 
definierar det, där de inte uppfyller samma kvalitetskrav som de andra varorna i butiken. Om 
vi skall göra en rangordning ligger de mer globala LMV i toppen tätt följt av mer lokala 
LMV, och därefter placerar sig detaljisternas EMV och i botten finner vi detaljisternas 
fighting brands. Detta stöder även Laaksonen & Reynolds (1994) tabell om de fyra 
generationerna, där ICA, Signum och Hemköp tillhör tredje generationen och Euroshopper 
och Eldorado till den andra generationen EMV.  

4.2.3.2 Val av butik 
Vid valet av butik ansåg konsumenterna det viktigt att de utförde större delen av sina inköp i 
en butik eller hos en detaljist som de tidigare hade erfarenhet av. Detta kunde antingen vara en 
butik som var belägen i närheten av deras bostad eller som de var uppvuxna med, men i vissa 
fall även den butik som var mest prisvärd. Konsumenterna handlade således inte i butiker på 
grund av sortiment eller för att vissa produkter eller varumärken såldes just där. Beroende på 
vilken butik eller detaljistkedja som de vanligtvis handlade på fick de finna sig i att endast ha 
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tillgång till ett visst sortiment. Detta upplevdes dock inte som negativt eftersom de varken 
visste eller brydde sig särskilt mycket om andra butikers sortiment. Vissa av konsumenterna 
valde dock att inte handla hos särskilda butiker eller detaljister på grund av dålig erfarenhet 
eller av andra personliga skäl. Valet av butik grundade sig således först på deras tidigare 
kunskaper av detaljist eller butik och sedan deras positiva eller negativa känslor för butik och 
slutligen hur detta tog sig i uttryck i deras handlande (Rosenberg & Hovland, 1960). Om 
konsumenterna tidigare har haft en positiv attityd mot butiken är det rimligt att anta att de 
kommer att fortsätta besöka den butiken även i framtiden. Däremot bör det noteras att detta 
kan ändras men att konsumenterna generellt var lojala till butiken. 
 

”Jag har aldrig haft Vi i närheten [...] så det är därför jag inte handlar där” Daniella, 
26 år. 
 
”Jag är uppvuxen med ICA [...] Jag är så van att handla där” Sofia, 26 år. 

 
Dessutom finns det en koppling mellan kvalitet på EMV och butikens image. När EMV säljs i 
butiker som upplevs mindre bra eller som ofräscha finns det en tendens att deras EMV även 
uppfattas som ofräscha och med lägre kvalitet i jämförelse med LMV (Richardson et al, 
1996). Vid valet av LMV spelar detta inte så stor roll eftersom de generellt uppfattas som 
högkvalitativa och anses därför även vara pålitliga, oavsett plats eller butikens image 
(Richardson et al, 1996). En flaska Heinz ketchup är alltid en flaska Heinz, oavsett var du 
köper den. Ett EMV kan dock skilja sig både när det gäller kvalitet men även beroende på 
vilken image butiken har. Ju fräschare en butik är desto större är sannolikheten att ett EMV 
kan konkurrera med ett LMV. Detta stöds även av konsumenterna då de endast väljer att 
handla i butiker som de är uppvuxna med eller som de generellt är nöjda med. Andra butiker 
ses med skepsis på och speciellt vissa lågprisbutiker som Netto och Lidl. 

 
”Det känns som att på Netto så kan det vara flugor när som helst” Mårten, 26 år. 
 
”Det typ bekräftar vad man kanske ansåg innan [...] typ att ICA är ju lite fräschare [...] 
bara för att [...] man själv valt att gå till ICA och tycker att det är fräschare där man 
brukar handla själv” Sofia, 26 år. 

 
Våra konsumenter handlade främst på butikerna inom kedjorna ICA, Coop och Vi. Där det 
var en dominans bland dem som valde ICA. Huvudorsaken till deras val var främst närheten 
till butiken, men även de traditioner som fanns kring vilka butiker de är uppvuxna och inlärda 
med. Anledningen till att majoriteten av konsumenterna inte handlade så ofta på Hemköp och 
Willy’s var för att den första butiken ansågs som lite dyrare och för att den andra låg för långt 
bort från deras bostäder. Ett fåtal hade dock tillgång till bil och kunde därför ta sig ut till 
Willy’s när de skulle storhandla. Prisjägaren Peter handlar även ofta i flera butiker eftersom 
han vill jämföra priser medan de andra livstilsgrupperna är mer trogna till den butik de en 
gång har valt. 
 
I båda fokusgrupperna visade det sig att det inte fanns någon speciell detaljist eller EMV som 
alla var positivt inställda till eftersom alla upplever kvalitet på olika sätt, vilken är beroende 
av vår egen uppfattningsförmåga, produkt, person och plats (Ophuis & Van Trijp, 1995). 
Vissa menade till exempel att de var positivt inställda till ICA och att de alltid handlade där 
medan andra inte alls höll med. Trots alla delade uppfattningar om detaljist ansåg majoriteten 
att ICAs EMV stod för hög kvalité medan Eldorado och Euroshopper sågs med en större 
skepsis. En del av konsumenterna menade till och med att de inte skulle köpa vissa av dessa 
varumärken, trots att de inte hade någon större erfarenhet av varumärket.  
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”Jag skulle aldrig köpa Euroshopper, inte ens tvål. [...] Det är det värsta varumärket 
som finns för mig [...] Det är bara så B [...] Och det ser tråkigt ut.” Anna-Stina, 25 år. 

4.3 Intervjuer 
Vi har, som tidigare nämnts, valt att komplettera våra fokusgrupper med två intervjuer. Detta 
har vi till stor del gjort för att kunna sätta svaren från fokusgrupperna i relation till hur 
detaljister resonerar kring valet av sina respektive EMV samt se om de två olika detaljisterna 
skiljer sig i sitt agerande. Dels genomfördes en semi-strukturerad intervju med en representant 
från Axfoods EMV-avdelning, dels en e-post interjuv med marknadskommunikationschefen 
på ICA. Till båda dessa intervjuer har vi utgått från en intervjumall (se bilaga 4). Med hänsyn 
till den ena respondentens vilja att vara anonym, samt att minimera risken för onödigt långa 
upprepningar och meningar, har vi valt att ha förkortningar på respondenterna. 
Representanten från Axfood kommer vi hädanefter att namnge som AC och 
marknadskommunikationschefen på ICA, Jonas Levin, för JL. 

4.3.1 Sortiment 
ICA och Axfood har EMV inom en rad olika kategorier men som skiljer sig i namnvalet. 
Vissa går under samma namn som detaljisten eller dess butiker medan andra EMV har ett 
avskiljt namn. Axfood har i sitt EMV-sortiment inom dagligvaror hand om Willy’s, Hemköp 
och Eldorado medan ICA har ICA Gott Liv, ICA Ekologiskt, ICA och Euroshopper. Den 
främsta anledningen till att dessa detaljister har EMV är för att sälja egna varor till ett 
billigare pris än märkesledaren, där både detaljist och konsument tjänar på det, samtidigt som 
de förstärker sin relation till konsumenterna. Enligt AC uppgår genomsnittet EMV av 
ordinarie sortiment i Axfood till cirka 21 procent i dagsläget men har som målsättning för 
2008 att ha ett genomsnitt på 25 procent. JL menar å andra sidan att av ICAs ordinarie 
sortiment består 10 procent av EMV och att målet för 2006 är att öka detta till 15 procent. 
Respondenterna menar dock att även om EMV-sortimentet ökar för varje år så är de måna om 
att framhäva att de inte vill att nivåerna skall stiga allt för mycket. Här anses nivån på 30-40 
procent, som det ungefär är i andra länder runt om i Europa, som en slags logisk nivå i 
framtiden.  
 

”Det får ju inte vara för mycket EMV heller, då blir det ju tråkigt [...] Mål kan man ju 
ompröva i efterhand [...] Är inte kunderna nöjda så ska vi ju inte hålla på med det som 
något slags självändamål [...] Då blir ju liksom [...] affärsmässiga risken för Axfood ökar 
i takt med att andelen och lönsamheten ökar” AC. 
 
”Det kommer öka, men inte med några snabba ökningstal [...] Tesco i England har ca 60 
procent, och det är långt över vår maxnivå [...] vilket kan vara en risk” JL. 

 
Om vi utgår från Laaksonen & Reynolds (1994) tabell kan vi säga att både Axfood och ICA 
har varor som främst tillhör andra och tredje generationen. De varor som tillhör andra 
generationen väljer AC och JL även att kalla som fighting brands, vilket är en budgetvariant 
av märkesledaren som säljs till cirka 20-40 procent lägre pris. Axfood har Eldorado som sitt 
fighting brand medan ICA har Euroshopper. Respondenterna menar att detta är varor som 
skall hålla lägsta pris till hyfsad bra kvalitet. 
 

”Sen har vi ju vårat Eldorado […] Alternativet som ska vara upp till 30-40 procent 
billigare men egentligen inte uppfylla andra krav än lagkrav” AC. 
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Bland de varumärken som tillhör den tredje generationen kan vi dels se Axfoods varumärken; 
Willy’s och Hemköp, dels ICAs eget varumärke ICA. Alla dessa EMV, inom denna 
generation, går under samma namn som detaljistens egna butiker. Skillnaden mellan ICA och 
Axfood är dock att Axfood inte saluför några EMV under sitt eget namn, men dock under sina 
butikers varumärken. Precis som Laaksonen & Reynolds (1994) skriver, menar 
respondenterna att detta är varor som har en kvalitet på liknande nivå som märkesledaren men 
till ett lägre pris. Både ICA och Axfood har även börjat lansera varor på senare tid som hör 
hemma i den fjärde generationen. ICA har till exempel börjat med sin satsning av ICA Gott 
Liv medan Axfood har en framgångsrik hud- och rengöringsserie som är olivbaserad och som 
säljs via deras butiker. Båda dessa varumärken har nischat sig inom ett speciellt område och 
avsikten är att de skall hålla en minst lika bra kvalitet, om inte bättre, till ett pris som är på 
samma nivå eller högre än märkesledaren (Laaksonen & Reynolds, 1994). Just dessa 
varumärken inriktar sig på hälsosamma produkter men skiljer sig genom att Axfood har tagit 
fram produkter som de ser att det finns en kundefterfrågan för som inte redan finns på 
marknaden. 
 

”Där finns det ingen marknadsledare att matcha mot [...] Kommer man till England till 
exempel, så har ju kedjorna helt tagit hand om det” AC. 

4.3.2 Kvalitet 
AC menar att det finns två nivåer på kvalitet, där det ena handlar om produktsäkerhet och det 
andra om den funktionella kvaliteten. Det första är att produkten skall vara säker för 
konsumenten på det sätt som den skall användas och det senare mer om att varorna skall 
smaka gott eller att de uppfyller sitt syfte. Därtill menar bägge respondenterna att de har olika 
blindtester som de utför för att se hur bra deras produkter förhåller sig till märkesledaren eller 
andra konkurrenter på marknaden. Detta gör de någon/några gånger per år med exempelvis en 
konsumentpanel på ett antal personer. Vidare menar AC att konsumenter uppfattar kvaliteten 
på Willy’s och Hemköp som olika men att de egentligen inte skiljer sig något märkvärdigt 
förutom designen på förpackningen. Willy’s kunder kanske uppfattar butiken som billig och 
associerar därför de billiga varorna de har i sitt sortiment som antingen något negativt eller 
positivt. Om de är nöjda med varorna och har hänsyn till att de är så billiga så spelar detta inte 
någon större roll för dem men om de istället upplever detta som negativt så kan det även 
påverka deras attityd till hela butiken och butikens EMV (Richardson et al, 1996). AC menar 
att Hemköps kunder är känsligare och reagerar starkare än de som handlar på Willy’s gör. 
Han vidareutvecklar detta med att risken att Hemköps kunder blir missnöjda är högre än med 
Willy’s kunder eftersom de har en högre förväntan på både produkt och butik. 
 

”De får blindtesta mot det som finns på marknaden […] och då ska vårat inte komma 
sämre ut, än marknadsledaren […] annars blir det inte lanserat [...] Det är ingen mening 
att sätta dåliga produkter på marknaden.” AC. 

 
JL menar att ICA förknippas med hög kvalitet och att detta hjälper dem väldigt mycket i hur 
deras konsumenter uppfattar deras EMV. Kunderna känner sig på så vis trygga i sina val av 
produkter, vilket leder till att deras förtroende för ICA, samt för de EMV som säljs i ICA-
butikerna ökar (Richardson et al, 1996). På samma sätt uttrycker AC att Willy’s och Hemköp 
har sina EMV för att konsumenter skall förknippa en bra produkt till butiken och vice versa. 
Båda respondenterna menar här att så länge de sköter sina butiker och de EMV som har 
samma namn som detaljisten hjälper dessa EMV till att bygga upp butikernas samt 
detaljistens varumärke. Sköts dem däremot dåligt kan det slå hårt emot detaljisten. 
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”Det gäller ju verkligen att vi gör det vi ska. För att om kunderna blir missnöjda med en 
produkt i en produktserie så slår det ju tillbaka på [...] för det första alla produkter i 
samma varumärke men det kan även slå tillbaka mot kedjan […] om de är missnöjda” 
AC. 

 
Dessutom har deras fighting brands en fördel genom att de är frikopplade till både kedja och 
butik, och blir därför friare att jobba med. De menar även att konsumenter har svårt att 
associera både Eldorado och Euroshopper till detaljisten, vilket är positivt för detaljisterna i 
den bemärkelsen att det inte drabbar dem lika hårt om något händer med dessa produkter. 
Respondenterna menar att konsumenterna, generellt sätt, är mer förstående om något händer 
med deras lågprismärken än om det drabbar deras EMV som går under samma namn som 
butiken. Konsumenter som exempelvis handlar Eldorados produkter har en än större 
toleransnivå, i jämförelse med andra LMV eller Hemköps EMV, eftersom de betalar för en 
mycket billigare produkt. 
 
Näe det gäller defekta varor menar respondenterna att de hanteras olika. Finns det till exempel 
en allergen1 i någon produkt eller om den är möglig kan de stoppa produktena i butik och dra 
bort dem ur sortimentet. Medan olika fel på förpackningar först stoppas men går tillbaka till 
butiken när de har gjort om förpackningen. AC menar exempelvis att Axfood förra året hade 
totalt 28 produktindrag, varav 17 var EMV. En speciell händelse som uppmärksammades i 
media tidigare i år handlade om Eldorados hamburgare, som skall innehålla nötkött, men som 
hade spår av fläsk (Falk & Fredén, 2006), vilket togs hårt av muslimer som förbjuds att äta 
fläsk genom Koranen2. I ett annat fall har ICAs hamburgare varit omnämnda, där ICA 
återkallade ett parti av ICAs frysta hamburgare sedan det hittats salmonella i partiet 
(Bengtson, 2005). Detta är tydliga exempel på situationer där ICA och Axfood, på något sätt, 
har haft odugliga varor som har återkallats. I ICAs fall drabbade det dock troligtvis detaljisten 
mer än fallet med Axfoods hamburgare, eftersom det mest var Eldorado som 
uppmärksammades. 
 

”Vi larmar alla butiker och det blir försäljningsstopp på varan. Det innebär att det inte 
går att scanna varan i kassan i butik, sekunderna efter att larmet har gått [...] men vi 
följer upp och åtgärdar naturligtvis allt” JL. 

4.4 Invanda rutiner 
Montgomery & Wernerfelt (1992) menar att konsumenter behöver kvalitetsförsäkringar i sina 
val av produkter, vilka oftast tillfredställs genom att inhandla varor som de känner igen eller 
som de tidigare har inhandlat. Denna kvalitetsförsäkran får konsumenter oftast vid valet av 
LMV eftersom varumärket då fungerar som en riskreducerare (Keller, 1998). Samtidigt 
refererar Burt (2000) till Bellizzi et al. (1981) och Cunningham et al. (1982), där författarna 
menar att konsumenter i större grad anser att EMV har lägre kvalitet än LMV. Majoriteten av 
de konsumenter som deltog i våra fokusgrupper menade att de oftast handlade på grund av 
gamla vanor eller varumärken som de kände igen eller som de var nöjda med. Konsumenterna 
motiverade sina val av produkter med att de var uppvuxna med ett särskilt varumärke eller 
detaljist, och att det inte skulle löna sig för dem att bryta detta förhållande. De menade att 
deras tidigare kunskap och känslor för både varumärke och detaljist var en bra indikator på 
hur de i framtiden även skulle bete sig (Rosenberg & Hovland, 1960). Om butiken i fråga var 
i närområdet av deras bostad eller arbete fann de det onödigt att byta. Detta visar tydligt på att 
                                                
1 En allergen är ett allergiframkallande ämne. 
2 Muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till profeten Muhammed av ängeln Gabriel, vilken är en 
tillhandahållande vägledning för muslimerna med tydliga läror och lagar. 
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så länge som butikerna sköter sig och tilfredställer sina kunder på ett bra sätt så kan de även i 
framtiden gagna dem.  
 

”Erfarenhet av tidigare använda produkter är viktigt […] det färgar av sig på 
kommande köp” Christian, 26 år. 
 
”Man köper ju alltid märken som man känner igen” Sofia, 26 år. 

 
En större del av konsumenterna menade att de inte hade testat de varor som vi visade upp eller 
att de överhuvudtaget inte brukade inhandla vissa EMV. De fann det därför svårt att ha en 
uppfattning om de olika varumärkena, som till exempel ICAs eller Coops, eftersom de inte 
kunde stödja sig på gamla erfarenheter. Har du till exempel alltid handlat på Vi är det svårt att 
veta något om ICAs eller Coops EMV, eftersom deras EMV inte säljs där och Vi inte heller 
har sina egna märkesvaror. Dessutom har konsumenterna uttryckt att de inte bryr sig så 
mycket om andra butikers sortiment när de själva inte handlar där, vilket delvis visar att inköp 
av dagligvaror inte engagerande moment i konsumenternas vardag (Solomon et al, 2002). De 
flesta butiker har i princip samma sortiment beroende på butikens storlek och skiljer sig oftast 
därför på butiksimage, personal, pris och deras EMV. Har konsumenterna då en butik i 
närområdet så är det högst rimligt att anta att de därför kommer att hålla sig till just den 
butiken. Det vill säga om inget katastrofalt inträffar som får dem att ändra sin uppfattning av 
butiken.  
 
När konsumenterna inte kan utgå från tidigare kunskaper av EMV så får de istället luta sig 
mot sin affektiva attityd till detaljisten och därefter välja om de ska köpa ett EMV eller inte 
(Rosenberg & Hovland, 1960). Om kunderna exempelvis anser att Hemköp står för hög 
kvalité kanske de kan tänka sig att köpa deras EMV. När de är negativt inställda till detaljisten 
väljer de bort deras EMV. I de situationer när konsumenterna inte har tidigare erfarenhet får 
de inte den kvalitetsförsäkring som de söker i valet av produkter (Montgomery & Wernerfelt, 
1992) och handlar därför inte EMV. Detta förklarar även varför många konsumenter såg ett 
potentiellt köp av EMV som en risk, att de inte ville chansa med produkter eller varumärken 
som de vanligtvis inte brukade inhandla. Det hindrade dock inte konsumenterna från att svara 
hur de trodde att de skulle reagera eller handla på en given situation, samt vilka intentioner de 
skulle ha med sitt beteende (Rosenberg & Hovland, 1960). 
 

”Jag skulle nog köpa Findus för att inte bli besviken […] Findus kanske inte är så gott 
men det smakar inte illa. […] Så för att minska risken skulle jag köpa Findus” Gustav, 
24 år. 

 
”Jag handlar sällan på Konsum, så det är därför jag inte tycker att det är bra där […] 
Så jag har inte riktigt koll på vilka egna produkter som de har.” Sofia, 26 år. 

 
Lee & Lou (1996) menar att konsumenter som är bekanta med en viss produktkategori, i 
jämförelse med konsumenter som är mindre bekanta, förlitar sig mer på yttre 
kvalitetssignaler, som varumärke och pris, när de överväger ett köp. Många av de 
konsumenter som var delaktiga i vår undersökning menade att de inte var bekanta med eller 
brukade inhandla vissa av de produkter, eller EMV, som vi visade upp. Därför är det mer 
troligt att dessa konsumenter förlitar sig på inre kvalitetssignaler, som smak och konsistens, 
vid valet av EMV (Ophuis & Van Trijp, 1995). För att de ska bilda sig en uppfattning om 
kvaliteten på produkterna och varumärket är det vanligas att de då testar produkten och ser om 
det är värt att fortsätta köpa, precis som Testaren Tove (Katz, 1960). Om de till exempel 



Aras & Wästberg 
EMPIRI OCH ANALYS 

36 

väljer att köpa ICAs leverpastej så kan deras bedömning av leverpastejen komma att avspegla 
sig på deras attityd till hela varumärket ICA, och inte bara till den specifika produkten.  

4.5 Toleransnivå 
Hirschman (1970) talar om de tre begreppen Exit, Voice och Loyalty. Lojalitet är till skillnad 
från de två andra ingen aktiv handling utan mer ett tecken på hur trogen konsumenten är ett 
företag eller en produkt och vilken reaktion som kan uppstå vid ett missnöje. Det som går att 
se i fokusgruppsundersökningarna är att vissa typer av konsumenter är obrottsligt lojala mot 
antingen sin butik eller till vissa varumärken och att andra är mer illojala. Late Lars har en 
stark lojalitet till sin butik så länge som han bor i närheten av den. Lojaliteten gäller varken 
kedjan eller någon produkt utan är just bunden till butikens läge. Varumärkestorsken Vera är 
till viss del motsatsen till Lars. För henne spelar butiken en underordnad roll, men varumärket 
på produkterna hon inhandlar är viktigt och något som hon har en relation och lojalitet till. 
Dissiga Diana är lite mer ambivalent i sitt beteende. Hon har svårt för nya EMV och är lojal 
mot LMV produkter, men hon har också en lojalitet mot sin butik, trots att hon är missnöjd 
med butikens beteende och utveckling. Prisjägaren Peter är den totalt illojala kunden, han 
känner ingen lojalitet mot vare sig produkt eller butik, den enda lojalitet han har är till priset 
och sig själv. En konsument uttryckte detta väldigt starkt genom att förklara hur mycket ICA 
betydde för henne.   
 

”Det ska mycket till innan min bild utav ICA raseras [...] Jag är alltid där med mina 
föräldrar [...] Alltid.” Therese, 24 år. 

 
När en kund väljer att sluta gå till en butik eller använda sig av ett visst varumärke kallar 
Hirschman (1970) det för sorti. Kunden visar helt enkelt sitt missnöje genom att sluta köpa en 
produkt eller byta butik. Detta kan ske bland annat för att kunden upplever ett negativt gap 
mellan sina förväntningar och den upplevda kvaliteten på produkten eller butiken. Detta är 
enligt Hirschman (1970) en opersonlig handling, där konsumenten inte framför sina klagomål 
på något sätt utan byter enbart butik eller produkt i det tysta. Våra olika grupper av 
konsumenter reagerar olika vid missnöje. Late Lars skulle inte få för sig att byta butik, oavsett 
om han var missnöjd med vissa produkter eller butiken i sig. Däremot har han inga problem 
att sluta inhandla vissa produkter som visar sig vara dåliga eller defekta på något sätt.  
Varumärkestorsken Vera har ingen som helst tolerans till EMV och köper därför inte dem 
men hon en extremt stor toleransnivå till LMV och skulle se det mer som en olycka i arbetet 
om de var dåliga. Om hon å andra sidan skulle köpa ett EMV som inte uppfyllde hennes krav 
skulle detta leda till en direkt sorti. Dissiga Diana är lojal mot sin butik och skulle inte byta ut 
den så enkelt. Men det finns en stor risk för sorti för henne när det gäller EMV, där Diana 
påminner om sin vän Vera i beteendet. Prisjägaren Peter är den lojalitetslöse som ser sorti 
som en möjlighet i alla lägen, varken butik eller produkt kan räkna med att ha kvar Peter som 
kund om någonting händer. 

 
”Man kan ju säga till personalen; vill ni verkligen sälja det här [...] För det vill inte jag 
köpa.” Christian, 26 år. 

 
Hirschman (1970) pratar om begreppet Voice som också kan beskrivas som protest eller 
klagomål. Detta inträffar när kunden inte är nöjd med produkten eller tjänsten men samtidigt 
inte vill byta till en annan. Kunden utrycker sitt missnöje men stannar och hoppas att hennes 
röst räcker för att få bort problemet. Hirschman (1970) säger att företag med hög lojalitet 
tenderar att ha lägre risk för sorti men en högre risk för protest. Late Lars är ingen person som 
gillar att gnälla och bråka. Han har ingen relation till sin butik, trots att han är den obrottsligt 
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lojale, vilket gör att i princip vad som än händer kommer han att fortsätta handla i butiken och 
inte heller klaga på den. Han byter hellre produkter än att klaga. Dock kan Late Lars tänka sig 
en sorti från butiken ifall något förändrar hans världsbild, till exempel att en ny butik öppnar 
närmare hans bostad eller att han flyttar. Dissiga Diana kan i undantagsfall få för sig att klaga, 
men är i övrigt lojal mot sin butik och har en hög acceptans mot de produkter som hon tycker 
om. Däremot ogillar hon EMV och tar sorti som metod ifall hon är missnöjd med dem. 
Varumärkestorsken Vera påminner till stor del om Diana i detta fall och skulle bete sig 
likadant som hon. Prisjägaren Peter är inte heller en person som klagar överlag. Generellt var 
det inte så vanligt förekommande med klagomål bland våra konsumenter. Det förekom i viss 
utsträckning och det fanns en önskan att kunna klaga men det skedde inte ofta. Dock menar 
AC och JL att butikerna och kedjorna många gånger får in klagomål. Alla våra olika 
konsumentgrupper är mer benägna att klaga ifall det är ett problem som de ser är butikens fel, 
som att frukten är dålig, brödet mögligt och så vidare, åtgärder som butiken borde 
tillrättaställa. Grupperna är också överens om att det känns såväl lättare som mer meningsfullt 
att klaga på ett LMV än på ett EMV. Detta för att de dels har lägre förväntningar på EMV och 
att de känner att EMV är mer opersonliga, dels för att de känner att de vill hjälpa leverantörer 
att förbättra produkter som de ofta köper och tycker om. 
 

”Jag skulle nog gå tillbaka och sen så [...] få en ny förpackning och sen skulle jag nog 
inte köpa det märket [...] på ett bra tag.” Sofia, 26 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   Figur 3 Sorti, protest och lojalitet, egen modell 

 
Konsumenterna har generellt även visat sig vara väldigt toleranta till produktfel. Förtroendet 
och framförallt lojaliteten till butikerna är hög och toleransnivån är hög för LMV. EMV-
produkterna har dock inte nått upp till den toleransnivån, eller för den delen fått samma 
lojalitet. Figur 3 åskådligör vår uppfattning av konsumenternas lojalitet gentemot LMV 
respektive EMV. Här kan vi se hur en kund går tillväga när denne har inhandlat en produkt 
som uppfattas som defekt eller på något vis inte uppfyller sitt funktionella syfte, samt hur 
kunden reagerar på detta.  Konsumenterna i vår undersökning har en förväntad bild av 
märkesledaren, att de håller hög kvalitet genom sina produkter. I de fall där märkesledaren 
gör fel eller tillhandahåller defekta varor upplever därför konsumenterna detta som en 
engångsföreteelse och är fortfarande lojala mot leverantören. När samma resultat visar sig för 
ett EMV, med defekta varor, är utfallet istället tvärtom där konsumenterna väljer att sluta 
använda produkten, sorti. Detta grundar sig inte enbart på de låga förväntningar 
konsumenterna har på EMV utan även på att de har ett större engagemang när de köper 

Kunden blir missnöjd med en produkt 

LMV EMV

Ingen lojalitet Lojalitet

Kunden byter produkt Kunden stannar men klagar
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märkesledarens produkter. De har en tidigare erfarenhet av varumärket och de produkter som 
går under det namnet och är således mer engagerade i sina val av LMV i jämförelse med 
EMV (Keller, 1998). Detta engagemang och lojalitet mot ett varumärke byggs på med tiden 
och ju mer konsumenten bekantar sig med varumärket (Keller, 1998). 
 
Eftersom många av konsumenterna inte har inhandlat EMV i så stor utsträckning skiljer sig 
även engagemangsnivån hos konsumenterna, vad gäller köp av LMV respektive EMV. I 
studien visar det sig att de konsumenter som är mer engagerade i ett varumärke eller en 
specifik produktkategori, i jämförelse med konsumenter med lägre engagemang, är mer 
benägna att vara lojala mot varumärket men klagar samtidigt i större utsträckning, om 
produkten i fråga är defekt på något vis. Ett LMV inger exempelvis en betydligt större 
kvalitetsförsäkring en EMV och konsumenterna är även mer engagerade i sina köp av LMV 
eftersom de har en tidigare positiv till dessa varumärken. Risken är således större att protest 
uppstår när en defekt vara upptäcks hos märkesledaren, i jämförelse med ett EMV 
(Hirschman, 1970). Hirschman (1970) menar även att det finns ett visst samband mellan 
protest och lojalitet. Att protest uppstår för att konsumenter exempelvis vill förändra, och 
troligtvis, förbättra en situation snarare än att acceptera försämringar. Konsumenterna är 
därmed måna om sina varumärken och produkter så att de vill tala om detta för leverantören 
så att de även i framtiden kan inhandla produkter av hög kvalité. Vi kan därmed säga att 
konsumenter som klagar i större grad, i jämförelse med dem som inte klagar, egentligen har 
en positiv attityd mot detaljist och utgår därför från tidigare erfarenheter från att detaljisten 
kommer att tillgodose deras behov så småningom, oavsett om en inköpt produkt visat sig vara 
defekt någon gång (Rosenberg & Hovland, 1960). Detta blir därför deras sätt att visa att de 
bryr sig om sin detaljist. Däremot är risken att sorti uppstår större om en defekt vara, eller på 
något vis otillräcklig vara, framkommer hos ett EMV i jämförelse med LMV. På samma sätt 
menar Hirschman (1970) här att sorti uppstår när konsumenter inte är tillräckligt engagerade 
att de inte bryr sig så mycket om vare sig detaljist eller produkt och att sorti därför uppstår, 
utan voice. 
 

”Jag har en känsla av att, typ såna här [...] lite billigare varumärken har en viss [...] de 
har inte samma buffert om man säger så [...] Om de skulle få något dåligt så tror jag att 
man [...] risken är att man aldrig mer skulle köpa den mer” Mårten, 26 år. 

  
Olika defekter på EMV-produkter leder inte direkt till en negativ association till detaljisten, 
istället förekommer negativa associationer till en viss produktkategori. Om en konsument 
köper ett EMV som visar sig vara defekt är det mer sannolikt att denne byter till ett annat 
EMV inom samma detaljist. Konsumenterna visar överlag att de är relativt oengagerade i sina 
val av produkter och kan därför tänka sig att byta EMV. Eftersom varorna inte kostar så 
mycket så kan de lika gärna prova ett annat märke. Det vore skillnad om de skulle köpa en 
vara som både kostade mycket mer och där konsumenterna vore tvungna att investera tid på 
att göra rätt val. Om konsumenterna här gör ett så kallat fel köp så är inte den psykiska risken 
(Keller, 1998) så stor och konsumenter behöver därför inte känna någon större ångest. Än så 
länge är konsumenternas lojalitet till sina butiker större än agget mot EMV-produkter. Men i 
händelse av att utvecklingen fortgår enligt den intention som detaljisterna har kan detta 
ändras. De konsumenter som ogillar EMV-produkter är de konsumenter som detaljisterna 
måste övervinna. Det är just dessa konsumenter som annars riskerar att lämna en detaljist för 
att utbudet på LMV minskar. 
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4.5.1 Förväntningar 
AC från Axfood menar att vissa av deras kunder förväntade sig mer av produkterna på 
Hemköp än de på Willy’s, även om det egentligen inte var någon skillnad på kvaliteten utan 
mer på förpackningsdesignen. Här kan sortiment, butiksimage och priser påverka både 
negativt och positivt. Vidare förklarade AC att av Hemköps sortiment utgjordes 14 procent av 
EMV, vilket är en betydligt skillnad i jämförelse med Willy’s eller Willy’s Hemma där EMV-
nivån ligger på 25 procent respektive 28 procent. Konsumenterna upplevde att Hemköp 
kändes mer lyxigt och att de inte brukade handla där. Priset blir här en viktig faktor för hur 
konsumenterna upplever butiken eftersom ett högt pris ger indikationer på att butiken håller 
en hög kvalité (Lee & Lou, 1996), men EMV-nivån påverkar deras intryck. En låg EMV-nivå 
anses som lyxigt och en hög nivå som billigt och ibland även ofräscht, vilket kan förklara hur 
butiksimagen påverkar konsumenters känslor för både butik och EMV (Richardson et al, 
1996). Detta innebär att de yttre kvalitetssignalerna såsom varumärke, pris och butiksimage 
påverkar konsumenternas upplevelse av detaljisten till stor grad (Ophuis & Van Tjip, 1995).  
 

”Jag tror nog att Hemköp är rätt så dyr […] de ska vara lite finare än andra 
[detaljister]” Daniella, 26 år.  
 
”Vi har sett att [...] Hemköps kunder har ett större förtroendetapp än Willy’s kunder har 
[...] och Eldorado kunderna har i princip inget förtroendetapp alls [....] Hemköps kunder 
blir mer missnöjda än Willy’s kunder eftersom de har en högre förväntan” AC. 

 
Ju lägre förväntningar konsumenterna har på en detaljists EMV och även deras butiksimage så 
kan detta påverka detaljisten negativt i det stora hela. Det vill säga när ett EMV uppfattas 
negativt så drabbar det även kedjan (Mårtenson, 1994) och likadant tvärtom, när butiksimagen 
uppfattas som ofräsch och sunkig så ger det i sin tur även en negativ effekt gentemot 
detaljisten och de EMV som de har i sitt sortiment (Richardson et al, 1996). Om 
konsumenterna har en förutfattad mening om att till exempel Coop i närområdet har en dålig 
standard överlag så kan detta även påverka deras generella uppfattning av deras EMV. Vid en 
sådan situation spelar det ingen roll om Coops EMV håller hög kvalité för konsumenterna har 
redan en negativ bild av varumärket och kommer därför att associera det varumärket med 
något negativt.  Om vi istället tittar på konsumenternas attityd till Coops övriga EMV så ser vi 
att konsumenterna generellt sätt är positivt inställda till exempelvis Änglamark och Signum. 
Här har namnvalet istället fått en annan innebörd. Däremot anser konsumenterna och 
respondenterna från Axfood och ICA att när en detaljist sätter sitt eget namn på en vara eller 
någon produktkategori så förväntas det mer av dem, rent kvalitetsmässigt. AC menar att om 
Axfood missköter sina EMV så kan det slå tillbaka mot detaljisten, speciellt de EMV som 
direkt är knutna till deras butiker. Vilket talar för att risken för detaljister, att en högre barriär 
för sorti skapas, kan tänkas öka i takt med att EMV-sortimentet expanderar (Hirschman, 
1970). Däremot går det inte att bortse ifrån att det även kan vara det omvända, att 
konsumenterna är så pass engagerade i detaljisten att protest snarare uppstår än sorti. 
 

”Jag tycker att när ändå ICA och Konsum sätter sitt namn på det [...] Just när de sätter 
sitt namn på det.. specifikt.. typ ICAs köttbullar.. så är det ändå deras namn som står på 
spel [...] De bygger upp en image [...] att ICA har bra kvalité [...] då sätter de sitt 
varumärke på varan för att göra så man associerar detta.” Mårten, 26 år. 

4.6 Varumärkets betydelse för konsumenterna 
Att konsumenterna tänker kring vilka varor de handlar och är medvetna om vilka olika 
varumärken de köper står helt klart efter vår empiriska undersökning. Keller (1998) talar om 
att varumärken är ett sätt för konsumenter att kunna identifiera en produkts ursprung och att 
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de hellre väljer produkter med en tydlig avsändare än sådana med en mer oklar. Detta för att 
de vet vem som har ansvar för produkten och dess kvalité, vilket underlättar för 
konsumenterna eftersom de lätt kan vända sig till producenten om det finns defekter i en köpt 
produkt. Konsumenterna i vår undersökning stärker denna bild. Flera av konsumenterna 
hävdar att det är svårt att veta vart de skall vända sig i händelse av att de köpt ett EMV som 
har varit defekt. Att varumärken kan vara en riskreducerare är något som flera av våra 
konsumenter talar om när de köper ett LMV. Men framförallt talar konsumenterna om att 
eventuella köp av EMV ses som en risk, att de tar en chans när de köper EMV-produkter. 
 

”Euroshopper känns som, vågar jag chansa. Jag brukar testa Euroshopper och då 
tänker jag; jag chansar den här gången [...] Vissa saker köper jag aldrig mer andra 
saker köper jag igen – men det känns budget. Ketchupen var helt okej” Danae, 27 år  
 

Dock är det en klar skillnad på denna risk mellan detaljisternas fighting brands och de som 
bär på detaljistens namn. De med detaljistens namn ses som tryggare, bland annat eftersom de 
så tydligt kopplas till detaljisterna. Detaljisternas kända varumärke smittar av sig på 
produkterna som minskar den risk som konsumenterna upplever kring varumärket (Keller, 
1998). Detta borde dock, om produkterna inte uppfyller de kvalitetskrav som konsumenterna 
har, kunna smitta av sig på den totala upplevelsen av detaljisten, även om de flesta av våra 
respondenter utrycker en mycket stark lojalitet till kedjorna. 
 
Det finns ett antal risker som konsumenterna kan ta genom att köpa olika produkter. De risker 
som framträder starkast i vår undersökning är dels den funktionella risken, om produkten 
verkligen håller vad den lovar, och dels om den är användbar (Keller, 1998). Flera av 
konsumenterna menade att de var tveksamma till vissa produkters funktionella egenskaper 
och beskrev till exempel att en viss äppelsylt från ett lågpris-EMV kunde vara som att äta 
grus. Produkten höll helt enkelt inte måttet och upplevdes därför inte som användbar för 
konsumenten.  
 

”Eldorado och liknande är som att äta grus” Kalle, 26 år 
 
Lågprisvarumärkena har en uttalad lågprisprägel. AC och JL menar dock att detaljisterna är 
medvetna om detta och vill att deras produkter skall ge ett intryck av att de är billiga. Dessa 
produkter skall vara lika säkra som de andra, men i övrigt skall kvaliteten vara lägre och priset 
det centrala. Våra respondenter har uppfattat detta och ser det också som en risk att köpa 
dessa produkter. Det kan vara en chansning, produkten kan vara så dålig att de inte tycker att 
den är användbar. Detaljisterna kan vinna över konsumenter med produkter som håller låga 
priser, men effekten kan också bli att konsumenterna tycker att dessa produkter är så dåliga 
och risken med dem är för stor, vilket kan leda till att de slutar köpa hela den produktlinjen. 
Detta kan också leda till en allmänt sämre uppfattning av EMV. För att distribueringen av 
EMV skall gå rätt till ställs det därför än högre krav på att detaljister minimerar risken för fel i 
jämförelse med LMV. 
 
När det gäller den finansiella risken är det snarast så att konsumenterna ser den finansiella 
möjligheten, billiga varor ger en chans att spara pengar, medan de som köper de dyrare 
varumärkena, som till exempel Dissiga Diana och Varumärkestorsken Vera inte ser den 
möjligheten, eller för den delen risken (Keller, 1998). För de konsumenter som är villiga att 
testa EMV kan, om produkten uppfyller dess funktionella syfte, leda till att de fortsätter att 
inhandla EMV för en längre period än bara en engångsföreteelse. Dessa positiva känslor som 
de erhåller kan då även påverka deras allmänna uppfattning av EMV och likaså detaljisten, så 
att de i nästkommande köp har en annan kunskap som de kan bygga vidare på till nästa köp 
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(Rosenberg & Hovland, 1960). De flesta av konsumenterna är överens om att det finns en 
social risk med vissa EMV-produkter. Det är produkter som visserligen håller kvaliteten, men 
att de inte kan visa upp dem vid olika högtidliga tillfällen som påsk och jul. Konsumenterna 
blir här påverkade av hur övriga i deras bekantskap kommer att reagera på deras val av 
varumärken och väljer då istället att hålla sig till det som de alltid har köpt tidigare, ett LMV 
(Keller, 1998). Om EMV får en större acceptans bland konsumenter och om allt fler kunder är 
nöjda med sina köp kan den sociala risken tyna bort eller försvinna. Men för att detta skall 
vara möjligt krävs mer tid för anpassning av EMV i hemmet. Till vardags går det bra att 
inhandla EMV men när det kommer till lite mer festligare och speciella tillfällen väljer alla 
konsumenter bort EMV för att den sociala risken är för stor. Här finns det möjligheter för 
detaljister att slå sig in i ett segment som verkar vara omöjligt i dagsläget. Det kan då vara 
lämpligt för detaljister att fortsätta med sin satsning på EMV inom den fjärde generationen 
(Laaksonen & Reynolds, 1994) och därefter exponera dem oftare i samband med reklam och 
annonsering, som till exempel i ICAs tv-reklam. Genom detta kan detaljisters EMV bygga en 
än starkare kundlojalitet och befästa sin starka roll samt åpverka den allmänna uppfattningen 
att EMV inte är en chansning, i alla fall inte alla EMV.  
 
Det som Keller (1998) beskriver som den tidsmässiga risken är snarast den tidssparande 
faktorn hos våra konsumenter, hellre än att gå till den billigaste eller bästa butiken är det flera 
och då framförallt Late Lars som går på det tidseffektivaste valet. Närheten till butiken spelar 
en större roll än produkterna. Keller (1998) talar även om en fysisk risk vilket skulle kunna 
vara en ren defekt produkt eller att produkterna inte uppfyller konsumenternas hygienkrav. 
Detta verkar dock inte vara något som våra konsumenter oroar sig för och de är, framförallt 
när det gäller LMV, väldigt toleranta till att det kan uppstå defekter, dock är det något värre 
för EMV som kan räkna med en sorti-situation i händelse av att konsumenterna ser fysiska 
problem med en produkt. En av konsumenterna berättade om när han hade fått insekter i sin 
burk med fiskbullar från ett välkänt LMV och hur han ändå hade fortsatt köpa fiskbullar från 
samma leverantör vid nästa tillfälle, utan att ha klagat. 
 

”Det var jävligt otrevligt, kastade skiten [...] men jag orkade inte gå med en burk 
tillbaks för att få en ny [...] Det var säkert bara en engångsföreteelse” Kristoffer, 27 år. 

 
Detaljisterna kan vara trygga i att konsumenterna har en stark lojalitet till sin butik. Däremot 
finns det i princip ingen varumärkeslojalitet till deras EMV. Dessa produkter kan ses som ett 
inslag i matkorgen, men relationen till dem är inte på lång väg densamma som till de olika 
LMV. Produkterna som finns i butiken har en underordnad roll, jämfört med själva butiken. 
Dock känner konsumenterna en trygghet i vissa LMV, vilket kan leda till problem i händelse 
av att dessa varor försvinner, eftersom den trygghet som produkterna ger konsumenterna då 
också försvinner. Återigen är detta en fråga om hur den ökade andelen EMV kan påverka 
detaljisten. Om målsättningen för EMV är att ständigt öka sortimentet så blir det intressant att 
se hur det påverkar resten av det ordinarie sortimentet. För att ge plats åt detaljisters EMV i 
hyllorna måste de troligtvis ta ett annat varumärkes plats. En rimlig antagelse blir då att ett 
LMV får flytta på sig eftersom de inte är lika lönsamma för detaljister som EMV. 

4.6.1 Framtiden 
Konsumenterna ser idag LMV-produkter som de ”bästa” produkterna. Kännedomen är också 
högst kring dessa varumärken. Men AC menar att Axfood till exempel har ett mål och en tro 
på att Sverige inom en framtid kommer att nå upp till samma nivåer som våra europeiska 
grannländer, såsom Danmark, Tyskland och Belgien, när det gäller EMV, det vill säga att 
cirka 40 procent av de produkter vi köper kommer att vara EMV. Detta bör även ha en 
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betydelse för hur vi som konsumenter uppfattar och värderar dessa produkter. De EMV som 
detaljisterna ser som sina premiumprodukter är de som bör vara framtidens konkurrenter mot 
de marknadsledande produkterna och framförallt mot de aktörer som är strax bakom 
marknadsledaren. Här kan exempelvis produkter från den fjärde generationen (Laaksonen & 
Reynolds, 1994), såsom ICAs Gott Liv eller Axfoods hud- och rengöringsserie som är 
olivbaserad, konkurrera med märkesledaren eller själva bli märkesledare. Med tyngden av sitt 
eget varumärkesvärde i ryggen och den riskreducerare som det kan innebära, kan det inte ses 
som en orimlighet att dessa produkter får ett större inflytande på marknaden. Redan idag kan 
vi se att många konsumenter väljer bort den produkt de misstänker är den bästa av orsaker 
som pris, tradition eller liknande. (Varför ska den bästa bojkottas?) 
 
Som vi sett det finns det två typer av reaktioner som kan uppstå när detaljisterna ökar sitt 
EMV-utbud. Vi har Dissiga Diana och Varumärkestorsken Vera som kommer att vara 
negativa och skeptiska till utvecklingen och är det redan idag. De kommer fortfarande att vara 
lojala mot sina produkter, men även mot sina butiker. De kommer att protestera, men inte byta 
butik eller delen produkter så länge de kan hålla fast vid sina gamla varor. Sedan har vi Late 
Lars som inte kommer att bry sig särskilt mycket utan kommer att fortsätta att gå till sin 
detaljist och köpa de produkter som han finner är mest prisvärda i sin butik. Testaren Tove är 
redan inne på att testa det nya sortimentet och kommer troligtvis att fortsätta med det. 
Prisjägaren Peter kommer att vara lojal mot sina ideal och fortsätta att jaga de billigaste 
priserna, oavsett butik och som än står på förpackningen – priset går först och kommer det fler 
billiga varor så blir Peter nöjd. Vi har genom våra fokusgrupper fått fram konsumenters 
attityder mot olika attitydobjekt men vi bör vara vaksamma med hur detta stämmer med hur 
de verkligen beter sig. Konsumenters handlingar kan skilja sig från deras uttalanden och att 
deras attityder likaså kan förändras över tid. Det finns således en klyfta mellan uppgivet och 
faktiskt beteende (Rosenberg & Hovland, 1960). Även om konsumenterna antyder att de 
kommer att reagera på ett eller annat sätt så är det inte helt säkert att till exempel Prisjägaren 
Peter även i fortsättningen kommer att jaga priser. Hans livsituation kan ändras till den grad 
att han har ett överflöd av pengar och inte längre bryr sig om reklambladen vid ingången till 
butiken och istället endast köper LMV. 
 
Diana och Vera kanske menar att de är lite negativt inställda till EMV eller att de oftast 
inhandlar LMV. Men i en given situation kan detta förändras och de kan fatta tycke för en 
detaljists EMV. Om Vera exempelvis går in i ICA i närområdet, som hon uppfattar som fräsch 
och pålitlig, och dessutom har dåligt med pengar vid just det tillfället, så kan hennes val av 
varumärke bli påverkat. På samma sätt som Richardson et al. (1996) menar, så påverkas 
uppfattningen av ett EMV delvis av butikens image. Om en butik till mer än 40-50 procent 
består av EMV kan det, precis som AC och JL menar, drabba detaljisten på ett negativt sätt 
och då bli mer som en risk än en fördel. Ett liknande stadie där konsumenter inte känner att 
det är tillräckligt lönsamt att köpa EMV kan leda till att de slutar att köpa sina varor hos den 
detaljisten. Viktigt att notera här är att konsumenterna i sådana fall inte har något generellt 
emot EMV men när EMV-nivån hotar att slå ut andra varumärken som konsumenterna gärna 
vill köpa, så kan det leda till att de lämnar butiken (Hirschman, 1970). Genom att justera 
nivån på EMV i butik och lyssna på efterfrågan från konsumenterna kan detaljister förminska 
den risken och fortsätta dra in de höga marginalerna de har på sina EMV. Dessutom bör 
detaljister satsa mer på butiksimagen för att kunna attrahera flera kunder samt förbättra det 
generella intrycket av EMV (Richardson et al, 1996). Detta kan delvis vara uppnåbart med 
hjälp av fjärde generationens EMV (Laaksonen & Reynolds, 1994) Konsumenter vill 
nämligen inte ha den utvecklingen där det enbart finns vissa varumärken att välja mellan. En 
konsument menar exempelvis att Netto är ett sådant exempel. 
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”Netto känns skitigt och tomt, nästan sovjetiskt” Kalle, 26 år. 
 
”Är dom [kunderna] nöjda så ökar det på, och är dom missnöjda så får man ju justera 
och dra ner” AC. 

 
Flera av konsumenterna pratade om att de har en uppbyggd lojalitet till vissa varumärken, att 
de är uppvuxna med en viss ketchup eller att de har valt sitt knäckebröd som de håller sig till. 
Detta är egentligen två olika faktorer, dels är det produkter som kommer med 
”modersmjölken” och dels är det produkter som de har vant sig vid på egen hand. Här kan 
ändringar långsamt komma att ske, men här finns också en potentiell negativ effekt för 
detaljisterna. De produkter som konsumenterna har fått med sig från barndomen är svårare att 
ändra på och där bör också konsumenterna vara mer känsliga och benägna att avsluta sin 
relation med en detaljist som stryker just den produkten från sitt sortiment. Men när det gäller 
produkter som de själva har vant sig vid så finns det en potentiell möjlighet att vänja nya 
konsumenter till nya EMV-produkter som de sedan för över på sina barn så att det blir en 
långsamt uppbyggd stark relation till detaljisternas egna varor som förs över från generation 
till generation. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi intressanta ämnen och andra vinklingar på problemområdet som 
har dykt upp under undersökningens gång, vilka vi här vill belysa.  

5.1 Lokalt vs. det standardiserade 
Tidigt på 1900-talet fanns det små butiker där detaljist och deras kunder hade nära band till 
varandra och butiken var en viktig mötesplats för stadens invånare. Utbudet var inte heller 
stort och bland deras sortiment fann kunderna även vissa speciella varor som endast gick att 
köpa i just en butik. Dessa butiker skulle nästan kunna betraktas som EMV-butiker, affärer 
som enbart sålde en viss produkt, eller en produktkategori som de själva tillverkade. 
Butikerna hade egenskapen att kunder gick dit för att just få den produkt som endast butiken 
hade. Detta kunde vara kaffeaffärer, chokladbutiker och liknande, men är idag i princip 
utdöda.  
 
Vår studie är genomförd i en storstadsmiljö, där konkurrensen är stor mellan detaljisterna och 
de flesta konsumenter har flera butiker att välja på som ligger relativt nära och om möjligt ett 
köpcentrum som ligger längre bort där de kan storhandla. Avvägningen mellan storhandeln 
och den dagliga handeln kan vara avgörande för den lilla butikens överlevnad. Här spelar 
lojalitet och förtroende en mycket stor roll. En stark relation till en produkt tar tid att bygga 
upp, men bör ses som en möjlighet för detaljister, eftersom de redan idag har en stor grupp 
kunder som är lojala till butikerna. För att ett EMV skall kunna locka till sig nya kunder till 
butiken krävs det därför något extra som alla butiker inte har, eller ens kan konkurrera med. 
Detta skulle kunna vara egna lokala produkter, till exempel potatis från den närmsta gården, 
kött från en specifik bondgård eller liknande. Detta är den raka motsatsen till de 
standardiserade lågprisprodukterna som detaljisterna har idag. Än har detaljister i Sverige inte 
kommit upp till så pass höga nivåer vad gäller deras EMV-andel av det ordinarie sortimentet, 
men utvecklingen går fort och för varje år som går så ökar deras EMV-andel. I dag kanske 
risken inte är så stor att EMV-nivån drabbar detaljister på ett märkbart sätt men i framtiden 
kan detta troligtvis komma att påverka dem. Konsumenter vill ha den mångfald de har i 
dagsläget, där de fritt kan välja de produkter och varumärken som de vill ha. Utvecklingen där 
det nästan enbart finns en typ av vara eller varumärke är inte något som konsumenter 
efterfrågar och beskrivs snarare som sovjetiskt. 
 
Unika produkter som är lokalt anpassade efter tillgången och framförallt den efterfrågan som 
kan finnas för unika och lokalproducerade varor skulle kunna locka nya kunder och binda upp 
starkare relationer till kunderna. Om konsumenterna får ett förtroende för en grupp produkter 
från en detaljist så bör det även uppstå en chans att detta smittar av sig på andra produkter 
inom deras sortiment. Kommer exempelvis färskpotatisen från granngården är det inte 
omöjligt att kunder testar någon annan produkt med detaljistens namn på. Produkter som 
tillhör fjärde generationens EMV kan komma att anses som sådana produkter som skiljer sig 
ur mängden. Den tidigare nämnda olivbaserade hud- och rengöringsserie från Axfood är ett 
bra exempel på detta eftersom det idag inte finns någon annan märkesledare på marknaden. 
Serien är unik och inte jämförbar med konkurrenternas och ger därför Axfoods konsumenter 
ett radikalt nytt val, de kan välja en produkt som är ett EMV, men med en helt annan typ av 
egenskaper än de LMV som säljs i butiken. Denna typ av produkter är lite av samma sak som 
det lokalt anpassade utbudet. Istället för att vara en billigare ersättningsprodukt för ett LMV, 
så blir de en marknadsledare, med produkter som har andra egenskaper än de redan befintliga 
och kan därför slå sig in i ett segment som inte funnits tidigare på marknaden. 
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5.2 EMV endast ett komplement? 
EMV har länge endast setts som ett komplement till de mer välkända LMV. Där ett LMV har 
haft en viss produkt eller produktkategori har detaljister enbart kopierat leverantörer med så 
kallade ”me-too”-produkter. På senare år har dock detaljister lanserat EMV inom nischade 
segment och lyckats relativt bra. En nackdel för konsumenter med att detaljisters EMV är 
komplement, som endast går att inhandla i just detaljistens butiker, är att konsumenter tvingas 
att gå till dessa butiker. Detta är självfallet en stor fördel för detaljisterna i och med att de kan 
nå en större kundlojalitet, men det kan även ses som en nackdel om konsumenterna upplever 
att de inte styrs av EMV vad gäller deras konsumtion av dagligvaror. Om en konsument ofta 
brukar handla på till exempel ICA är det omöjligt för denne att köpa ICAs produkter inne på 
Vi eller Coop. Märkesledaren är dock oftast en stor nationell eller internationell leverantör 
som går att få tag på nästan överallt. En flaska Heinz är som sagt en flaska Heinz, oavsett var 
du köper den. Eftersom många oftast småhandlar går de i hög grad in i närmaste butik, 
antingen nära bostaden eller arbetet, vilket kan vara vilken detaljist som helst. Är du till 
exempel sugen på leverpastej eller flingor till frukost så är sannolikheten inte stor att du 
kommer att åka någon extra kilometer enbart för att få ICAs produkter eller liknande EMV. 
Däremot går det redan nu att se att många av EMV-produkterna är likvärdiga, de tillverkas 
hos samma leverantörer och säljs till liknande priser. Den stora skillnaden är förpackningen. 
Detta är dock inte samma sak som att konsumenterna upplever produkterna som likvärdiga. 
 
För att detaljister på allvar skall kunna konkurrera med LMV så anser vi att de olika EMV 
måste även säljas hos andra detaljister än den vars EMV det är. På så vis uppnås dels att 
konsumenterna får en större mångfald och dels att detaljisternas produkter finns tillgängliga 
för en större kundgrupp. Om detta överhuvudtaget skall vara möjligt måste dock de största 
detaljisterna i Sverige samarbeta med varandra. Ett sådant scenario - där vi kan se olika 
detaljisters EMV under samma tak - är troligtvis inte aktuellt idag, eftersom detta rimligtvis 
skulle innebära ytterligare kostnader för detaljisterna och de skulle erhålla lägre marginaler 
med den ökade konkurrensen. Vitsen med att ha ett EMV till lågpris skulle då försvinna och 
likaså kundlojaliteten mot butik. Däremot kan det vara uppnåbart med detaljisternas EMV 
som tillhör den fjärde generationens EMV. Dessa varor är minst lika bra, om inte bättre än 
märkesledarens och kan därför konkurrera med LMV på allvar. I USA kan vi exempelvis se 
EMV som President’s Choice som säljs i butiker ägda av andra företag än detaljisten. Axfood 
har även börjat distribuera Eldorado till andra företag som OKQ8, Shell, 7 Eleven, med flera. 
Dock har Eldorado en annan historia än många andra budget-EMV, vilket har påverkat 
utvecklingen för det varumärket. 
 
För att de egna varorna skall kunna nå en större acceptans och bli förstahandsvalet i alla 
situationer måste de därför få en mer utpräglad premium-stämpel, vilket kan vara svårt, 
eftersom majoriteten av EMV är billigare och oftast har lägre kvalitet än de traditionella 
märkena. Du får det du betalar för. 

5.3 Vilken roll har ett varumärke, egentligen? 
Tidigt i inledningen skrev vi om att varumärken har kommit att spela ut sin roll och att EMV-
intåget på marknaden har varit en bidragande orsak till detta. Men frågan är egentligen inte 
om enbart traditionella varumärken har spelat ut sin roll utan att alla varumärken, både LMV 
och EMV, är mindre betydelsefulla idag än vad de var för något decennium sen. Under 
fokusgrupperna fick vi ett intryck av att konsumenterna inte tänkte så mycket på att det var ett 
EMV de köpte, utan helt enkelt ett annat alternativ till LMV. Vare sig de var billigare eller 
inte så valdes EMV för att de oftast fyllde sitt funktionella syfte, att varan smakade som den 
skulle och generellt var bra i jämförelse med LMV. Anledningen till att konsumenterna ibland 
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köpte vissa EMV och inte andra berodde inte på att just dessa EMV var så mycket bättre än 
andra. Istället handlade det mer om att produkterna endast fanns i butiken i närområdet eller 
den detaljist som de oftast handlade hos. Butiken styrde mer än varumärket. 
 
De allra kändaste LMV går att finna i nästan vilken butik som helst och vill kunder köpa ett 
LMV så spelar det därför ingen roll var de handlar, så länge som kunderna antingen är allmänt 
nöjda med butiken eller att den ligger väl till. För att inhandla ett visst EMV krävs det dock att 
konsumenterna går till just den detaljistkedja som saluför det. I studien har vi inte sett några 
mönster som visar att konsumenterna har gått till en viss detaljist enbart för att få köpa 
exempelvis ICAs frukostflingor. Med detta sagt spelar det egentligen ingen roll vilka 
varumärken som finns i favoritbutiken. Här är det mer andra faktorer som avgör vilka varor 
konsumenterna kommer att inhandla. Detta kan vara butiksimage, personal, allmän 
exponering av varor, butikens läge och priser. Dessutom bör det tilläggas att konsumenter 
som köper dagligvaror, produkter som inte kostar så mycket och generellt anses som låg-
engagerade, är väldigt irrationella och därför kan komma att ändra sina vanor mer än en gång. 
Konsumenter söker variation i sitt handlade och vill gärna experimentera. Hur många vill 
exempelvis gärna äta exakt samma frukost, lunch eller middag över en längre period? 
Konsumenter söker efter mångfald. 

5.4 Vilken roll spelar namnet? 
Namnvalet på detaljisters EMV påverkar konsumenters uppfattning av detaljisten på ett 
negativt sätt. Konsumenter har svårt att urskilja vem avsändaren är. Däremot ger detta 
detaljister ett större spelrum och än större makt eftersom få konsumenter är medvetna om 
vilka EMV från andra generationen, som går under ett annat namn än detaljisten, tillhör 
respektive detaljist. Att kunna placera vilken detaljist som står bakom namn som ICA Gott liv 
eller Hemköp är inget problem för konsumenterna. Men att avgöra vem som står bakom 
Eldorado eller Euroshopper är inte lika lätt. De är varumärken som inte är lika lätta att koppla 
till en viss kedja. Konsumenterna kan en del om deras egenskaper, men är inte säkra på var de 
kan och inte kan köpa dessa produkterna. De produkter som har detaljisternas namn blir också 
de produkter som konsumenterna tydligast kopplar ihop med detaljisterna.  
 
Fördelen med de produkter som har ett annat namn än detaljistens är att detaljisterna kan 
experimentera mer med dessa. Varumärken som Eldorado förknippas inte lika starkt med 
kedjan och kan därför passa bättre som fighting brand; att de inte håller samma kvalitet som 
andra märken är inget som skadar kedjan. Däremot kan de fungera som extra hjälp för att dra 
kunder till butikerna. Samtidigt är nackdelen att kunderna blir osäkra på ursprunget för 
produkterna och att de inte kopplar ihop dem med kedjorna och därför inte vet vart de ska gå 
för att köpa en viss produkt. När det gäller EMV som bär kedjans namn är problematiken den 
omvända, kunderna är väl medvetna om vilka som står bakom produkten och vart de skall gå 
för att köpa den, men det ställer också ett ökat krav på detaljisterna. Vid fel så finns risken att 
de för knippar det med hela kedjan. 
 
Detta gäller dock inte för alla EMV. De konsumenter som exempelvis har negativa känslor 
mot Coop, där de efter en dålig erfarenhet av Coop antyder att standarden överlag inte är bra, 
kan istället skicka negativt laddade signaler på deras EMV. För Coop lönar det sig därför att 
arbeta mer med de EMV som inte direkt associeras till kedjan. Konsumenter är generellt 
positivt inställda till exempelvis Änglamark och Signum medan Coops och X-tra inte alls ses 
som positiva. Vid en jämförelse med ICA kan vi se att deras EMV med kedjans namn 
uppfattas som tredje generationens EMV, medan Coops EMV som inte tillhör tredje 
generationen, går under ett annat namn än kedjan. Namnvalet får därmed olika innebörd för 
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dessa detaljister. Detta bidrar därför rimligtvis till varför många konsumenter är mer negativt 
inställda till Coop än vad de är till ICA, eftersom butiksnamn och image påverkar 
konsumenters generella uppfattning av kedjan. Frågan är om inte Coop skulle gynnas mer av 
att plocka bort sitt EMV som associeras direkt till kedjan och istället satsa mer på EMV som 
har ett annat namn, samt introducera ett EMV av samma kaliber som fjärde generationens 
EMV. 
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel svarar vi, genom vår undersökning, på den forskningsfråga som 
ställdes i det första kapitlet. Detta följs sedan av våra förslag till vidare forskning. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka eventuella negativa effekter med EMV inom 
dagligvaruhandeln i Sverige samt se om den ökade andelen EMV i butik kunde leda till 
negativa konsekvenser för detaljister. Vår viktigaste slutsats av detta är att det finns en risk för 
att en ökad EMV-andel inom butikens ordinarie sortimentet kan få negativa konsekvenser för 
detaljisterna. I dagsläget är inte den risken överhängande, snarare en farhåga, men den kan bli 
ett allvarligt problem med en större andel EMV. Risken ligger i att konsumenterna skulle söka 
sig bort från de invanda butikerna till andra butiker, för att kunna köpa de LMV som har 
försvunnit ifrån hyllorna. Denna risk beror på ett par olika saker, men har som gemensam 
nämnare att det handlar om vilka problem konsumenterna upplever med EMV och de fördelar 
de upplever med LMV. 
 
Konsumenterna uppfattar det som att LMV-produkter håller en högre kvalité än EMV-
produkter. De EMV som klassas som lågprisvaror håller en lägre kvalitet än de andra varorna, 
vilket både detaljister och konsumenter är medvetna om. Dock har konsumenterna svårare att 
bedöma kvaliteten på detaljisters premium-EMV eftersom den allmänna uppfattningen är att 
EMV har lägre kvalité än LMV. Däremot är detaljisternas målsättning att dessa ska vara minst 
lika bra som marknadsledaren om inte bättre, vilket även förklarar prissättningen på dessa 
varor som är högre än traditionella EMV. Att konsumenter anser LMV som en 
kvalitetsförsäkring påverkar även deras toleransnivå och lojalitet. Konsumenterna har en 
högre tolerans mot defekter hos LMV än vad de har hos EMV. Detta beror på att 
konsumenterna inte bara har en högre förväntan på LMV, utan också en starkare relation till 
dessa. De ser defekter hos ett LMV som ett enstaka misstag, medan en defekt hos ett EMV 
förstärker deras förutfattade meningar. Detta leder också till att konsumenterna är mer 
benägna att lämna EMV-produkter som inte uppfyller deras krav än vad de är med LMV-
produkter. Risken för sorti ökar med EMV eftersom konsumenterna inte är tillräckligt lojala 
medan konsumenter som inhandlar LMV har en större benägenhet att protestera samt fortsätta 
vara lojala mot LMV. 
 
En stor del av konsumenterna upplever att LMV-produkter står för en trygghet, en form av 
försäkring, som de inte får av LMV. Det är en försäkring mot olika risker. Det handlar dels 
om den rent funktionella dugligheten på produkterna, eftersom de vet vad de får när de köper 
ett LMV, medan ett EMV är mer som en chansning. Dessutom upplever konsumenterna en 
social risk med EMV-produkter; det är inte lika accepterat att bjuda vänner på EMV, som det 
är att ställa fram ett LMV. Bägge dessa tryggheter har att göra med såväl konsumenternas 
traditioner och vanor, som med deras problem att se skillnad på budget- och premium-EMV. 
Detta leder till att det kan uppstå negativa konsekvenser för detaljisterna om utvecklingen av 
andelen EMV går för snabbt, så att konsumenterna inte hinner vänja sig och inte upplever att 
de kan få de produkter de vill ha. 
 
Orsakerna till att det kan uppstå negativa konsekvenser för detaljisterna med EMV är: 
 

• Konsumenternas ovana och brist på kännedom om EMV-produkter. 
• En negativ uppfattning om varorna. 
• Funktionella och sociala orsaker. 
• Vanor och traditioner kring inköpen. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Ett antal olika frågor har kommit upp under arbetets gång som skulle vara intressanta att 
fördjupa sig i. En av de frågor som vi har ställt oss allt eftersom vi har börjat se resultatet av 
vårat arbete är; vad detaljister skall göra för att deras EMV ska uppfattas som lika bra som de 
mer pålitliga LMV-produkterna. Detta skulle kunna vara en undersökning om vilka 
egenskaper det är som får konsumenter att känna såväl trygghet, tilltro som hög kvalitet hos 
produkter. 
 
Vår undersökning har gjorts i Stockholm och bland en målgrupp som är i åldern 20-30. Det 
skulle här vara intressant att se om resultatet skulle skilja med en annan målgrupp och om 
studien skulle utföras på annan ort. Finns det till exempel skillnad på hur en Malmö-bo 
upplever EMV jämfört med en Stockholmare eller skiljer sig kvinnor och män i sina köp av 
EMV? Det kan här även vara intressant att se om andra folkgrupper i Sverige har olika 
uppfattningar om EMV respektive LMV. Har exempelvis syrianer eller muslimer en 
benägenhet att köpa mer EMV eller LMV i jämförelse med svenskar.  
 
Det vore intressant att göra om samma undersökning eller en liknande om några år när EMV-
nivån har ökat upp emot 30 procent och se om detta har påverkat detaljister eller konsumenter 
på något märkbart sätt. Här skulle forskning även kunna drivas för att se om det finns någon 
gräns i Sverige för hur hög andel EMV-produkter som kan finnas i butiker, för att se när det 
inte längre lönar sig att ha EMV och för att se varför den ligger just där. 
 
Vidare skulle ett intressant forskningsområde vara om det finns någon typ av produkter som 
lämpar sig bättre eller sämre som EMV och vilka faktorer det är som gör att en produkt blir 
ett lyckat EMV. Eller för att se hur butiksimagen påverkar de EMV som finns hos olika 
detaljister och se om några eventuella positiva förändringar i butik kan förbättra konsumenters 
attityd mot EMV-produkter. Ytterligare forskning om hur namnvalet påverkar uppfattningen 
av EMV kan likaså vara intressant att studera. 
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8 Bilagor  

Bilaga 1: Mer om fokusgrupper 
Fokusgrupper är en kvalitativ undersökningsmetod som syftar till att låta respondenterna föra 
en semistrukturerad diskussion om ett givet ämne. En fokusgrupp kan jämföras med en 
semistrukturerad intervju med flera samtida respondenter. En semistrukturerad intervju är en 
intervju som har ett antal teman och frågor som berörs, dock utan att frågorna är exakt 
likadana vid alla tillfällen. Under en intervju, är det inte bara det sagda svaret som spelar roll 
för hur tolkningen skall göras. Även gester, miner och andra rörelser hos respondenten är av 
vikt för att förstå innebörden av svaret. (Christensen et al, 2001) 
 
Vid en kvalitativ intervju, eller liknande form av intervju, ligger fokus på en 
kommunikationssituation mellan forskare och individ. I fokusgrupper förs istället ”en 
diskussion mellan människor som i ett socialt samspel med likasinnade formar och utvecklar 
uppfattningar och åsikter” (Holme & Solvang, 1997, sid 108). Fokus ligger här alltså på 
gruppen och dess sätt att samspela, vilket kanske är det mest normala sätt för oss som 
individer att skaffa oss våra åsikter och uppfattningar på. Det vill säga genom att fritt 
diskutera olika ämnen och påverka varandra genom grupptryck (Holme & Solvang, 1997). 
Denna undersökningsmetod skapar en kreativ atmosfär där utrymme ges för spontana 
reaktioner och att individerna kan bolla idéer mellan sig. De spontana idéerna är viktiga, då 
dessa kan vidareutvecklas mellan gruppdeltagarna och leda fram till helt nya uppgifter. Till 
skillnad från en enkätundersökning finns en gruppdynamik i fokusgruppsundersökningar och 
respondenterna ges möjlighet att vidareutveckla sina svar (Christensen et al, 2001). 
 
En diskussion har även förts om att spela in fokusgrupperna med hjälp av elektronisk 
utrustning. Vi anser att denna dataregistreringsmetod passar väl till våra fokusgrupper 
eftersom utgången av dessa inte alltid är förutsägbara och kan variera från varje tillfälle 
(Saunders et al, 2003). Genom att spela in fokusgrupperna har vi möjlighet att återgå till och 
lyssna på dessa igen, samt jämföra det med eventuella anteckningar som vi kan föra under 
gruppdiskussionens gång. Nackdelen är dock att inspelningen kan hämma diskussionen, men 
vi anser att fördelarna överväger då bandning kommer ge oss en möjlighet att gå igenom 
materialet på ett bättre sätt. 
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Bilaga 2: Intervjumall för fokusgrupper 

EMV 
Uppdelade efter fem olika produktkategorier; Ketchup, Leverpastej, Frukostflingor, 
Fiskgratäng (djupfryst) och Sylt. 
 

 Har ni någonsin köpt någon av dessa produkter? 
 
 Vad tycker ni om dem? 

 
• Beträffande: Kvalité, Prisvärdhet 

 
 Om ni skulle rangordna dem, hur skulle det se ut? Vilket märke köper ni helst? 

Detaljist 
Visa upp olika loggor på detaljister; ICA, Coop, Willys, Hemköp, Vi.  
 

 Vilka av dessa detaljister handlar ni främst hos? 
 

• Varför väljer ni att handla just där? 
 

 Kan ni rangordna dessa?  
 
 Vad baserar ni denna rangordning på? 

 
• Renommé 
 
• Kvalite 

 
• Prisvärdighet 

Defekta varor 
Visa/måla upp olika historier om defekta varor. Som t.ex. leverpastej med plastförpackning, 
köttfärs med e-coli bakterier och möglig vara. 
 

 Har ni någonsin köpt en defekt vara? 
 
 Vad gjorde ni när ni märkte att varan var defekt? 

 
 Vilka alternativ kände ni att ni hade?  

 
 Varför agerade ni som ni gjorde? 

 
 Vilka faktorer tror ni påverkade ert agerande? 

 
• Media, socialt tryck, mm. 
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 Tror ni att ni påverkar andra med ert agerande? 
 

• Detaljister/andra konsumenter? 
 

 Vilken detaljist har ni mest förtroende för? 
 

• Kan ni rangordna dessa? 
 

 Tror ni att ni skulle fortsätta handla på samma ställe där ni tidigare köpt en defekt 
vara? 

 
• Varför/ varför inte? 

 
 Tror ni att denna ordning skulle vara densamma efter att ni köpt en defekt vara? 
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Bilaga 3: Bildmall för fokusgrupper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

2. Leverpastej

3. Frukostflingor

1. Ketchup 
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4. Sylt 

5. Fiskgratäng

6. Detaljister
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Bilaga 4: Intervjumall för detaljister 
 
 Vad jobbar du med? 

 
 Vilka EMV har ni  inom dagligvaruhandeln? 

 
• Varför har ni EMV? 

 
 Hur stor del av ert ordinarie sortiment inom dagligvaror utgörs av EMV? 

 
 Hur ser ni på EMV i framtiden? 

 
 Vilka produktkategorier satsar ni på och vilka avvaktar ni med. Varför? 

 
 Vilka för- och nackdelar ser du med EMV? 

 
 Upplever du att det finns en större risk att ha EMV jämfört med LMV? Skillnader? 

 
 Varför har ni valt att använda det aktuella namnet/namnen på era EMV? 

 
 Skiljer sig ert lågprismärke, som går under ett annat namn än butiken/kedjan, från era 

övriga EMV?  
 

• Kopplar t.ex. era konsumenter dessa lågprismärken till er kedja eller till andra 
butiker inom kedjan? 

 
 Vilka fördelar respektive risker ser du med detta? 

 
 Vilken funktion tror ni era EMV fyller för konsumenter? Ser denna bild likadan ut för 

alla era EMV? 
 

 Vilka associationer tror ni att era EMV förmedlar till konsumenter? 
 

 Hur hanterar ni era EMV, hur skiljer sig detta från LMV?  
 

• Med hantering avses t.ex marknadsföring, positionering, distribuering. 
 
 Finns det någon skillnad på hanteringen av era lågprisvarumärken och övriga EMV?  

 
 Hur går ni tillväga när en defekt vara uppenbarar sig? Skiljer hanteringen sig mellan 

EMV/LMV? 
 

 Om en produkt är defekt eller har ett dåligt rykte, tror ni att detta kan påverka hela 
kedjan/varumärket? Skiljer sig detta mellan era olika EMV? 

 
 Hur hanterar ni en produktkris? Skiljer sig detta mellan EMV/LMV? 

 
• Har ni märkt av någon skillnad på reaktioner mellan EMV/LMV? 
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 Vet ni hur era konsumenter går tillväga när de vill framföra sina klagomål? Vart 
vänder de sig oftast; butik, kundtjänst, leverantör? 

 
• Har ni upplevt någon skillnad mellan EMV och LMV? 

 
 Hur fastställer ni livsmedelssäkerhet på era varumärken? Jämför med LMV. 

 
 Finns det någon kvalitetsskillnad på era EMV och andra liknande EMV/LMV? 

 
 Vad anser ni EMVs framtid? Hur kommer utvecklingen att gå och hur tror ni att ni 

kommer att gå tillväga i framtiden om eventuella kriser uppenbarar sig? 


