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ICA:s egna märkesvaror 
Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

SAMMANFATTNING 
Denna uppsats behandlar dagligvaruhandelns egna märkesvaror, så kallade EMV, kring vilket 
uppmärksamheten har ökat under senare år. Den ökande priskonkurrensen har påskyndat 
svenska dagligvarukedjors satsning på EMV, då dessa i regel innebär lägre priser till 
konsumenterna och högre marginaler till detaljisten själv.  
 
Vi har i denna uppsats avgränsat oss till att studera dagligvarukedjan ICA. Uppsatsens 
huvudsyfte är att ge ICA förslag på aktiviteter som ökar kundens lojalitet mot EMV (egna 
märkesvaror). För att nå vårt syfte har vi genom kvalitativa intervjuer kartlagt hur ICA: s 
marknadsföring av deras EMV sker idag, vilka metoder som används och hur 
kommunikationen sker med kund. Vi har intervjuat personer inom ICA-koncernen, ICA-
handlare samt även genomfört en mindre kundundersökning i butik. Vi har därtill intervjuat 
en ämneskunnig person, en varumärkesexpert på ett konsultföretag. Vår ansats i denna 
uppsats har varit av hermeneutisk deduktiv karaktär i syfte att skapa förståelse för faktorer 
som styr kundens val av produkt i butik och för att därmed kunna ge förslag på 
lojalitetsskapande aktiviteter. 
 
Vårt empiriska material tillsammans med tidigare forskning visar att aktiviteter för att öka 
lojaliteten till EMV först och främst handlar om varumärkesuppbyggande. Förmågan att 
skapa positiva associationer till varumärket ICA bör leda till ökad lojalitet mot både kedjan 
och dess EMV. Vi kan konstatera att ICA har valt att bygga kundlojalitet genom sitt 
varumärke. Specifika aktiviteter för att öka lojaliteten till EMV genomförs inte. Dock når ICA 
inte ut med hela sitt önskade budskap till kund och det finns fara för att olika budskap förs ut 
till kund beroende på avsändare, i detta fall ICA-koncernen eller ICA-handlaren. Vi kan 
vidare konstatera att ICA inte utnyttjar fullt ut den i vår mening viktigaste kanalen i sin 
kommunikation med kund, den enskilde ICA-handlaren. Vår övergripande rekommendation 
till ICA gällande lojalitetsskapande aktiviteter är främst att lyfta fram ICA-handlarens roll i 
varumärkesprocessen. Vi menar att butikerna måste vara hjärtat i varumärkesprocessen och i 
kommunikationen med kund. ICA bör skapa rätt förutsättningar för handlaren med personal 
att lyssna på kunden, möta kunden och förstärka ICA: s budskap. 
 
En annan viktig faktor för att öka kundens lojalitet är förmågan att skapa mervärde för kunden 
i form av unika EMV-produkter som löser kundens hela problem. Vad som är särskilt viktigt 
för kunden i valet mellan EMV och andra varor är övervägningen av uppfattad risk i samband 
med köp av EMV. Denna uppsats utmynnar i ett antal olika förslag på aktiviteter som kan 
reducera denna risk. 
 
 
 
 
Nyckelord: egna märkesvaror, dagligvaruhandeln, ICA, lojalitet, varumärke, riskreducering 
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1.INLEDNING 
 

 
äsaren ges i inledningen en förståelse för ämnesområdet som undersökningen i denna 
uppsats kommer att behandla. Kapitlet inleds med en bakgrundbeskrivning och 

vägleder läsaren vidare genom problemdiskussionen som syftar till att synliggöra varför vi 
valt att utföra denna undersökning. Problemdiskussionen avslutas med vår forskningsfråga, 
vårt syfte och avgränsning för undersökningen. 

L
 
 
1.1 Egna märkesvaror - EMV  
Uppmärksamheten kring dagligvaruhandelns egna märkesvaror, så kallade EMV, har ökat. 
Under senare år har debatten kring dessa varor varit omfattande i Sverige. Skälen till detta är 
många. EMV kan påverka konkurrensen mellan handel och leverantör när nu handeln tar på 
sig en roll som tidigare varit leverantörens och kan bli direkt konkurrent till leverantören i 
hyllan. Prisbilden kan förändras och konsumentens valfrihet kan påverkas (rapport april 06, 
www.lifs.se). I en rapport från Handelns Utredningsinstitut, gällande tidigare 
konsumentforskning kopplat till EMV, vill författarna av undersökningen gå så långt som att 
lyfta fram marknadsföringen av EMV som den enskilt största marknadsföringsfrågan för 
detaljhandeln de närmaste 5-10 åren (Lange et al, 2005).  
 
Idag utgör egna märkesvaror närmare 17 % av produkterna i den svenska dagligvaruhandeln. 
Detta kan jämföras med övriga Europa, där EMV har förekommit en längre tid. I exempelvis 
Schweiz och Storbritannien utgör EMV drygt 40 % av utbudet, i Belgien 38 % och i Tyskland 
35 % (Lange et al, 2005). I de flesta länder inom EU fortsätter andelen EMV att öka. Svenska 
dagligvarukedjor har varit relativt sena att satsa på EMV och ett skäl till detta är att svenska 
kedjor redan har en stark dominans och har hittills inte behövt stärka makten mot 
leverantörerna eller differentiera sig mot kunderna 
 
I Sverige dominerar idag ICA, COOP och Axfood dagligvaruhandeln, där de tillsammans 
utgör ca 90 % av marknaden (www.dlf.se, se bilaga 1). Internationella dagligvarukedjor med 
lågprisprofil har nu börjat etableras i Sverige, vilket har lett till priskonkurrens. Detta har i sin 
tur påskyndat de svenska stora kedjornas satsning på EMV, då dessa i regel innebär lägre 
priser till konsumenterna. Dagligvarukedjorna ser många fördelar med EMV, framför allt 
genererar de högre marginaler till detaljisten själv. Vidare kan EMV belysa kedjornas 
värderingar, differentiera kedjorna från varandra, samt skapa kundlojalitet, eftersom kedjornas 
EMV endast finns tillgängliga inom respektive kedja. Kedjornas förhandlingsposition 
gentemot leverantörerna har stärkts, eftersom de inte är lika beroende av leverantörerna längre 
utan kan tillgodose kundernas behov med egna EMV. 
 
Enligt en artikel i Göteborgsposten (2005-03-29) hyllar handlarna sina egna märkesvaror 
medan kunderna fortfarande är skeptiska. I artikeln hänvisas till en större 
konsumentundersökning genomförd i slutet av 2004 av Movement Research & Consulting. 
Denna undersökning visar att en tredjedel då ansåg att EMV var lika bra som andra 
varumärken. Vissa kunder lovordade lågprissatsningarna medan andra var mer kritiska och 
ifrågasatte tillverkningen av varorna och kvaliteten på dem. Tre av fyra hävde dock att de inte 
kommer att öka sina inköp av EMV i framtiden.  
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1.1.1 ICA koncernen 
Tittar vi närmare på en av de stora kedjorna, ICA (se bilaga 2), ser vi att ICA: s EMV år 2005 
stod för 15 % av försäljningen (ICA verksamhetsberättelse 2005, s. 34). Johan Rydberg, 
inköpschef på ICA, uttryckte i en intervju att hans uppfattning var att EMV på tre till fem års 
sikt har en andel på mellan 20 och 30 % (Dagens Nyheter 2005-07-03). På ICA: s hemsida 
kan man läsa att det finns två anledningar till att ICA tar fram egna varor, dels att det saknas 
något på marknaden, dels att de kan sälja en bra vara billigare. Deras grundidé med EMV är 
att de i egenskap av stor inköpare och leverantör kan sänka sina kostnader och på det sättet få 
ett lägre pris till konsumenten. Syftet är att erbjuda sina kunder kvalitetsprodukter till lägre 
priser samtidigt som det ska stärka kundernas lojalitet (ICA verksamhetsberättelse 2005, 
s.10). Enligt Kenneth Bengtsson, VD och koncernchef ICA AB, dröjde det innan EMV slog 
igenom i Sverige. Orsaken enligt honom var det massiva motstånd som fanns hos 
leverantörerna.  Han menar att tidigare betraktade leverantörerna ICA: s butiker som en 
distributionslokal, ett skyltfönster för sina varor. Rollerna på dagligvarumarknaden är nu 
förändrade, säger han(Göteborgsposten, 2005-05-13).  
 
Vi kan konstatera att ICA har tagit ett strategiskt beslut om att föra EMV. Det är inget 
fenomen av tillfällig karaktär, utan EMV har kommit för att stanna. Den forskning vi hittills 
hunnit ta del av har mest varit av beskrivande och kartläggande karaktär och rört EMV som 
ett nytt fenomen. Mycket har handlat om påverkan på leverantörerna, relationen mellan 
leverantörerna och detaljisterna samt betydelsen av EMV för priser, marginaler och 
produktsortiment. Vi har hittat slutsatser som förklarar varför handeln har satsat på EMV och 
hur kunderna hittills uppfattar och reagerar på det utökade utbudet på EMV. Bland annat 
pekar forskningen på att priset fortfarande är den mest värdeskapande faktorn för kunden. 
Även faktorer som kvalitet och trygghet fyller mening för kunden, men oftast då i förhållande 
till priset. Här vill vi ta vid och forska vidare och studera hur ICA som detaljist kan arbeta för 
att öka lojaliteten till EMV, d.v.s. hur de kan få konsumenterna att börja köpa EMV och 
fortsätta att köpa dessa. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
EMV har nu funnits några år på den svenska marknaden och vill vi titta närmare på 
fenomenet då den aktuella debatten kring detta synliggör olika känslor och synsätt. Det verkar 
råda osäkerhet hos konsumenten kring EMV. Det verkar finnas de som tror att utvecklingen 
av EMV kan hota mångfalden och därmed minska varuutbudet. Samtidigt tycks det finnas 
andra som tror att EMV istället föder innovation och förbättrade lösningar för konsumenten. 
  
Främsta förklaringen till EMV: s tillväxt i marknadsandel tycks vara strategiska beslut hos 
detaljisterna. Konsolideringen av detaljister i stora kedjor har också påverkat utvecklingen av 
EMV, då sammanslagningen genererat resurser att satsa på EMV (HUI Dnr 83/2003, 
september 2005, www.konkurrensverket.se). ICA AB ägs idag till 60 procent av den 
holländska detaljhandelskoncernen Royal Ahold N.V.,till följd av konsolideringen år 2000 
(ICA verksamhetsberättelse 2005, s 1). ICA: s strategi är att fortsätta satsningen på utbudet av 
EMV motiverat med att dessa ger kunderna större valmöjligheter, produkter av hög kvalitet 
och lägre priser. Samtidigt ska EMV bidra till att öka försäljningen och lönsamheten för de 
egna handlarna och koncernen (ibid s 6). 
 
En studie utförd av Handelns Utredningsinstitut visar tydligt på att EMV sänker priserna i 
dagligvaruhandeln. Det finns enligt denna ett generellt samband mellan en högre EMV-andel 
och lägre matpriser i dagligvaruhandeln. Detta sker främst genom att EMV ligger lägre i pris 
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och för att EMV fram till nu främst konkurrerat med lågt pris (HUI Dnr 83/2003, september 
2005,www.konkurrensverket.se). ICA införde en prisoffensiv i mars 2005, vilket ledde till 
ökade försäljningssiffror för hela koncernen. Denna prissänkning möjliggjordes i huvudsak 
genom lägre inköpspriser (ICA verksamhetsberättelse 2005, s 8). Som vi nämnt ovan hävdar 
ICA själva att en anledning till att ta fram egna varor är just att dessa möjliggör en bra vara 
till lägre pris.  
 
Det finns flera förklaringar till utvecklingen mot en högre EMV-andel. Detaljisterna har nu ett 
helt annat marknadsfokus än tidigare. Det har skett en omsvängning av detaljisternas fokus 
från ”selling what you buy” till ”buying what you sell”. På de mogna EMV-marknaderna som 
Storbritannien och USA skedde denna omsvängning redan under 1970 och 80-talen medan 
den i andra länder (som till exempel i Sverige) pågår just nu (HUI Dnr 83/2003, september 
2005,www.konkurrensverket.se). 
 
Vi tror själva, ur eget konsumentperspektiv och egna erfarenheter, att pris- och kvalitets-
parametrar inte längre räcker i striden om kunden. Vår uppfattning är att ICA är högst 
medvetna om detta. De talar om att växande andel EMV i handeln bidragit till ökad 
konkurrens. Svenskarna lägger dessutom allt mindre del av sin disponibla inkomst på mat 
(ICA verksamhetsberättelse 2005, s 8). Även i forskning som hittills bedrivits kring 
nuvarande konkurrenssituationen i dagligvaruhandeln har tyngdpunkten enbart legat på att 
förstå och skapa en balans och konkurrenskraft enligt dimensionerna pris och kvalitet (rapport 
april 06, www.lifs.se). Thomas Svaton, VD för Svensk Dagligvaruhandel, tror idag på en 
ökning av det värdeladdade sortimentet. Enligt trendanalytikern Göran Adlén är konsumenten 
beredd att betala för något unikt och gör revolt mot det massproducerade. Han spår framöver 
en ännu större polarisering mellan det extremt billiga och det extremt dyra (Dagens Handel, 
2006-04-03).  
 
Det återstår att se hur konkurrensen mellan detaljisterna utvecklas i framtiden. ICA: s uttalade 
strategi att fortsätta satsningen på EMV leder in på frågan hur de ska övertyga kunden om de 
fördelar de själva anser att just ICA: s EMV erbjuder, i konkurrens med övriga detaljister. 
 

1.2.1 Forskningsfråga 
 
Vår forskningsfråga lyder: Hur kan ICA arbeta för att öka kundlojaliteten mot EMV?  
 
 
1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att ge ICA förslag på lojalitetsskapande aktiviteter. Som ett 
delsyfte för att skapa en helhetsbild av förutsättningar kommer vi att kartlägga hur ICA: s 
marknadsföring av deras egna varumärken sker idag, vilka metoder som används och hur 
kommunikationen sker med kund. Vidare måste vi för att nå vårt normativa syfte undersöka 
kundens nuvarande syn på EMV och försöka identifiera eventuella brister i kommunikationen 
med kund. 
 
1.4 Avgränsningar 
I denna undersökning har vi koncentrerat oss på detaljisten ICA. I besvarandet av vår 
forskningsfråga har vi fokuserat på och därmed begränsat oss till att studera endast två av 
ICA: s egna märkesvaror, nämligen varumärket ICA och det nischade varumärket ICA Gott 
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Liv. På dessa egna märkesvaror framgår det tydligt att ICA står som garant för produkten. När 
det gäller ICA: s övriga egna varumärken (Euro Shopper, Novaline, Skona, Prima Coockery, 
Deco Design och Mywear, se bilaga 3) har dessa inte behandlats. Vi har därmed valt att inte 
explicit ställa frågor om dessa till våra respondenter.  
 
När det gäller övriga detaljisters egna märkesvaror har vi inte behandlat dem, då vårt syfte 
med studien är att ge förslag till aktiviteter som kan öka lojaliteten till ICA: s egna 
märkesvaror. 
 
 
1.5 Fortsatt disposition 
KAPITEL 2 är uppsatsens metodavsnitt. Här behandlas de teoretiska ställningstaganden vi har 
gjort i vårt arbete. Förförståelse, vetenskaplig ansats och förhållningssätt är några av 
hörnstenarna i detta avsnitt. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för urval, genomförande och 
analys av utförda intervjuer. Kapitlet avlutas med metodkritik. 
 
KAPITEL 3 behandlar studiens teoretiska referensram. Inledningsvis tydliggör vi innebörden 
av de centrala begrepp vi använder oss av i vårt arbete. Därefter ges en historisk 
sammanfattning av utvecklingen av EMV i Europa och Sverige. Vidare presenteras tidigare 
forskning inom aktuellt område, i vilken vi tagit avstamp för vår egen studie. Tyngdpunkten i 
detta kapitel ligger på de teorier kring lojalitet och varumärkesuppbyggande som vi valt att 
använda vid vår analys. Tillsammans har dessa avsnitt utgjort den plattform som vår empiri 
bygger på. 
 
KAPITEL 4 är uppsatsens empiriska del. Här presenteras vad som kommit fram i de 
intervjuer vi genomfört. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt där respondenternas svar har 
grupperats utifrån respondenternas olika perspektiv, ICA-koncernens, ICA-handlarens, 
kundens samt expertens perspektiv. Motivet till varför vi valt denna uppställning är att vi vill 
ge läsaren chansen att observera och reflektera över de likheter och olikheter som kan finnas 
mellan respondenternas svar. 
 
KAPITEL 5 består av vår analys av respondenternas åsikter vi presenterat i kapitel 4. Vi har 
här valt att använda våra teoretiska modeller för att analysera insamlad data. Materialet har 
även jämförts med slutsatser från tidigare forskning i syfte att finna mönster som kan leda oss 
fram till möjliga rekommendationer till ICA. 
 
KAPITEL 6 visar våra slutsatser och rekommendationer kopplat till forskningsfrågan. Vi 
presenterar här våra iakttagelser genom att först lägga fram slutsats direkt följd av 
rekommendation och i vissa fall avsluta med en reflektion kring iakttagelsen. Vi har valt att 
följa dispositionen i kapitel 5 för att tydliggöra kopplingen mellan analys och slutsats.  
 
KAPITEL 7 är en avslutande diskussion kring det som framkommit i vårt arbete. Vi vill där 
även ge förslag på vidare studier inom området egna märkesvaror. 
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2. METOD 
 

 
etodkapitlet syftar till att redogöra för våra ställningstaganden och det 
tillvägagångssätt som använts för att besvara vår frågeställning och uppfylla vårt 

syfte. Uppsatsen bygger på kvalitativ forskningsmetod med personliga intervjuer. Vi har 
använt oss av en deduktiv ansats då vi i vår utgångspunkt strävat efter att skapa förståelse 
med hjälp av litteratur och empiri. Analys och slutsats bygger därmed på genomgången 
litteratur och de intervjuer vi utfört. Metodkapitlet syftar även till att möjliggöra en kritisk 
granskning av uppsatsen som vetenskaplig rapport. 

 M

 
 
2.1 Förförståelse 
Förförståelsen bygger på det vi lärt oss när vi socialiserats in i ett visst samhälle och vi 
uppfattar då verkligheten på ett sätt som överensstämmer med detta samhälles kultur (Thurén, 
1991). Vår referensram grundar sig på den förförståelse vi har, vilken utgörs av våra normer, 
kunskaper och erfarenheter som tillsammans skapar det perspektiv som vi har i interaktionen 
med omvärlden (Edfeldt, 1997). I forskning påverkar undersökarens referensram och 
förförståelse enligt Lundahl och Skärvad (1992) vilken metod som väljs samt hur resultatet 
tolkas. Vi är medvetna om att vår förförståelse och i med den vår referensram kan påverka 
vårt sätt att tolka den information som vi kommer i kontakt med under studiens gång. Detta 
kommer kanske att bli synligt i vår framställning av inhämtat material som till stor del präglas 
av vårt sätt att uttrycka oss, som i sin tur är ett resultat av vår förförståelse. För att läsaren ska 
kunna se utifrån vilka förutsättningar vi genomför denna undersökning, vill vi kort redogöra 
för vår bakgrund. 
 
Största källan till vår referensram utgörs av våra egna erfarenheter i dagligvaruhandeln där vi 
i egenskap av kund iakttagit, reflekterat och ifrågasatt fenomenet egna märkesvaror. Vår 
interaktion med dagligvaruhandeln har därmed hitintills skett ur ett konsumentperspektiv. Vi 
vill genom att ta motsatta sidans perspektiv, detaljist- och försäljningsperspektivet utmana vår 
förförståelse och därmed ge möjlighet till ny förståelse och kunskap. Båda har vi teoretisk 
kunskap inom ämnesområdet företagsekonomi, då vi studerat företagsekonomi tillsammans 
upp till kandidatnivå vid Stockholms universitet. Utifrån detta har vi sedan gått vidare mot 
teori som är mer knuten till ämnet EMV vilken vi inte har kommit i kontakt med tidigare. 
Denna kunskap utgör del av vår referensram och kommer även den att påverka på vilket sätt 
vi uppfattar den teoretiska samt empiriska informationen som insamlas.  
 

2.1.1 Vetenskaplig ansats 
Den ansats som väljs vid en undersökning ska fungera som att avstamp för genomförandet av 
studien. Ansatsen bestämmer vilken typ av undersökning som kommer att utföras och därmed 
även vilken typ av resultat som forskaren kan komma fram till (Christensen, 1998). Vi vill 
påstå att vi måste söka förståelse för faktorer som styr kundens val av produkt i butik för att 
kunna uppnå vårt syfte att ge förslag på lojalitetsskapande aktiviteter. Vårt angreppssätt har, 
enligt Lundahl & Skärvad (1992), varit av deduktiv karaktär då vi utifrån tidigare forskning 
kring EMV och varumärkesteorier har utformat vår forskningsfråga. Utifrån denna har vi 
sedan försökt söka mönster med hjälp av den information vi fått fram genom våra personliga 
intervjuer samt vår butiksundersökning. I vår forskning har vi mötts av olika budskap såväl 
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genom litteraturen som under intervjuerna. Med hjälp av litteratur och empiri har vi sökt 
övergripande mönster om vilka faktorer som kan tänkas påverka konsumenten i köpögonblicket, 
samt vad som skulle kunna stärka attraktionskraften hos EMV, varvid vi tolkar 
undersökningens alla delar.  

2.1.2 Kvalitativ undersökning 
Eftersom syftet med den här studien är att ge förslag på lojalitetsskapande aktiviteter är det av 
största vikt att vi söker att förstå de faktorer som påverkar konsumentens beslut. Dessa 
faktorer utgörs av mjuka värden – attityder, värderingar och föreställningar som konsumenten 
innehar. Utifrån detta anser vi med stöd av Lundahl & Skärvad (1992) att en kvalitativ metod 
passat bäst för vår undersökning. Vi har således byggt undersökningen på personliga 
intervjuer där vi eftersökt respondenternas uppfattningar och åsikter som vi hoppas ha gett oss 
en djupare förståelse för problemområdet. I vårt fall innebär detta vidare att vi använt oss av 
en flexibel intervjumetod där intervjuerna utvecklats under tidens gång, om ny information 
fått oss att vilja det. Detta har varit viktigt eftersom det gett oss en möjlighet att sätta oss in i 
problemområdet under undersökningens gång.  

2.1.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Vår intention är att skapa förståelse för faktorer som påverkar kundens köpbeslut, och då 
menar vi att förståendeinriktad kunskapsbildning, dvs. ett hermeneutiskt synsätt, lämpar sig 
bäst. Hermeneutik innebär tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen som exempelvis 
beteendemönster, värderingar och förväntningsmönster. Här kan vi människor se in i oss 
själva (introspektion) och därigenom förstå andra människors känslor och upplevelser 
(empati) och på så vis komma fram till ny kunskap (Thurén, 1991).  
 
Vi vill tolka konsumenters agerande för att kunna ge dagligvaruaktören ICA förslag på 
aktiviteter som ökar kundlojaliteten. Därför tror vi att ett hermeneutiskt synsätt är det mest 
lämpliga. Undersökningen har legat till grund för vår beskrivning och tolkning av 
problemområdet, vilket kommer att visas i analys och slutdiskussion.  
 
 
2.2 Tillvägagångssätt  
I ett tidigt stadium beslutade vi att studera något fenomen inom dagligvarubranschen då vi 
finner den mycket intressant. Vi är båda angelägna om att kunna handla livsmedel som vi tror 
ger oss mer än bara föda. Vi funderade runt detaljisternas utveckling av allt större livsmedels-
butiker som självklart påverkar vår vardag som konsumenter. Vi fann att livsmedelkedjornas 
egna märkesvaror kommit att omdebatteras mycket i media, då de synliggör många känslor 
och förhållningssätt. Detta var ett område vi båda lockades av att få studera närmare. Vi har 
dock, som vi nämnt ovan, valt perspektiv utifrån en ledande aktör på marknaden för att på så 
sätt se på EMV med andra ögon än konsumentens, som vi är vana vid. 
 
Vi har använt oss av sekundära källor såsom tidigare forskning i form av kandidat- och 
magisteruppsatser och kompletterat detta med aktuella tidningsartiklar och officiell 
information från bl.a. Handelns utredningsinstitut och Konsumentrådet. Dessa sekundära 
källor tror vi gett oss relevant kunskap att ta avstamp i. Forskaren dr Eva Ossiansson vid 
Göteborgs universitet utkom med boken ”Brands tailored for retailors?” år 2004, vilken även 
den utgjort en viktig källa till intressanta fakta inom ämnesområdet. En ytterligare källa har 
utgjorts av dagstidningar, rapporter, utredningar och aktuella artiklar inom området. 
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De teoretiska modeller vi använt oss av och applicerat på våra undersökningsresultat har vi 
främst funnit inom marknadsföringslitteraturen. Valet av våra teorier bottnar i våra tidigare 
studier vid Stockholms universitet. I ett tidigt stadium av vårt arbete började vi ana att vår 
forskningsfråga till stor del skulle komma att handla om varumärkesuppbyggande. Den 
varumärkesteoretiska modell vi valt som analysverktyg har ett europeiskt perspektiv och vi 
menar att detta därför är bäst lämpat att applicera på den svenska markanden. Användandet av 
denna modell rekommenderades även av en ämneskunnig person. Då arbetets syfte och 
problemformulering handlar om just lojalitetsskapande utgör teorier kring lojalitet och 
värdeskapande tillsammans med varumärkesteori kärnan i studiens teoretiska referensram. 
Teorierna kring lojalitetsbyggande och värdeskapande som vi valt att arbeta utifrån var redan 
kända för oss och vi uppfattade de relevanta och tidsenliga när de ställdes i relation till vår 
syn på ICA-koncernens identitet.  

2.2.1 Urval av respondenterna 
Som vi nämnt i avgränsningen har vi valt att koncentrera oss på ICA och deras EMV. Vårt 
urval av respondenter på ICA: s huvudkontor i Solna är gjort genom rekommendationer från 
tidigare arbetskollegor till en av oss, vilka hade kännedom om respondenternas befattning och 
ansvarsområde inom ICA-koncernen. De personliga intervjuer vi gjort kallas enligt Lundahl 
& Skärvad (1992) för expertintervjuer, eftersom respondenterna valts för sin stora kunskap 
om ämnesområdet. På ICA intervjuas Joachim Cederblad, nordenchef kategori och sortiment, 
Jonas Levin, chef marknadskommunikation, Calle Görman, creative director och Maria 
Hjelmar, chef kundkontakten, kund & kvalitet.  
 
Butikerna och innehavarna av dessa valdes slumpvis ut utifrån ett bekvämlighetsperspektiv 
och vi valde att intervjua de som först var tillgängliga. Vår intention med att intervjua 
butiksinnehavare var att vi tror att deras syn på ICA: s EMV har stor betydelse för vår analys. 
Vi menar att de i sin roll som egna företagare och entreprenörer har en klar vilja att driva sina 
verksamheter på ett så lönsamt och framgångsrikt sätt som möjligt. Vi ville undersöka i vilken 
utsträckning ICA: s EMV ger handlarna incitament att aktivt arbeta för att öka lojaliteten mot 
dessa varor.  

I butiksledet intervjuades Anders Arneflod, VD ICA Stop Supermarket Täby, Sören Englund, 
butikschef  ICA Kvantum Arninge, Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA Supermarket Mörby 
Centrum och Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum Sollentuna Centrum. 
 
Vi har även intervjuat en varumärkesexpert, Kristina Gränsbo på Sann & Partners, som valts 
för sin stora kunskap inom ämnesområdet. Kontakt med Gränsbo gick via en av våra respektive 
makar. 
 
Alla intervjuer utom två genomfördes på respondenternas arbetsplatser dels för att det var 
smidigast för de intervjuade men även för att respondenter känner sig mest bekväma i en 
familjär miljö. Intervjuerna varade i ungefär en timme. En av de två andra genomfördes per 
telefon och en via mail. Genom vårt urval av respondenter hoppas vi ha gett tillfredställande 
reliabilitet och validitet för undersökningen. 

2.2.2 Intervjuerna med ICA-koncernen och ICA-handlarna 
Vi har i samtliga intervjuer utgått ifrån en intervjuguide, där vi förutom de i förhand bestämda 
frågorna har gett utrymme för följdfrågor. Intervjuguiderna har konstruerats efter uppsatsens 
problem, syfte och teoretiska referensram. Intervjuerna har således enligt Lundahl & Skärvad 
(1992) varit semistandardiserade. Därigenom har vi velat skapa förutsättning för 
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respondenterna att utveckla sitt resonemang och sina tankar, vilket möjliggjort en förståelse 
för respondenterna utifrån deras egen verklighet. Vidare har guiden möjliggjort att se till att 
alla viktiga områden diskuterats i intervjun. Vi har försökt att utveckla frågor som ökar vår 
förståelse för relationen mellan ICA-handlarna och ICA-koncernen för att få ett 
helhetsperspektiv över möjligheten att påverka ICA: s nuvarande och potentiella EMV 
kunder. Vi har även försökt att utforma frågor för att specifikt få svar på hur respondenterna 
idag arbetar för att öka lojaliteten till deras EMV, samt hur de uppfattar konsumentens 
nuvarande syn och ställning till ICA: s EMV. Vi har utvecklat tre intervjuguider, två för 
respondenter på ICA: s kontor i Solna och en för innehavare av ICA-butik, se bilaga 5, 6 och 7. 
 
För att förbättra reliabiliteten och även försöka undvika att uppfatta och tolka respondenten 
felaktigt så har vi fört noggranna anteckningar under själva intervjun och valt att återge 
informationen till stor del med citat. Dessa anteckningar har vi nedtecknat direkt efter 
intervjun. Citaten är kursiverade och omgivna av citattecken. Vi har valt att redovisa 
respondentens egna formuleringar för att möjliggöra för läsaren att själv tolka empirin, då vår 
analys kommer att utgöra en möjlig tolkning av problemområdet. Genom att behandla och 
presentera informationen på detta sätt hoppas vi kunna återge respondenternas bild över deras 
situation på ett rättvist sätt samt ge undersökningen en tillfredställande reliabilitet och 
validitet.  

2.2.3 Intervju med varumärkesexpert 
Kristina Gränsbo har kunnande och erfarenheter från bl.a. detaljhandelns leverantörsled, 
vilket vi menar har gett oss ytterligare ett perspektiv till vår undersökning. Intervjun med 
henne var av ostrukturerat slag, då vi syftade till att enligt Lundahl och Skärvad (1992) att 
locka fram respondentens värdering av situationen, attityder och föreställningar lika mycket 
som ren fakta. Vidare sökte vi genom att använda oss av dialogutvecklande frågor att 
stimulera respondenten till att utveckla sina tankar och sitt kunnande inom 
varumärkesbyggande och fenomenet EMV. Intervjuguiden som användes vid denna intervju 
återfinns som bilaga 8. 

2.2.4 Kundundersökningen 
I samband med intervjuerna av butiksinnehavarna ställde vi förfrågan om vi fick tillåtelse att 
genomföra en mindre kundundersökning i respektive butik. Detta samtyckte alla till. 
 
Intervjuunderlaget som användes vid kundundersökningen var strukturerad efter studiens 
syfte och teoretiska referensram (se bilaga 9). Respondenterna valdes slumpvis ut och 
tillfrågades om de ville svara på fem frågor. Ingen tvingades att svara, enbart frivilliga 
respondenter medverkade i undersökningen. Detta medförde även att vi inte behövde ta 
hänsyn till något bortfall. Vi ställde öppna frågor och antecknade själva respondenternas svar. 
Varje intervju tog i genomsnitt fem minuter. Efter varje intervju förtydligades, utvärderades 
och sammanställdes de nedtecknade svaren. Tolkningen av undersökningen är gjord med 
hjälp av den för studien valda modellen för kartläggning av lojalitetens drivkrafter, vilket 
redovisas i det empiriska avsnittet.  Vidare har vi tolkat respondenternas svar gällande deras 
generella syn på ICA: s EMV, vilket även det redovisas i det empiriska avsnittet. 

2.2.4 Analysförfarande 
I vårt analysförfarande har vi tagit stor hänsyn till slutsatser som fastställts i tidigare forskning 
inom området. Detta tillsammans med vald teoribildning har utgjort vårt främsta 
analysverktyg.  
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2.3 Metodkritik 
Vårt val av metod kan sägas ha ett stort mått av subjektivitet inblandat då vi ska tolka och 
förstå insamlad information. EMV är ett omdebatterat ämne och synliggör olika känslor och 
synsätt beroende på vilket perspektiv man har. Här kommer förförståelsen in i bilden. I vår 
ambition att kartlägga faktorer som styr konsumentens val, tror vi att vår personliga något 
skeptiska inställning lättare hjälper oss fram till förslag på metoder som ökar kundlojaliteten 
till EMV. Vi vill mena att vi har täckt in både konsumentperspektivet, genom våra kund-
undersökningar och tidigare forskning med detta perspektiv, och dagligvaruhandelns 
perspektiv genom intervjuer av butikschefer och nyckelpersoner inom ICA- koncernen som 
kan antas ha relevans för uppsatsens syfte.  
 
Vår undersökning har huvudsakligen genomförts med hjälp av intervjuer, vilka vi sedan 
själva tolkat. Detta kan enligt Christensen (1998) påverka undersökningens reliabilitet, vilket 
är resultatets pålitlighet. I och med att slutsatserna bygger på våra tolkningar kan det för läsaren 
vara svårt att avgöra dess reliabilitet. Resultatet är oundvikligen präglat av oss som personer, 
då det påverkats av våra förkunskaper, värderingar och erfarenheter. För att trots detta få en 
rättvis bild av ämnesområdet har vi som ovan nämnts intervjuat fler än en person i olika 
positioner för att få in olika perspektiv och synsätt och på så vis söka möjliggöra en objektiv 
bild av verkligheten. 
 
Att mäta det som avsetts att mäta och därmed beskriva verkligheten på ett bra sätt vilket inger 
trovärdighet kallas enligt Christensen (1998) för validitet. I våra intervjuer har vi haft för 
avsikt att vara så objektiva i våra frågeställningar som möjligt för att inte påverka 
respondenterna. Dock har vi svårt att helt garantera att aktsamhet och fullkomlig objektivitet 
funnits rörande alla svar och att intervjuernas innehåll inte styrts på ett sätt som missgynnar 
den sanningsbild som sökts i intervjuerna. Vi vill ändå påstå att vår insikt om vår förförståelse 
underlättat objektiviteten, vi har under resans gång varit mycket medvetna om riskerna detta 
kan medföra. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 
i har valt att inleda den teoretiska referensramen med att tydliggöra innebörd och 
betydelse av några i uppsatsen frekvent använda begrepp. Detta avsnitt följs av en 

historisk summering av utvecklingen av EMV såväl i Europa som i Sverige i syfte att öka 
läsarens förståelse för fenomenets framväxt. Vidare följer redogörelse för tidigare forskning 
inom ämnet. Här framkommer konsumenternas förhållningssätt till EMV samt vilka faktorer 
forskare har uppfattat vara av vikt att utgå ifrån vid marknadsföring av EMV. Tyngdpunkten i 
detta kapitel utgörs av de teorier rörande varumärkesuppbyggande och lojalitet vi valt att 
senare använda i vår analys. 

 V

 
 
3.1 Begrepp 
För att läsaren skall få en klar och tydlig bild över vad de centrala termer och uttryck som 
används i uppsatsen betyder har vi valt att definiera följande begrepp.  

3.1.1 EMV 
I detta arbete använder vi oss av begreppet EMV som är en förkortning av egna märkesvaror 
och har betydelsen varumärken som ägs och marknadsförs av detaljister. Det rör sig om varor 
som detaljhandeln säljer under eget varumärke, men inte tillverkar själva. De låter istället 
någon annan tillverka varorna åt dem. Det finns även andra uttryck såsom distributörsmärken 
och egna varumärken EVM, men EMV är det mest använda begreppet inom svensk handel 
och därför håller vi oss till det. I internationella sammanhang används oftast uttrycket retail 
brands men även private labels och private brands förekommer. 
 
Egna märkesvaror kan delas upp i tre kategorier (Wikipedia, den fria encyklopedin, 2006): 

1. Märken som heter som kedjan, exempelvis IKEA: s produkter och matvaror som det 
står ICA, Willys eller COOP på.  

2. Märken som inte har någon direkt koppling till kedjan genom namnet, men som ändå 
är EMV. Exempel på sådana är L.O.G.G., Euroshopper och flera av de märken man 
hittar hos Lidl och Netto.  

3. Generiska märken, som inte har något varumärke, där produkterna har sitt generiska 
namn (exempelvis bara Kakaopulver eller Lingonsylt). Blåvitt var till en början ett 
exempel på sådana. Tandkrämen hette inte Blåvit Tandkräm, den hette bara 
Tandkräm. Blåvitt blev dock ett varumärke med tiden.  

3.1.2 LMV 
För att vid jämförelser kunna särskilja detaljisters egna märkesvaror från tillverkarnas varor 
använder vi förkortningen LMV, vilket står för leverantörers märkesvaror. 

3.1.3 Kund 
När vi använder begreppet kund avser vi kund i traditionell bemärkelse. Vi menar en individ 
som handlar eller köper något från ett företag eller organisation som erbjuder produkter eller 
tjänster. Detta ska inte blandas ihop med konsument som inom ekonomisk vetenskap är den 
som förbrukar en vara eller tjänst (Wickipedia, den fria encyklopedin 2006). När vi använder 
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begreppet konsument menar vi slutkunden, den individ som faktiskt konsumerar produkten 
eller tjänsten. Kund och konsument behöver alltså inte vara samma person. 

3.1.4 Dagligvaruhandel 
Vi vill poängtera skillnaden mellan deltaljhandel och dagligvaruhandel. Detaljhandel innebär 
handel där varor kan köpas enskilt, till skillnad från partihandel. Detaljhandel är framför allt 
inriktad på konsumenter. Detaljhandel kan bedrivas i butiker (fackhandel eller varuhus), men 
också i torgstånd, genom postorder och genom försäljning via internet (Wickipedia, den fria 
encyklopedin 2006). Dagligvaruhandeln är en del av detaljhandeln, där försäljning av dagliga 
varor såsom livsmedel sker. 
 
 
3.2 Historik 
Syftet med en historisk tillbakablick är att introducera läsaren till ämnet och ge möjlighet att 
bekanta sig med EMV som fenomen. Vidare vill vi öka läsarens förståelse för detaljistens 
intention med EMV. 

3.2.1 Utveckling av EMV i Europa 
EMV inom dagligvaruhandlen i Europa har en historia som tar sin början redan på 1870-talet 
då detaljistkedjan Sainsbury i Storbritannien satte sitt namn på ett antal produkter. I Frankrike 
gjorde kedjan Coop samma sak 1929. På 1970-talet drog EMV till sig mer uppmärksamhet, 
men betraktades då som billiga lågkvalitetsprodukter. Den främsta funktionen var att 
kommunicera en lågprisprofil i butikerna. Dock var den franska kedjan Carrefour pionjärer i 
Europa och introducerade ”Produits Libres”, fria produkter, 1976. Carrefour ville visa att 
produkter kunde vara lika bra som de ledande LMV, dock utan namn och till lägre priser 
(Ossiansson, 2004). Fler kedjor experimenterade med generiska produkter (lågpris utan namn) 
eftersom konkurrensen ökade, men konsumenterna blev förvirrade av dessa produkter då man 
även började lyfta fram EMV med fokus på kvalitet istället för pris. Detta ledde till en form 
av kannibalisering och inbördes konkurrens istället för konkurrens med LMV. Generiska 
varumärken försämrade lönsamheten och var en kontrast till kvalitetsprofilen som detaljist-
kedjorna sökte. Carrefour införde en policy för att stärka företagets varumärke, corporate 
branding, och upphörde med försäljning av ”Produits Libres”.  Det var inte förrän på 1990-
talet som generiska varumärken infördes igen i exempelvis Storbritannien. Detaljistkedjorna 
hade då lärt sig hur viktigt det är att bygga varumärken successivt och i linje med företagets 
identitet (Ossiansson, 2004). Idag finns i exempelvis Storbritannien fyra ledande dagligvaru-
kedjor som alla har väl utvecklade EMV, Sainsbury, Safeway, Tesco och Asda, där andelen 
EMV står för drygt 40% av utbudet. Dessa fyra kejdor har alla insett vikten av att bygga en 
intern varumärkeslojalitet och en positiv affärskultur för att kunna bli en stark service-
leverantör (Ossiansson, 2004). 
 
Carrefours styrelseordförande Daniel Bernard hävdade i slutet på 1990-talet att detaljisterna 
inför framtiden måste sammansluta sig i kooperationer eller strategiska allianser (Financial 
Times, 1998). Han sa att det fanns tre anledningar till det. För det första visste nu 
konsumenten vad den ville ha och detaljhandeln måste kunna erbjuda den bästa och bredaste 
valmöjligheten. För det andra började detaljhandeln bli mer kapitalintensiv, vilket innebar att 
den detaljist som ville bli global behövde mycket kapital och det snabbt då konkurrensen var 
hård. Till sist var detaljisterna tvungna att bli bättre på priskonkurrens, vilket innebar att de 
behövde etablera goda kontakter med sina leverantörer för att kunna bibehålla 
marknadsandelar och lämpliga volymer. 
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I Europa utvecklades EMV för att komma bort från det starka beroendet till tillverkarna, för 
att öka vinst och konkurrensfördelar samt för att öka kundlojaliteten. Detaljistfunktionen 
adderar nu värde på många olika sätt i marknadsprocessen, vilket innebär inte bara 
förflyttning av varor och information, utan även image-skapande (Ossiansson, 2004). I 
Storbritannien har exempelvis kedjan Tesco skapat EMV som är både dyrare och kvalitets-
mässigt bättre än ledande LMV. Det är tydligt att EMV-andelen har ökat på de flesta 
nationella marknader under en ganska lång tid, med undantag för Storbritannien där 
utvecklingen stagnerat. EMV-andelen har också ökat i de flesta varugrupper, även om det 
fortfarande finns en stor varians mellan varugrupperna när det gäller andelarnas storlek. Det 
finns varugrupper utan EMV och det finns varugrupper där EMV har mer än 60 procent av 
försäljningen (www.konkurrensverket.se). 

3.2.2 Utveckling av EMV i Sverige 
Hur har då utvecklingen sett ut i Sverige? Här har vi, i relation till övriga Europa, introducerat 
EMV betydligt senare. Den allra tidigaste egna märkesvaran kom redan 1922 och det var 
ICA-handlarnas eget kaffe. Luxus Kaffe (se bilaga 4). Det var dock först i början av 1970-
talet som generiska varumärken började utvecklas. Det första som kom ut på marknaden var 
”Blåvitt” 1979, vilket tillhörde nuvarande kedjan Coop (KF). Här hade man inspirerats av 
Carrefours lågprislinje och det var en offensiv strategi mot LMV då KF liksom Carrefour var 
trött på tillverkarnas dominans. Konceptet att använda modesta förpackningar och minimal 
marknadsföring var tänkt att skapa kundvärde för KF: s medlemmar (Ossiansson, 2004). 
Dock blev kunderna förvirrade och missnöjda eftersom priserna var lägre än LMV: s 
samtidigt som kvaliteten på EMV varierade kraftigt. EMV betraktades inte som lika bra som 
LMV. Inte heller butiksägarna var särskilt entusiastiska och det satsades heller ingen 
utveckling på EMV, många beslut baserades på kortsiktiga strategier. Det var först på 1990-
talet som de svenska dagligvarukedjorna började se på EMV med nya ögon. Influerade av 
Storbritannien och Nederländerna började man mer och mer lägga fokus på kunden, istället 
för att endast arbeta med relationen till leverantörerna, vilket man hittills gjort (Ossiansson, 
2004).  
 
I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet började svenska detaljhandelskedjor satsa på 
egna EMV-managers vilka var ansvariga för att bygga starka varumärken. Kedjornas vilja att 
bli mer kundorienterade resulterade dock i ständigt nya krav på kompetens. EMV-managers 
byttes ut nästan varje år vilket innebar svårigheter att hålla en konsistent linje, att fokusera 
och att skapa långsiktiga strategier. En period av ”trial and error” pågick under några år för att 
sedan efterföljas av insikten hos detaljhandeln om vikten av strategiska beslut och 
långsiktighet. 
 
Idag är siktet inställt på internationella samarbeten med syftet att hitta de bästa leverantörerna 
och därmed nå kvalitetsmålen (Ossiansson, 2004). Ett större fokus ligger nu på varumärkes-
frågor och ökad kompetens inom detta område. En varumärkesansvarig inom en av de större 
svenska dagligvarukejdjorna uttryckte: ”Den största fördelen med EMV är att organisationen 
kan visualisera sin affärsidé via dessa” (Ossiansson, 2004). 
 
 
3.3 Producent och detaljist – forskning hittills 
Enligt en rapport från HUI, Handelns Utredningsinstitut (Lange et al, 2005), omfattar 
forskning kring EMV ett flertal olika forskningsfält, både när det gäller forskning kring 
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producenten och detaljisten men framförallt kunden. Vi avser att ägna ett separat avsnitt åt 
kunden och utvecklingen av synen på kunden, till vilken vi återkommer längre fram. 
 
Enligt författarna till nämnda rapport, Lange et al, har en maktförskjutning skett inom hela 
distributionskedjan i.o.m. införandet av EMV, vilket innebär att detaljisterna fått ett allt större 
inflytande över distributionskanalen, där producenter, detaljister och konsumenter ingår. Helt 
nya förutsättningar har skapats för alla inblandade och detta har genererat en hel del forskning 
kring ämnet. Forskningen går tillbaka till 1960-talet, innan dess verkar EMV inte ha 
uppmärksammats nämnvärt (Lange et al, 2005). Det som framkommit hittills inom forskning 
rörande producenternas situation är att dessa får allt mindre utrymme för att sälja sina 
varumärken genom detaljisterna och deras butiker. Här finns tre valmöjligheter för 
producenterna; att fortsätta att konkurrera med EMV, att övergå till att tillverka EMV åt 
detaljisterna eller att göra både och. För svenska producenter är än så länge en vanlig strategi 
att bemöta EMV genom att utveckla sin produktdesign eller att förbättra kvaliteten. 
Priskonkurrens är däremot mindre vanligt (Anselmsson och Johansson, 2005) Vilken strategi 
som är mest lönsam på sikt har varit föremål för tidigare forskning (Dunne och Narasimhan, 
1999). Enligt dr Eva Ossiansson (2004) borde det bästa valet vara att på olika sätt samarbeta 
med detaljisterna, då det är dessa som har den direkta kontakten med kunden. Att ha en 
relation till kunden och lära av kunden är enligt Ossiansson en helt grundläggande faktor för 
framgång och konkurrensfördelar. Denna åtråvärda direktkontakt kan producenterna endast nå 
via detaljisterna.  
 
Övergår vi till detaljisternas nya förutsättningar finns även detta relativt väl täckt inom 
forskningen hittills. Flera faktorer driver intresset av att bygga upp och utveckla EMV, främst 
handlar det om att öka lönsamheten och att utveckla kundlojaliteten (Lange et al, 2005). EMV 
ger i regel reducerade marknadsföringskostnader för producenten och möjlighet till långa 
produktionsserier. Detta innebär i sin tur möjlighet till lägre inköpspriser för detaljisterna. 
Forskning visar på att inköpspriserna kan sjunka uppemot 25 % (Anselmsson och Johansson, 
2005). Detta behöver dock inte med automatik medföra lägre priser för konsumenten (Parker 
och Kim, 1997). En förklaring till det kan vara detaljhandelns ökande kostnader knutna till 
den organisatoriska komplexitet som EMV medför. Omställningarna internt för detta kan vara 
resurskrävande och innebära exempelvis en betydligt större specialiststab (Johansson och 
Burt, 2004). 
 
Det finns viss forskning som berör huruvida EMV stärker detaljkedjans image och kundernas 
lojalitet till kedjan. Det som kommit fram visar på att det är svårt att klargöra om EMV är en 
variabel som styr kundens agerande, då denne oftast väljer butik utifrån lokalisering, prisnivå, 
service, personal, etc. Dock kan konstateras att det finns ett samband mellan EMV och 
butikens image och att EMV kan förstärka en detaljists image (Lange et al, 2005). 
 
 
3.4 Kunden – forskning hittills 
Helt avgörande för framväxten av EMV är konsumenternas förhållningssätt till EMV. Vad 
tycker de om EMV i jämförelse med LMV?  I den forskning inom konsumentbeteende och 
marknadsföring som hittills täckt detta område (Lange et al, 2005) kan vi utkristallisera tre 
huvudfrågor. Vem är EMV-kunden? Hur är EMV-kunden? Vad har aktiv marknadsföring av 
EMV för effekter? 
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3.4.1 Vem är kunden? 
När det gäller kartläggning av vem som är EMV-kunden har utgångspunkten varit 
kundsegmentering utifrån socioekonomiska faktorer, såsom kön, inkomst, ålder, utbildning 
och familjesituation. Man har försökt identifiera vilka kundsegment som huvudsakligen är 
intresserade av EMV. Den intressanta slutsatsen som här kan dras är att det inte finns några 
tydliga samband, EMV-köparen kan vara i princip vem som helt (Ailawadi och Keller, 2004). 
Det enda samband som kunnat konstateras är att EMV-kunden i högre grad är högutbildad 
och medelinkomsttagare. Variabeln hög utbildning kan enligt forskaren Sethuraman 
möjligtvis förklaras av att välutbildade människor i större utsträckning än andra väljer 
varumärken utifrån deras faktiska kvalitet, de bortser från kommunicerade varumärkesvärden. 
Inkomstvariabeln kan förklaras genom att se närmare på dem som inte köper EMV. 
Låginkomsttagare väljer LMV på grund av de kommunicerade varumärkesvärdena och är de 
mest lojala LMV-kunderna. Höginkomsttagarna har råd att betala för de dyra LMV-varorna 
och värdesätter imageparametern i dessa. Här ska noteras att hög- och låginkomsttagare väljer 
olika LMV-varor, det som förenar dem är att de inte väljer EMV (Sethuraman, 2000). 
Ailawadi och Keller (2004) menar att EMV-köpbenägenhet istället är produktspecifik, inte 
konsumentspecifik. Konsumenterna tilltalas av EMV bland de produktkategorier där det inte 
finns starka LMV och i de produktkategorier där det inte görs så mycket priserbjudanden. 
 
Det vi kan se utifrån befintlig forskning är att det finns mycket få konsumentspecifika faktorer 
som visar vilka som köper EMV. Detta borde vara positiv information för detaljisterna, då det 
innebär att alla konsumenter är potentiella EMV-konsumenter. Dock finns det andra i våra 
ögon mycket viktiga parametrar som styr potentiella EMV-köpare, nämligen de konsument-
psykologiska faktorerna. 

3.4.2 Hur är kunden? 
De konsumentpsykologiska faktorerna svarar på hur EMV-kunden är. Forskningen inom detta 
område vill kartlägga attityder, värderingar och beteenden. En viktig faktor i sammanhanget 
är kundens övervägning av uppfattad risk i samband med valet mellan EMV-varor och LMV-
varor. Risken kan uppdelas i finansiell risk (pris), funktionsrisk (är produkten bra?) samt 
social risk (vad kommer andra konsumenter att tycka?). Det som kan konstateras är att EMV 
ligger klart högre på funktionell och social risk men lägre på finansiell risk. I de länder som 
varit mest framgångsrika när det gäller EMV-varor så upplever konsumenten en mindre risk, 
där har EMV kommunicerats på ett likartat sätt över tiden och produktkvaliteten har varit 
jämn (Lange et al, 2005). En faktor som kan kopplas ihop med funktionsrisk och även social 
risk är familjariteten. Kännedomen om en vara påverkar den upplevda risken och risken 
minskar när kännedomen ökar. 
 
Kvalitet är ett begrepp som kan förvirra. Vad är egentligen kvalitet? I Svenska Akademins 
ordlista är betydelsen ”beskaffenhet, natur, art” (www.g3.spraakdata.gu.se). I marknadsförings-
sammanhang menar vi att det normalt förklaras som det som uppfattas av köparen när 
varan/tjänsten lever upp till eller överträffar köparens förväntningar. Det handlar alltså om 
upplevelsen av någonting, inte om sakernas faktiska bestånd. Man brukar säga att det är den 
bäst marknadsförda produkten som vinner, inte den bästa produkten. Kvalitetsuppfattningen 
är alltså avgörande och byggs genom att varumärken etablerar förtroende för sitt erbjudande 
(Lange et al, 2005). 
 
Priset är självklart en annan parameter som är av stor vikt när konsumenten ska göra sitt val i 
butiken. Priset är många gånger avgörande, men först då det sätts i relation till något annat. 
Pris fungerar många gånger som en kvalitetssignal och hänger även ihop med uppfattad risk 

 19



ICA:s egna märkesvaror 
Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

(ju dyrare desto högre risk). Det som är mer intressant är det som kunde konstateras i den 
studie som presenterades i början av 2000-talet av Ailawadi et al (2001). Där identifierade 
forskarna fyra kundsegment, två av dem uteslutande fokuserade på antingen EMV (21 %) 
eller s.k. promotade LMV, vilket innebär LMV som säljs till extrapris (16 %). Drygt 30 % av 
konsumenterna köpte både EMV och promotade LMV och denna grupp kallas de 
värdemedvetna kunderna, d.v.s. de kunder som vill göra smarta inköp. Dessa anser att EMV 
och LMV kan konkurrera med varandra om att leverera mest värde per krona. Resten, 32 %, 
utgjordes av konsumenter som köper LMV till ordinarie pris och bör klassas som 
imagemedvetna (Aiwaldi et al, 2001). Ett annat viktigt bidrag från Aiwaldis forskning rör de 
drivkrafter som ligger bakom EMV och promotade LMV, nämligen prismedvetenhet, 
kostnadsbesparingar och butikslojalitet. Ytterligare en stor studie utifrån olika 
konsumentpsykologiska faktorer visar att de viktigaste påverkansfaktorerna för EMV-
köpbenägenhet är familjaritet, upplevt värde för pengarna , upplevd risk samt upplevd 
kvalitetsvariation (Richardson et al, 1996). 
 

3.4.3 Den nya kunden 
Det finns mer att säga om kunden och vad denna vill. Redan 1994 kunde Webster konstatera 
att det gamla marknadskonceptet var en relik från en tidigare period inom ekonomisk historia 
skapat i efterkrigstidens ekonomi där brist på varor och ett uppdämt behov hos 
konsumenterna rådde (Webster, 1994). Det nya marknadskonceptet enligt Webster är istället 
baserat på ett överflöd av produkter på marknaden, sofistikerade och välinformerade 
konsumenter, ekonomisk pessimism och global konkurrens. Det nya marknadsstrategiska 
vapnet är att förstå kunden och hur denna definierar värde. Enligt Godin är det den själviska 
konsumenten som har kontrollen, inte marknadsföraren. Denna konsument bryr sig varken om 
tillverkare, produkter eller varumärken så länge hans eller hennes problem inte är löst (Godin 
1999). 
 
I en artikel av Wikström i International Journal of research in Marketing som berör 
konsumentens ändrade beteende, står att läsa att bl.a. utbildning och nya normer och 
värderingar skapar en mer kvalitetsmedveten och samtidigt prismedveten kund (Wikström, 
1997). Det är inte längre utvecklingen av privat inkomst som styr kundbeteendet, samma 
konsumenter kan både dricka champagne och köpa second-hand. I synnerhet svenska familjer 
tenderar att vara mer oberoende och upplevelsesökande än övriga familjer i Europa. Nya 
livsstilar skapas, delvis till följd av ökat resande där nya attityder och normer kan fångas upp. 
Konsumenten har idag kontrollen över sitt liv och är inte längre passiv mottagare av reklam 
eller manipulerad att köpa vissa produkter (Moynagh och Worsley, 2001). Makten förskjuts 
och konsumenten börjar nu diktera reglerna genom direkta aktioner, bojkotter och anti-
konsumtion.  Ossiansson (2004) gör en summering av den nya konsumentens beteende så här: 
 
Konsumenterna verkar vara svårstyrda och oförutsägbara när det gäller varumärken och de 
verkar ha eller söka: 

• mer information än någonsin från Internet vilket leder till större priskänslighet 
• rätt prissättning – de är inte lika villiga att betala mer för ett känt varumärke när 

produkterna blir alltmer lika 
• tydligare matchning av behov, då basala behov redan är tillfredsställda 
• en multipel måltillfredsställelse genom varumärken och lösning av målkonflikt 
• varumärken som kan erbjuda extrema konsumtionsupplevelser 
• lösningar för att uppnå mer abstrakta mål istället för enbart funktionella produkter. 
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Det kommer mer och mer att handla om en aktiv dialog med kunden för att forma 
förväntningarna. Värde skapas således i samarbete med både partnerföretag och konsumenter. 
Ett nytt marknadskoncept behövs där det gäller att förstå kunden och hur denne definierar 
värde. Att ständigt uppdatera kunskapen om konsumentens behov är avgörande, företag som 
inte är kundorienterade kommer i slutändan att domineras av de företag som har den 
överlägsna kunskapen (Ossiansson, 2004). Detta är precis vad som har hänt inom marknaden 
för specerivaror och andra snabbrörliga konsumtionsvaror. Detaljister med kunskap om 
kundernas behov kan därmed kontrollera kunskapen. Fokus på marknadsföring ska alltså 
ligga på innovation och värdeskapande processer där kunden deltar (Doyle, 1995). 
 

3.4.4 Aktiv marknadsföring - kundpåverkan 
Forskning om aktiv marknadsföring är historiskt sett mindre omfattande än de delar som rör 
konsumentens uppfattning av EMV (Lange et al). Enligt forskning som berör effekter av 
marknadsföring där konsumenten kommer i direkt kontakt med produkten ger intressanta 
resultat. Enligt Shimp och Sprott (Increasing Store Brands Purchase Intentions through 
Product Sampling, 2005) kan den upplevda kvaliteten öka då konsumenten får prova EMV-
produkten i butiken. Den bakomliggande tanken är att konsumenten genom att prova 
produkten ska komma att förlita sig mer på produktens inneboende egenskaper än på yttre 
attribut (som vi ju vet talar till LMV:s fördel). Resultaten visar att den upplevda kvaliteten 
ökar för EMV, men inte för LMV, när konsumenterna får prova produkten jämfört med när de 
inte får prova produkten (i detta sammanhang rörde det sig om fruktjuicer och 
rengöringsmedel). 
 
Det finns även forskning kring butiksatmosfär och dess inverkan på uppfattning av EMV. 
Forskarna Richardson et al (1996) genomförde en studie i två olika butiker med varierande 
attraktivitet. Där framkom det att butiksatmosfären fungerar som ett omgivande stimuli som 
har tydliga effekter på utvärderingen av EMV men som inte lämnar spår på utvärderingen av 
LMV. Den attraktiva butiken var relativt ny, hade breda gångar, kreativ layout, var välstädad 
och hade bra belysning. Den oattraktiva butiken var äldre med smala gångar, var mörk och 
hade mer oordning i en gammaldags inredning. Den upplevda kvaliteten för LMV var samma 
i båda butikerna, men den upplevda kvaliteten för EMV ökade med 21% i butiken med 
attraktiv atmosfär. Ytterligare en studie av Semeijin et al (2004) visar att butiksimagen har en 
stark positiv effekt på attityden till EMV gör att den uppfattade funktionella, finansiella och 
psykosociala risken med att köpa EMV sänktes. Likaså visar forskning på att hyllplaceringen 
är viktig, ett mindre känt varumärke tjänar på att vara placerat i direkt anslutning till ett riktigt 
känt (Buchanan et al 1999). 
 
När det gäller positioneringen av EMV visar det sig vara fördelaktigt att sätta det 
marknadsledande LMV som förebild för detta. Sayman et al (2002) visar att det är genom att 
jämföra sig med det mest kända och populära LMV i kategorin som efterfrågan blir som högst 
för EMV. Konsumenten läser in fördelarna hos EMV som egentligen tillhör LMV. När EMV 
tydligt kopierar marknadsledande LMV: s positionering så ökar den upplevda likheten mellan 
de två olika varumärkena jämfört med när positioneringen är unik, dock går det inte så långt 
att konsumenten förväxlar varorna.  
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3.5 Teorier 
Detta avsnitt avser att tydliggöra varumärkets betydelse för och påverkan på EMV-kunderna. 
Vi vill även ge en grund till förståelse för skillnader i grad av lojalitet. Därefter får läsaren 
bekanta sig med teorier kring trovärdighet och värdeskapande processer. 

3.5.1 Varumärke 
Varumärket spelar en viktig roll i ett företags strategiska process. Säljare och köpare har 
förvisso olika intentioner i relation till ett varumärke men de förenas på ett generellt plan av 
två faktorer, ekonomiska och psykologiska. (Uggla, 2003). För köparen är det lätt att 
identifiera en produkt via varumärket, vilket reducerar sökkostnaden. Varumärket kan också 
reducera den psykologiska och sociala risken genom att ge köparen status och prestige. 
Vidare kan den upplevda risken reduceras om varumärket garanterar kvalitet för köparen. För 
säljaren är ofta syftet med varumärket att särskilja sig från konkurrenter genom att 
differentiera produkten. Detta leder då till en större frihet att sätta priser. Varumärket som ett 
sätt att identifiera produkten förenklar även återköp och bidrar till större möjlighet att skapa 
lojala kunder. Känner köparen igen varumärket och har positiva associationer till det kan detta 
även förenkla nya produktintroduktioner (Uggla, 2003). 
 
Via varumärket kan ett företag visualisera sin affärsidé och uttrycka vilka värden man står för. 
Enligt en av världens främste auktoriteter på varumärken, David A Aaker, definieras 
varumärkets identitet på följande sätt: 
 
”Varumärkesidentitet är en unik uppsättning varumärkesassociationer som varumärkes-
strategen aspirerar på att skapa eller underhålla. Dessa associationer representerar vad 
varumärket står för och inbegriper ett löfte till kunderna från organisationens medlemmar” 
(Uggla, 2003, s 85). 
 
Här menar Aaker alltså att varumärkets identitet är det som man vill vara och aspirerar på, 
men inte nödvändigtvis det man är. Aaker beskriver vidare varumärkesidentitet utifrån fyra 
centrala begrepp:  

• Essens 
• Kärnvarumärkesidentitet 
• Utvidgad identitet 
• Värdelöfte 

 
Essensen är varumärkets innersta kärna, den ligger bakom identiteten. Kärnvarumärkes-
identiteten bildar basen i Aakers tänkande. Precis som individer har centrala värderingar som 
ligger till grund för deras verklighetsuppfattning och beteende, så har varumärket ett antal 
kärnvärderingar eller unika kvaliteter som inte förändras. Den utvidgade identiteten är de 
delar i identiteten som kan förändras eller modifieras. Värdelöftet slutligen utgör ett löfte om 
olika typer av fördelar. Dessa kan antingen vara enbart funktionella eller emotionella eller en 
kombination av funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar. Vidare menar Aaker 
att när man ska beskriva ett varumärkes identitet utgår man ifrån fyra olika perspektiv, 
nämligen varumärket som en produkt, som en symbol, som en organisation och som en 
person. Företaget kan själv bestämma vilket perspektiv som är viktigast beroende hur man vill 
profilera sig (Uggla, 2003). 
 
Ytterligare en etablerad personlighet inom varumärkesteori är Jean-Noël Kapferer vars 
tänkande bär spår av Freuds modeller för en beskrivning av människans medvetande och 
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psyke. Kapferers identitetsteori består av två delar, dels ett perspektiv som beaktar de olika 
delarna i identiteten, dels ett perspektiv som ser utvecklingen av varumärkets identitet över 
tiden. 
 
Kapferer visar sin syn på identiteten genom den s.k. identitetsprisman (Kapferer, 1997). Den 
beskriver varumärkesidentitet ur ett avsändarperspektiv och ett mottagarperspektiv, där tre 
olika dimensioner inom varje perspektiv hjälper till att föra ut respektive föra in varumärket. 
Dimensionerna som syftar till att föra ut, externalisera, varumärket är fysik, relation och 
reflektion. Dimensionerna som hjälper till att föra in varumärket i individens medvetande, att 
internalisera det, är personlighet, kultur och självbild. Enligt Kapferer kan avsändaren enbart 
kontrollera två dimensioner i hopp om att påverka mottagarens reflektion (min omedelbara 
association till varumärket) och självbild (den jag vill vara när jag använder varumärket) och 
dessa är fysiken och personligheten. Fysiken är mest uppenbar men kan inte uttrycka allt. 
Varumärkets själ och värderingar måste förklaras med personligheten och det enklaste sättet 
att ge ett varumärke personlighet är att koppla ihop det med en känd person. Det 
sammanbindande perspektivet består av relationen, vilken binder ihop varumärket med 
kunderna och kulturen som för in varumärket i organisationen (Uggla, 2003).  
 
 
 

Avsändarens bild 
 

         Fysik                                        Personlighet 
 
 
 

Externalisering     Relationen                                                 Kulturen      Internalisering    
 
 
 

Reflektion                                         Självbild 
 
 

Mottagarens bild 
 
Figur 1, Identitetsprisman efter Kapferer1997 (Källa: Uggla, s. 90, 2003) 
 
När Kapferer beskriver varumärkets identitet över tiden delar han in den i tre delar. En del är 
varumärkets kärna som inte bör förändras. Nästa del är varumärkets typer som utgörs av dess 
personlighet och självbild, vilka kan mogna och berikas men helst inte förändras alltför 
mycket. Den sista delen är varumärkets teman där det däremot finns mer utrymme för 
variation över tiden. Till denna sista del hör prismats dimensioner fysik och reflektion. Förr 
eller senare ändras ett varumärkes grafiska uttryck och färgsättning, fysiken förändras. Likaså 
kommer människor i framtiden att tänka andra saker än idag om ett varumärke och dess 
användare, reflektionen förändras (Uggla, 2003). 
 
 

3.5.2 Lojalitet 
Denna uppsats har till syfte att ge förslag på lojalitetsskapande aktiviteter. Vår följdfråga är 
om det går att skapa lojalitet. Borde inte förutsättningen för lojalitet till en produkt eller ett 
varumärke helt ligga hos kunden? Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder lojal någon 
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”som rättar sig efter gällande lagar”, ”som uppfyller sina rättsliga och moraliska 
förpliktelser”, ”som avhåller sig från svek” (www.g3.spraakdata.gu.se). Lojalitet är en mycket 
omskriven term inom företagsledning och marknadsföring. Det finns ett stort intresse för 
lojalitetsprogram som konkurrensmedel, d.v.s. någon teknik som får kunderna att stanna 
längre och handla mer. Många gånger kan dock dessa program mer handla om någon slags 
gyllene handbojor, där det kostar att vara otrogen. Man bygger upp ekonomiska och 
emotionella barriärer för kunden mot att byta leverantör. Ute i Europa är dock olika typer av 
kundklubbar och lojalitetsprogram ett viktigt verktyg för flera dagligvarukedjor, såsom Tesco, 
Sainsbury’s och Albert Heijn (Feurst, 1999).  
 
En ofta använd metod för att värdera en kund eller styrkan i en kundrelation är den s.k. 
lojalitetsstegen, där varje steg uppåt indikerar ökad lojalitet. Det första steget är ett prospect, 
en kund som inte tidigare handlat hos oss men som förmodas kunna göra det. Nästa steg är en 
kund som handlat åtminstone en gång, Därefter kommer klienten, en regelbunden kund utan 
någon känslomässig relation till oss. Vidare har vi supportern, den återkommande kunden 
med en engagerad relation. Ambassadören står på nästa steg, engagerad och berättar gärna för 
andra. Högst upp på trappan hittar vi så partnern, som tar en aktiv del i produktutvecklingen 
och där det finns en ömsesidig nytta (Feurst, 1999). 
 
Ola Feurst (1999) har gjort en sammanställning av lojalitetens drivkrafter och dess gradering 
från tvång till hängivelse. Den menar vi synliggör viktiga kvalitetsskillnader inom begreppet 
lojalitet. 
 

 
  Tvingad lojalitet – inlåsning   Tidsbrist, brist på alternativ Trösklar som lätt kan tas bort 
 
  Köpt lojalitet – bonus   Medveten lojalitet, endast yttre Kan köpas – vad är priset? 
   belöning i form av rabatter,  pengar 
 
  Praktisk lojalitet – vana   Omedveten lojalitet, rutin Kan göras medveten. Risk för 
  uttråkning 
 
  Praktisk lojalitet – bekvämlighet   Medveten lojalitet till den förenkling Kan ytterligare förenkling  
   som erbjuds erbjudas? 
 
  Engagerad lojalitet – kvalitet    Medveten lojalitet till funktionella Produktkvalitet, utveckla 
    egenskaper produkten tillsammans med kund 
 
  Engagerad lojalitet – commitment   Medveten lojalitet till symbolvärde Kunddriven kvalitet. Vårda myten 
    status o värderingar. Inre belöning 
Figur 2, Lojalitetens drivkrafter från tvång till hängivelse. (Källa: Egen bearbetning av Feurst, 1999, s132) 

 

3.5.3 Trovärdighet och värdeskapande 
Grönroos hävdar att de gamla varumärkeskoncepten, vilka är skapade ur ett tillverkar-
perspektiv där kunden är exkluderad, måste anpassas till ett serviceperspektiv (Grönroos, 
2000). Det är helt nödvändigt enligt honom att inkludera kunden i varumärkesprocessen. Han 
hävdar att ett varumärke bör ses som en bild i kundens medvetande. Varumärke som koncept 
är därför alltid en bild, en image, och varumärkesuppbyggande är processen att skapa denna 
bild. Vidare menar Grönroos att organisationen är den centrala delen i varumärkesprocessen. 
Detta anser Ossiansson (2004) är av särskild vikt när det gäller EMV, där detaljistekedjorna 
och deras butiker måste vara hjärtat i processen för att främja kommunikationen med kund. 
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Ossiansson har modifierat Grönroos idéer om varumärkesskapande inom service- och 
tjänstesektorn och sammanfattar detta för detaljhandeln så här: 
 

• Den viktigaste uppgiften i varumärkesprocessen är att leda och styra butikerna så att 
de förser kunderna med positiva varumärkesupplevelser som skapar en fördelaktig 
varumärkesrelation. 

• Den planerade marknadskommunikationen är enbart en stödjande aktivitet i skapandet 
av varumärkesrelationer. 

• Ett nog så välfungerande varumärkeskoncept kan och kommer att bli förstört av en illa 
fungerande varumärkesprocess i butikerna. 

• Butikerna kommer inte att bidra till utvecklingen av ett varumärke om dess identitet 
står i konflikt med företagskulturen eller företagsidentiteten. 

• Om butikerna inte skapar ett positivt varumärke i medvetandet hos kunderna, kan det 
aldrig kompenseras av en välplanerad marknadskommunikation. I synnerhet inte om 
den vill påvisa en företagsidentitet som inte är förankrad inom både organisationen 
och i butikerna. 

 
Berry (1999) har presenterat några strategiska synsätt applicerbara på EMV. Dessa är för det 
första att vara annorlunda genom innovation snarare än imitation. För det andra är det viktigt 
att förutbestämma företagets eget anseende genom att vara bättre än konkurrenterna och 
genom värdefulla erbjudanden på marknaden. För det tredje bör företaget skapa en emotionell 
anknytning som går bortom den logiska och ekonomiska aspekten på erbjudandet. För det 
fjärde är det nödvändigt att internalisera varumärkesrelationen inom organisationen, 
dagligvarukedjan i detta fall. Butikerna är viktiga, då det är här kunden upplever varumärket. 
Butikerna kan därför stödja eller förstöra varumärkesprocessen. 
 
Schultz och Bailey (2000) konkluderar att tillverkare och detaljister står inför en situation 
karaktäriserad av ett ständigt ökande krav på att skapa värde i relationen för att göra kunden 
nöjd. De menar att företag i framtiden måste skapa inte bara varumärkesvärde utan även 
socialt värde, där både tillverkare/detaljister och kunder erhåller en ”vinst” som ett resultat av 
relationen. 
 
Ossiansson hävdar att det gäller att hamna på samma ”varumärkesvåglängd” som kunden och 
flytta fokus från vad som säljs till vad kunden faktiskt köper. Tillverkare och detaljister äger 
inte varumärkena. De kan dock kontrollera och styra varumärkesprocessen och relationen om 
detta är deras önskan. Detta är särskilt sant för detaljkedjorna som har direkt kontakt med 
kunderna i sina butiker. Ett varumärke är mindre värt om ett företag brister i respekt. Inom 
varje organisation finns ett behov av en varumärkeskultur där varje anställd fungerar som en 
bärare och stödjare av denna kultur (Ossiansson, 2004). 
 
EMV kan ses som en reaktion på svagheten inom det traditionella varumärkessynsättet. 
Tillverkarna har inte klarat av att skapa ömsesidighet i sin relation till kund. Detaljisterna har 
utnyttjat detta och lyssnat på slutkunden, konsumenten, och skapat EMV. Detaljistkedjorna 
har möjligheten att möta kunden direkt, ansikte mot ansikte, och kan bygga trovärdighet för 
sina butikskoncept i kombination med EMV. Det är också viktigt att förstå att relationer inte 
skapas av sociala skäl, relationer byggs upp på grund av att båda parter kan vinna något på 
det. Den tid som investeras i dessa relationer borde resultera i en positiv avkastning 
(Ossiansson, 2004). 
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3.6 Sammanfattning av teori 
Vi vill här tydliggöra vår referensram för datainsamlingen i en övergripande sammanfattning 
av den teori vi här ovan redovisat.  Detta i syfte att lyfta fram de mest väsentliga områden 
som svarar upp på vår forskningsfråga och som därmed hjälper oss fram till möjliga 
aktiviteter som skulle kunna leda till ökad lojalitet mot EMV. 
 
 
Historiken 
Det vi kan se är att fenomenet EMV har en längre historia utanför Sverige och att andra 
europeiska länder har en betydligt större andel EMV i sitt utbud idag jämfört med Sverige.  
Detaljisterna utanför Sverige verkar uppfatta det som en framgångsfaktor att inom sina 
koncerner bygga en intern varumärkeslojalitet och en positiv affärskultur. De adderar nu 
värde på många olika sätt i marknadsprocessen, vilket innebär inte bara förflyttning av varor 
och information, utan även image-skapande. I exempelvis Storbritannien finns EMV som är 
både dyrare och kvalitetsmässigt bättre än ledande LMV. 
 
I Sverige är EMV-historiken kortare och präglas mycket av Blåvitt-varorna som kom på 
1970-talet. Dessa betraktades dock inte som kvalitetsvaror och intresset från kunderna var 
svalt. Blåvitt försvann och fenomenet har sedan dess varit vilande fram till för några år sedan, 
när detaljisterna på allvar började arbeta med att ta fram EMV igen. Vi i Sverige har dock inte 
kommit lika långt i denna utveckling som övriga Europa avseende andel EMV av totalt utbud 
och produktutveckling inom EMV. 
 
Varumärket 
Det vi tolkar som mycket väsentligt gällande EMV är vårdandet av detaljistkejdans 
varumärke och förankringen av varumärke och värdelöfte inom organisationen. Inom varje 
organisation finns ett behov av en varumärkeskultur där varje anställd fungerar som en bärare 
och stödjare av denna kultur. Tillverkare och detaljister äger inte varumärkena. De kan dock 
kontrollera och styra varumärkesprocessen och relationen, i synnerhet detaljkedjorna som har 
direkt kontakt med kunderna i sina butiker 
 
Detaljistkedjan kan visualisera sin affärsidé och uttrycka vilka värden man står för via 
varumärket. Enligt Kapferers identitetsprisma kan dock endast fysik och personlighet styras 
av avsändaren, det är alltid mottagaren/kunden som äger sin egen reflektion och självbild.  
 
Varumärket som ett sätt att identifiera produkten förenklar återköp och bidrar till större 
möjlighet att skapa lojala kunder. Känner köparen igen varumärket och har positiva 
associationer till det kan detta även förenkla nya produktintroduktioner 
 
Lojalitet 
Vi kan konstatera att begreppet lojalitet är mycket komplext och att det finns olika grader av 
lojalitet. Har man förmågan att skapa värde för kunden kommer detta sannolikt att leda till 
någon form av lojalitet. Forskarna verkar överens om att det är avgörande att kunna förstå hur 
kunden definierar värde, vad kunden efterfrågar och att kundens önskemål handlar om någon 
typ av upplevelse eller lösning på ett problem. Mötet med kund i butik anses vara en viktig 
del av denna upplevelse. 
 
Det finns ett stort intresse för lojalitetsprogram som konkurrensmedel, d.v.s. någon teknik 
som får kunderna att stanna längre och handla mer. Många gånger kan dock dessa program 
mer handla om någon slags gyllene handbojor, där det kostar att vara otrogen. Man bygger 
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upp ekonomiska och emotionella barriärer för kunden mot att byta leverantör. Ute i Europa är 
dock olika typer av kundklubbar och lojalitetsprogram ett viktigt verktyg för flera 
dagligvarukedjor. 
 
Kunden 
Det vi kan se utifrån befintlig forskning gällande EMV-kunden är att det verkar svårt att 
identifiera vem som är EMV-kund, däremot vet vi en hel del om hur EMV-kunden resonerar. 
  
En viktig faktor i valet mellan EMV och LMV är övervägning av uppfattad risk i samband 
med köp av EMV. Risken kan delas upp i finansiell risk, funktionell risk och social risk. 
 
Kundens kvalitetsuppfattning av EMV, som är kopplad till funktionell risk, är avgörande och 
byggs genom att varumärken etablerar förtroende för sitt erbjudande. Att förstå kunden och 
hur denne definierar värde verkar vara en framgångsfaktor. Fokus på marknadsföring bör 
ligga på innovation och värdeskapande processer där kunden deltar. 
 
Det verkar finnas ett stort värdemedvetet och kravställande segment som aktivt vill göra 
smarta köp och som anser att anser att EMV och LMV kan konkurrera med varandra om att 
leverera mest värde per krona. Det borde finnas många sätt att förstärka deras bild av att de 
gör en bra affär när de handlar EMV hos en viss detaljistkedja. 
 
Utifrån denna teoretiska referensram har vi valt följande huvudfrågor som grund för vår 
datainsamling: 
 

- Vilken är ICA:s nuvarande syn  på sina egna EMV? 
 
- På vilket sätt arbetar ICA idag för att skapa lojalitet mot EMV? 
 
- I vilken utsträckning är kunden idag lojal mot ICA?  
 
- Vilken är kundens nuvarande syn på ICA: s EMV? 
 
- Vilka metoder använder ICA idag för att kommunicera med kunden? 

 
För att göra det möjligt att svara upp på vår forskningsfråga menar vi att svaren på 
ovanstående frågor har varit högst väsentliga. För att nå vårt normativa syfte har vi med dessa 
frågor velat undersöka kundens nuvarande syn på EMV och försöka identifiera eventuella 
brister i ICA: s kommunikation med kund. 
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4. EMPIRISKT RESULTAT 
 

 
mpirin består av sammanställningar av de genomförda intervjuerna. Dessa 
presenteras i fyra delar för att läsaren lätt ska kunna koppla svaren till 

respondenternas olika perspektiv och därmed ges en möjlighet att observera likheter och 
olikheter som kan finnas. Vi redovisar empirin med hjälp av såväl sammanfattningar som 
citat, vilka vi bäst anser framhäver respondenternas uppfattning kring ämnesområdet. 
Empirins fyra delar består av intervjuer med ICA-koncernens, ICA- handlarna, ICA-kunderna 
samt även en varumärkeskonsult. Intervjuerna är utförda i syfte att få svar på de huvudfrågor 
vi presenterat i kapitel 3. 

 E

 
 
4.1 Intervjuer med ICA-koncernen 
Vi har intervjuat fyra personer anställda på ICA: s huvudkontor i syfte att få deras bild och 
tolkning av ICA: s EMV. Vidare har vi velat ta reda på deras nuvarande metoder för att 
kommunicera med kund, marknadsföra EMV samt öka lojaliteten mot dessa varor. 

4.1.1 Koncernens syn på ICA:s EMV 
Under vår intervju med Joachim Cederblad, nordenchef kategori och sortiment, fick vi tydligt 
klart för oss att försäljningen av EMV i sig inte har ett mål utan är ett medel för att uppnå 
ICA: s mission och vision. Enligt Joachim finns det tre syften med EMV och dessa är att göra 
det billigare för kunden, att differentiera sig på marknaden och att få högre egna marginaler. 
Marknadskommunikationschef Jonas Levin har samma ståndpunkt och hävdar att det handlar 
om att öka lojaliteten till ICA och att försäljningen av EMV är ett sätt att göra det.  
 
”Andelen EMV är inget mål utan EMV är ett medel. ICA slåss mot stora globala leverantörer 
och vi vill visa att vi bryr oss om kunden. ICA erbjuder genom EMV varor med minst lika 
hög kvalitet som ledande LMV, men till ett lägre pris.” (Jonas Levin, 
marknadskommunikationschef ICA) 
 
När vi ställde frågan varför det inte framgår på EMV-förpackningarna vilken leverantör som 
tillverkar varan, fick vi följande respons från Jonas Levin: 
 
”Det är ICA som är ansvarig för produkten, vi kan aldrig skylla på våra leverantörer om 
något inte fungerar. Det är dock ingen hemlighet vem som är leverantör. Alla som vill kan få 
information om vilken leverantör som används, det är bara att ringa eller maila vår 
kundkontakt. Det skulle bli fel om kunden vände sig till det tillverkande företaget med frågor 
rörande produkten eftersom ICA är garant för EMV.” 
 
Jonas Levin återkom vid flera tillfällen till att det är lojaliteten till ICA som är det väsentliga 
när det gäller kundkommunikationen och att de olika EMV som ICA för är ett sätt att uppnå 
detta. Enligt Jonas står ICA för fem kärnvärden och dessa kommuniceras ut till kunden på 
olika sätt. 
 
”ICA, som är det övergripande varumärket, vill vi förknippa med kärnvärdena enkelt, 
personligt, tryggt, inspirerande och modernt. Allt inom ICA är de fem kärnvärdena. Vi vet vad 
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vi gör och vi försöker göra det bra. Det handlar om att skapa lojalitet till varumärket 
ICA.[…]De varor som bär ICA-loggan måste förstärka våra kärnvärden.” (Jonas Levin) 
 

4.1.2 ICA-koncernens nuvarande marknadsföring av EMV 
En av våra huvudfrågor i datainsamlingen gällde hur ICA idag marknadsför sina EMV. I vårt 
samtal med Jonas Levin, chef marknadskommunikation ICA, fick vi följande respons: 
 
”Vi har ingen dold agenda, ingen dold avsikt med EMV. Vi marknadsför inte EMV separat, 
utan bygger främst ICA: s varumärke. Idén med EMV faller om vi ska lägga pengar på aktiv 
marknadsföring, då kan vi inte hålla de priser vi har idag. Vi bygger ICA: s varumärke bl.a 
genom TV-reklam och tidningen Buffé som skickas ut till våra regelbundna kunder. Vi har 
även recept i butik, veckovisa reklamblad m.m.” (Jonas Levin) 
 
ICA marknadsför alltså inte EMV separat utan bygger istället sitt varumärke med ett antal 
olika verktyg. ICA-koncernen utformar det mesta av baskommunikationen till konsument och 
materialet i butik. TV-reklamen med ICA-handlaren Stig och hans personal är ett sätt att 
bygga varumärket ICA och syftet med den är att kommunicera kärnvärdena. Budskapet som 
förs ut till kunden är enligt Jonas Levin resultatet av ett samarbete mellan ICA-koncernen och 
handlaren. 
 
Som stöd till den enskilde ICA-handlaren att kommunicera samma budskap finns ett 
centralkontor som försöker hålla ihop så mycket som möjligt av budskapet. Det finns även en 
varumärkesavdelning som försöker utbilda och vägleda större delen av organisationens 
olika avdelningar och förse dem med verktyg för god gemensam kommunikation. Som 
ytterligare hjälpmedel för ICA-handlaren att marknadsföra sig finns bl.a. en intern utbildning 
som kallas ICA-skolan. ICA-koncernen kan även erbjuda handlaren statistik, resultat av 
marknadsundersökningar och planogram för att underlätta försäljningen. Dock hävdar Jonas 
att det är den enskilde handlaren som väljer vad den vill ta in för produkter, hon eller han kan 
bäst sin marknad. 
 
Senare i intervjun framkom att det finns undantag när det gäller marknadsföringen av EMV: 
 
”Vi gör dock vissa undantag när det gäller vår ståndpunkt att inte marknadsföra EMV.  
Gott Liv’s produktfördelar och konkurrensfördelar har gjort att vi marknadsfört denna EMV 
linje. Dessa produkter ligger helt rätt i tiden. Vi såg en brist i att ingen leverantör kunde 
erbjuda produkter som inte bara var hälsosamma utan även goda. När ICA arbetade fram 
denna kategori fanns det ingen annan detaljist på marknaden som hade motsvarande 
produkter. När vi fick utmärkelsen bäst i test för en stekpanna i vårt EMV linje Prima 
Coockery uppmärksammade vi detta i kommunikationen. En gång om året (våren) annonserar 
vi Skona klorfritt i olika tidningar som ett miljövänligt alternativ, skonsammare för miljön än 
traditionellt använt medel. Vi vill genom detta visa på och förstärka ICA s miljöprofil.” (Jonas 
Levin) 
 

4.1.3 ICA-koncernens metoder för att öka lojaliteten mot EMV 
Under vår intervju med Jonas Levin fick vi ytterligare bekräftat att metoderna för att öka 
kundens lojalitet går via varumärket. 
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”Vi jobbar inte specifikt med att få kunderna lojala till EMV, vi vill öka lojaliteten till ICA. 
Sortimentet ska vara anpassat efter respektive önskemål från kundkrets. De varor som inte 
säljs försvinner per automatik från sortimentet.” (Jonas Levin) 
 
För ICA-koncernen handlar det alltså primärt om att få kunden lojal till ICA. Det gör de 
främst genom olika lojalitetsprogram för de kunder som har ICA-kort och/eller är kunder i 
ICA-banken. Man jobbar för att utveckla skräddarsydda erbjudanden baserade på personliga 
inköpsvanor. ICA-kortsinnehavare får olika rabatter beroende på inköpssumma och 
lojalitetsgrad (ICA-bankskund t.ex.). 
 
Att kommunicera med kunden och ta reda på vad den har för önskemål och synpunkter är 
även det en del i lojalitetsskapandet. En separat avdelning för kundkommunikation, 
Kundkontakten, svarar på c:a 100 000 telefonsamtal per år, 30 000 av dessa handlar om ICA: 
s EMV. Enligt chefen för Kundkontakten, Maria Hjelmar, är de flesta som ringer kvinnor i 
30-40-årsåldern. Frågorna handlar till största del om användarråd och produktinnehåll. Typen 
av frågor varierar med säsong och olika mathelger. Majoriteten av de som ringer är måna om 
produkten. De få som är uttalat negativa brukar ha argumentet att de tror att EMV minskar 
utbudet. Det är i princip bara representanter för media som ställer frågor kring tillverkning, 
leverantörer, ursprung och pris. Alla förfrågningar dokumenteras och följs upp månadsvis. 
Vid eventuell fara för liv och hälsa kan en produkt spärras inom någon minut via ett 
elektroniskt system som når ut till samtliga kassor. 
 
Den viktigaste rollen i kommunikationen med kund anses dock den enskilde ICA-handlaren ha: 
 
”Det är främst handlarna som har den direkta kommunikationen med slutkunden. Poängen 
med ICA är att den enskilde handlaren kan sin lokala marknad. Via henne/honom har vi 
känselspröt i alla butiker. Det har inte COOP!” (Jonas Levin) 
 
I vilken utsträckning når då ICA ut med sitt budskap? Uppfattas de på det sätt de vill av kund? 
Creative Director på ICA, Calle Görman, gav oss följande svar:  
 
”Våra kunder uppfattar förenklat sett vårt budskap så här: alla förstår att vi står för enkelt, 
personligt och tryggt. Det är lite svårare att nå hela vägen ut med det moderna och framförallt 
det inspirerande. Detta gäller framförallt i butiken, det är ju även där de flesta kunder 
uppfattar oss mest.” 
   
För att ta fram en ny EMV-vara undersöks marknadens önskemål och behov, dels via 
kvantitativa marknadsundersökningar, dels med hjälp av testgrupper bestående av utvalda 
representanter för målgruppen som får provsmaka produkterna i ICA: s eget provkök. Även 
ICA-handlarna deltar i beslutsprocessen via s.k. produktråd där förtroendevalda representanter 
tillsammans med ICA-koncernen fattar beslut om nya produkter. Därefter görs en sedvanlig 
upphandling och den producent som bäst lever upp till ICA: s krav får producera varan åt 
ICA. Kvalitetsaspekten väger tungt vid val av leverantör. 
 
”Det största hotet mot lojaliteten är att kunden hittar en annan produkt som den upplever 
mycket bättre.” (Jonas Levin, chef marknadskommunikation) 
 
”Den största utmaningen ICA står för idag när det gäller EMV är kvaliteten på produkterna. 
Det värsta som kan hända för den mest EMV-lojale kunden är bristfällig kvalitet på 
produkterna.” (Joachim Cederblad, nordenchef kategori och sortiment) 
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4.2 Intervjuer med ICA-handlare 
Vi har genomfört fyra intervjuer med tre ICA-handlare och en butikschef. Huvudsyftet med 
dessa intervjuer har varit att få ICA-handlarens egen syn på ICA: s EMV samt deras bild av 
vad kunderna har för synpunkter på ICA: s EMV. Vi har även velat ta reda på deras 
nuvarande metoder för att öka lojaliteten till dessa EMV. 

4.2.1 Handlarens syn på ICA: s EMV 
I våra intervjuer med handlarna kom det fram att de anser att EMV har gett dem kunnande 
inom områden som enbart leverantörsledet tidigare bemästrat. I och med EMV har 
detaljisterna skaffat sig kunskap om tillverkningsprocessen och vad det kostar att producera 
en vara. Detta menar handlarna har medfört att ICA kan ställa hårdare press på leverantörerna, 
vilket har resulterat i att ICA lyckats förhandla sig till lägre inköpspriser på LMV. 
 
Alla intervjuade butiksinnehavare var överens om att ICA: s EMV generellt sett har lika bra 
kvalitet som leverantörernas märkesvaror. 
 
”Attraktionskraften hos EMV är inte tillräckligt stark om det enbart handlar om lägre pris, 
kvaliteten måste vara minst lika bra som LMV.” (Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA 
Supermarket) 
 
”Om vi haft dålig kvalitet skulle ICA:  s EMV inte ha sålt så bra som de gör. Dåliga produkter 
försvinner från hyllan.” (Sören Englund, butikschef ICA Kvantum) 
 
Det ligger i handlarens intresse att sälja EMV då dessa har en högre marginal och bättre 
lönsamhet än leverantörernas varumärken. Butiksägarna var generellt positiva till EMV och 
ser dessa varor som ett sortimentstillskott som kompletterar utbudet i butik. Alla var de eniga 
om att kunden vill ha valmöjlighet och att det är deras uppgift att tillhandahålla detta. Alla 
intervjuade butiksinnehavare ansåg att lågprisvarumärket Euro Shopper enbart finns med som 
prispressare och för att ICA s sortiment ska kunna erbjuda kund lågt pris. Vi fick intrycket av 
att de intervjuade inte kände någon större stolthet för detta varumärke. 
 
”Euro Shopper har vi bara för att kunna erbjuda ett lågprismärke (fighting brand) och 
konkurrera med lågpriskedjorna.” (Sören Englund, butikschef ICA Kvantum) 
 
Bara en butiksinnehavare, vars butik profileras med fokus på kvalitet och service, tyckte att 
han hade svårt att nå ut till sina kunder med ICA: s EMV. Merparten av kunderna i butiken 
uppfattar ICA: s EMV som billiga produkter av låg kvalitet och inte likvärdiga 
leverantörernas LMV. 
 

4.2.2 Handlarens uppfattning om kundens syn på EMV 
I våra intervjuer med ICA-handlarna sökte vi klarhet i hur handlaren trodde att hans kunder 
betraktade EMV. Nedan följer några citat från våra intervjuer som visar svaret på frågan ”Vad 
tror du dina kunder tycker om ICA: s EMV?”. 
 
”Kunden vill ha valmöjlighet. För mycket EMV som ger kunden känsla av att EMV 
konkurrerar bort LMV kan leda till att kunderna skräms bort. Om ett känt varumärke 
försvinner blir kunden arg. Känslan av att vara tvingad till att handla ICA s EMV leder till att 
kunden blir negativt inställd.”  (Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA Supermarket) 
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”Jag ser det som att kunden uppfattar ICA s EMV som en prisvärd produkt eftersom dessa 
produkter säljer bra i min butik. Det finns dock kunder som upplever att de är tvungna att 
handla ICA s EMV och att alternativ saknas. Kunden måste alltid kunna få välja vad den vill 
handla, varför jag som handlare måste presentera ett brett utbud av produkter.” (Stefan 
Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
Anders Arneflod, butiksinnehavare ICA Stop Supermarket ansåg dock att kunderna i hans 
butik inte var intresserade av ICA s EMV. Kunderna efterfrågar inte EMV och enligt honom 
associerar kunderna fortfarande EMV till produkter med låg kvalitet. Skälet till att de handlar 
i hans butik tror han är för att butiken erbjuder ett brett lite dyrare sortiment med fokus på 
kvalitet och service, med personal som strävar efter att ge kunden personligt bemötande. 
 
En butikschef ställde sig frågande till de kunder som befarade att införandet av EMV skulle 
leda till ett smalare sortiment:  
 
 ”Jag förstår inte hur konsumenten kan tro att EMV utarmar sortimentet. Ingen LMV har 
försvunnit ur sortimentet, möjligtvis någon hyllvärmare, men utbudet är minst lika brett. 
Kunden väljer om den vill ha EMV, inte jag som butikschef. Vi kan inte saluföra varor som 
ingen konsument efterfrågar.” (Sören Englund, butikschef ICA Kvantum) 
  

4.2.3 ICA-handlarnas metoder för att öka lojaliteten mot EMV 
De intervjuade menar att det i stor utsträckning är konsumenterna som avgör hur stor andelen 
EMV kommer att utgöra av sortimentet i butikerna. Uppfattningen är att det inte är ett 
självändamål att ha en hög andel egna varumärken. Det är dock så att det finns ett ekonomiskt 
incitament för handlaren att öka försäljningen av EMV då dessa genererar högre marginaler. 
 
”Vi tar in ICA: s EMV i alla kategorier och arbetar med värde per produktgrupp, d.v.s. 
utvärderar alla produktgrupper för sig. Alla varor konkurrerar med varandra och det gäller 
att få rätt avvägning mellan EMV och övriga produkter. Vi ska erbjuda kunden ett attraktivt 
sortiment som ger valfrihet och som är kostnadseffektivt för oss.” (Stefan Ekström, 
butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
För att uppnå en högre försäljning uppfattade vi att ICA-handlarna främst arbetar strategiskt 
med prissättning och hyllplacering av EMV, s.k. space management. De placerar EMV 
systematiskt till höger om LMV och i det direkta blickfånget. Som hjälpmedel finns s.k. 
planogram, vilka ger förslag och rekommendationer till placering av varor i hyllan. 
Märkesvaror måste alltid finnas i kombination med EMV då dessa drar marknaden åt 
varandra. ICA: s marknadsavdelning arbetar även fram program för kampanjer i samråd med 
förtroendevalda ICA handlare. I de reklamblad som distribueras varje vecka till hushåll äger 
butikschefen också några sidor där möjlighet finns att anpassa erbjudanden till sin lokala 
marknad med möjlighet att marknadsföra EMV.  
 
”Det finns en status i märkesvaror som EMV åker snålskjuts på. Attraktionskraften hos EMV 
är inte tillräckligt stark om det enbart handlar om lägre pris, kvaliteten måste vara lika bra 
som LMV.[…] Vi utbildar personalen vid införande av EMV i butiken. Jag vill få kunden att 
se på ICA- handlaren som killen som finns i butik och har kunskap om varorna som säljs.” 
(Sören Englund, butikschef ICA Kvantum) 
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Försäljningen av EMV med märket ICA går bra i de flesta av de butiker där ägarna 
intervjuats. De kategorier där EMV uppnått bra försäljning är inom konserver, bulkvaror som 
pasta, frysvaror, non food, kött, frukt och grönt samt Gott liv. Det har varit svårt att 
konkurrera med LMV i de produktkategorier där dessa är starkt positionerade. Försäljning av 
EMV har gått mindre bra i kategorier som kaffe, cornflakes, oljor, konfektyr, raknings-
utrutsning och färskvaror. 
 
”Vår butik har ökat försäljningsandelen av EMV från 7 % till 15 % på tre år. Vi jobbar 
kontinuerligt med att föra in fler EMV i butiken.” (Sören Englund, butikschef ICA Kvantum) 
 
I en av Kvantum-butikerna där butiksinnehavaren intervjuades hade de satsat på ett extra brett 
sortiment av frukt och grönt, vilket gick mycket bra. En vanlig Kvantumbutik saluför runt 200 
artiklar av frukt och grönt, i denna butik fanns det i sortimentet runt 400 artiklar. Intressant är 
att ICA: s EMV här ligger lite högre i pris men garanterar högre mervärde i form av att utge 
sig för att vara ”lite godare”.  
 
Slutmålet för butikerna är att sälja bra och för att kunna göra detta anser alla intervjuade att 
den mest avgörande faktorn är att saluföra varor som kunderna efterfrågar. 
 
”Jag måste lyssna på mina kunder och anpassa sortimentet därefter. Förväntningarna från 
kunden styr utbudet.” (Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA Supermarket) 
 
”Jag måste ha örat på rälsen och alltid lyssna på kunden och de önskningar de har om 
sortimentet. Det är enormt viktigt att hålla brett utbud och inte tumma på sortimentet.” 
(Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
Handlarna hade inget konkret svar på hur de tror att man kan öka lojaliteten till EMV. 
 
”Det finns inget generellt sätt att få kunderna att börja handla EMV. Kunden måste komma 
över bron, dvs. prova produkten och vara nöjd med den. […] Priset tror jag har stor 
betydelse och måste vara lägre än LMV. Varuplaceringen påverkar även det köpbeslutet.” 
(Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
”Kunderna skulle köpa EMV om de fick upp vanan.” (Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA 
Supermarket) 
 
En av handlarna belyste vikten av hans lojalitet gentemot ICA AB och andra ICA-handlare 
för att i slutänden vinna kundens lojalitet. Han menade att om kunden vet att handlaren alltid 
strävar efter att förhandla sig till bästa möjliga priset, får han kundens förtroende. 
 
”Om koncernen förhandlar med en leverantör bör jag undvika att handla produkter direkt av 
denna leverantör, även om jag står utan efterfrågade varor en kort period. Att handla direkt 
från leverantör i dessa situationer skulle störa ICA AB: s förhandlingskraft och i slutändan 
drabba mig som handlare och våra slutkunder.” (Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA 
Kvantum) 
 
Summerat arbetar handlarna med följande metoder för att öka lojaliteten mot EMV: 

- prissättning 
- hyllplacering 
- utbildning av personalen i kunnande om produkterna 
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Handlarna lyssnar av kunden i sin butik och erbjuder det sortiment som kunden efterfrågat. 
Detta för att skapa ett attraktivt sortiment vilket inte behöver innebära en ökning av EMV. 

4.2.4 Varumärket ICA enligt handlarna 
Vi var här angelägna att synliggöra ICA-handlarnas förhållande till och syn på sitt eget 
varumärke. Syftet var att klargöra deras egen reflektion över vad varumärket ICA står för. När 
vi ställde frågan ”Vad står ICA för enligt dig?” fick vi bestämda och snabba svar av samtliga. 
Det rådde ingen tvivel om vad de ansåg att ICA står för. 
 
”ICA står för kvalitet, bredd och hög service.” (Per Vallenhag, butiksinnehavare ICA 
Supermarket) 
 
”ICA Står för trygghet och kvalitet. Jag som handlare tar ett totalt ansvar för våra 
produkter.” (Anders Arneflod, butiksinnehavare ICA Stop Supermarket ) 
 
”ICA som varumärke står för trygghet och lojalitet. Det står vidare för matglädje, inspiration 
och hälsa. Kunden har kunskap om att vi ger matsäkerhet, att vi alltid strävar efter att ge 
kunden bra produkter.” (Sören Englund, butikschef  ICA Kvantum) 
 
”Jag tror att varumärkesbyggande är betydelsefullt. ICA är ett oerhört starkt varumärke som 
ger oss handlare stort stöd. Kunden får trygghet och värde för pengarna. […] Reklamen med 
Stig är grymt varumärkesskapande. Den ger ICA en profil och ger en positiv känsla till ICA 
som varumärke. Kunderna minns handlingen, inte varorna som annonseras. Helt fantastiskt!” 
(Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
 
4.3 Kundundersökning 
En mindre kundundersökning genomfördes under en vecka i fyra olika butiker. Sextiofem 
(65) slumpmässigt utvalda respondenter deltog. Syftet med denna undersökning var att göra 
ett nedslag bland ICA-kunder för att se om svaren här stämde med den forskning kring 
kundernas attityd till EMV vi hittills tagit del av. Den första frågan var en ansats till att 
försöka placera kunderna på skalan av lojalitetens drivkrafter, en teori vi tagit upp i kapitel 3. 
Övriga frågors syfte var att ringa in kundernas generella inställning till ICA: s EMV. 
 

4.3.1 Kundens nuvarande lojalitetsgrad mot ICA 
För att kunna bedöma i vilken utsträckning kunden idag är lojal mot ICA ställde vi frågan 
”Varför handlar du på ICA?”. För att tolka respondenternas svar och utvärdera 
lojalitetsgraden har vi använt oss av Fuersts modell över lojalitetens drivkrafter förklarad i 
teorikapitel 3.5.2.  
 
Tvingad lojalitet – inlåsning.  Beror på tidsbrist, brist på alternativ. 
Endast en (1) respondent av 65 svarade att det var på grund av brist på alternativ som den 
handlade på ICA. I normala fall var detta en COOP-kund. Just detta butiksbesök berodde på 
att butiken låg i närheten av det ställe där ett annat ärende skulle uträttas. 

 34



ICA:s egna märkesvaror 
Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

Köpt lojalitet – bonus.  Medveten lojalitet, dock endast yttre belöning i form av rabatter eller  pengar.
Sex (6) respondenter av 65 svarade att de handlade på ICA denna gång för att de fått 
rabattkuponger eller uppmärksammat något lågpriserbjudande. Alla dessa respondenter hade 
även kort i andra butiker såsom Willys eller COOP. Samtliga hade lågprisfokus. 
Praktisk lojalitet – vana.  Omedveten lojalitet, rutin. 
Praktisk lojalitet – bekvämlighet. Medveten lojalitet till den förenkling som erbjuds. 
När det gällde placering av respondenter inom ”praktisk lojalitet” svarade trettiotre (33) 
respondenter av 65 att huvudanledningen till att de handlade i den aktuella ICA-butiken var 
det praktiska butiksläge, det var det enklaste alternativet. Många bodde i närområdet eller 
arbetade nära butiken. Det var svårt att avgöra i vilken utsträckning det handlade om en 
omedveten vana och rutin eller ett medvetet val för bekvämlighetens skull. Alla respondenter 
uppgav att de brukar handla i butiken, majoriteten hade ICA-kort.  
Engagerad lojalitet – kvalitet. Medveten lojalitet till funktionella egenskaper. 
Tjugofem (25) respondenter av 65 uppgav på olika sätt att ICA: s butik de just handlat i 
tillförde något mer än bara lösning på basbehovet att handla mat. Kommentarerna löd ”bra 
sortiment, full fart i kassan, mycket att välja på, trevligare än Willys, bra butik, jag trivs här, 
jag är en trogen kund, det känns skönt, jag har förtroende för butiken, släkten har alltid 
handlat på ICA, fina butiker, bättre än andra, bra köttdisk, supertrevligt, bra produkter, bra 
varor, trevlig personal, bra frukt och grönt, mångfald, vill kunna välja själv, ej plastförpackat, 
fräscha varor, fin butik som har allt”. 
Engagerad lojalitet – commitment. Medveten lojalitet till symbolvärde, status och 
värderingar. Ger en inre belöning 
Här hamnade ingen av våra respondenter. Ingen uttryckte tydligt att det ger symbolvärde och 
inre belöning att vara ICA-kund. Möjligtvis kan vi flytta en respondent i ovanstående grupp 
hit, då denna uttryckte att släkten alltid handlat på ICA och att det finns köpmän i släkten. Här 
skulle man kunna tolka in ett symbolvärde i att stödja ICA-handlarna som står för frihet och 
entreprenörskap, till skillnad från exempelvis Kooperationen (COOP). 
 

4.3.2 Kundens nuvarande syn på ICA: s EMV 
Här har vi tolkat de sextiofem (65) respondenternas syn på ICA: s EMV. Innan vi ställde 
frågan om vad kunden tyckte om ICA: s EMV undersökte vi i vilken utsträckning de kommit i 
kontakt med EMV och provat dessa tidigare. På frågan ”Har du köpt några av ICA: s EMV 
idag?” svarade tjugonio (29) svarade ja och trettiosex (36) nej. På frågan ”Har du tidigare 
köpt ICA: s EMV?” svarade femtiosex (56) ja och nio (9) nej. 
 
Tolkning av svar på frågan ”Vad tycker du om ICA: s EMV?” 
Av de nio (9) respondenter som inte hade köpt EMV den aktuella dagen hade heller ingen 
provat dessa varor tidigare. Samtliga var kritiska till EMV. Följande kommentarer fick vi:  
 
”Jag tror att det minskar utbudet.” 
”Jag associerar till Euro Shopper vilket betyder billigt och dålig kvalitet.” 
”Det är fult, ett plagiat, hemskt, jag börjar snart handla på Vi, de bara snor från LMV, hitta 
på ett eget namn istället för bara ICA, Gott liv låter bättre.” 
 ”Det är skit, det hotar mångfalden.” 
”Jag är negativ till detta, tror inte att det minskar utbudet men jag vill inte känna mig styrd, 
jag vill känna att jag väljer själv.” 
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”Jag tror inte att det är sämre men väljer bort det av rädsla för att det ska urlaka 
sortimentet.” 
”De skiter i kunden och vill ha monopol, jag är ute efter en upplevelse i butiken, vill inte 
känna mig lurad.” 
”Jag är skeptisk, vet dock att det leder till prissänkning, förstår inte riktigt vad det handlar 
om.” 
”Jag vet inte vad det står för, har ingen känsla för EMV, vet inte vad jag får.” 
 
Av de resterande femtiosex (56) respondenterna som hade köpt EMV tidigare fick vi 
övervägande positiva kommentarer. Majoriteten (48 st.) ansåg att EMV innebar lika bra 
kvalitet som LMV men något billigare, vilket alltså gynnade dem. Fem (5) av dessa ansåg 
även att införandet av EMV har inneburit breddat utbud. Två (2) ansåg också att det var 
”jättebra, lever upp till mina förväntningar” och att det innebar en ”win-win situation” för 
både kund och butik. 
 
Sex st.(6) av de som tidigare prövat EMV var något mer kritiska och menade bl.a. att 
”kvaliteten inte alltid är bra”, ”jag väljer sällan EMV utan hellre ett mer känt LMV”, ”jag 
tror att det minskar mångfalden, vet inte var varorna kommer ifrån”, ”jag är traditionell i 
mina val och återgår gärna till LMV”, ”enstaka produkter är OK men jag känner inte 
förtroende för EMV”. 
 
 
4.4 Intervju med varumärkeskonsult 
Vi träffade varumärkeskonsult Kristina Gränsbo från företaget Sann och Partners för att få en 
generell bild av vad det innebär att bygga ett varumärke för en detaljistkedja inom 
dagligvarubranschen. Vi har här sammanställt de viktigaste faktorerna hon lyfte fram. 
 
Enligt Kristina Gränsbo bör en detaljistkedja inom dagligvarubranschen långsiktigt bygga sitt 
eget varumärke för att kunna konkurrera med LMV. Det är viktigt att jobba med ett effektivt 
sortiment som är övertygande och relevant för kunden och som ger kunden både rationell och 
emotionell nytta. Sortimentet måste utgå från kundens behov och vara tillräckligt brett innan 
fokus kan läggas på djupet. Det är av största vikt att förstå konsumentbehovet och 
konsumentbeteendet samt att förstå att kunden vill känna sig smart i sitt köpbeslut. 
 
Gränsbo menar att en detaljistkedja aktivt bör arbeta med varumärkesarkitektur, bl.a. genom 
att välja strategiska koncept för butik och varumärke. Det är viktigt att strategierna håller 
ihop, då detta kan medföra stora möjligheter. Det är även viktigt att fundera över vad de olika 
butikskoncepten står för, d.v.s. vad kunden upplever i de olika typerna av butik. Kedjan bör 
bygga kännedom och lära kunden vad EMV innebär. Ett sätt är att ge kunden möjlighet att 
prova och komma i kontakt med produkterna. Mötet i butiken ökar i vikt, det är där kontakten 
med slutkunden sker. En stor detaljistkedja som ICA har en mycket stor maktposition då den 
helt kan styra prissättning och placering av sina EMV. Det gäller att vårda detta, att prissätta 
på rätt nivå och inte missbruka makten över hyllplaceringen. Vidare säger Gränsbo att det är 
viktigt att veta hur konsumenten ser på EMV idag och hur detaljistkedjan vill att konsumenten 
ska se på EMV. Kundens bild bör stämma överens med den bild kedjan vill föra ut. Mycket 
viktigt är att jobba internt med varumärket. Den externa kommunikationen är bara toppen på 
isberget, en trovärdig extern kommunikation förutsätter en tydlig intern medvetenhet vad det 
gäller ett företags positionering, segmentering och kategorival. 
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5. ANALYS 
 

 
 etta avsnitt sammankopplar den teoretiska referensramen med vår insamlade data. 
Vi vill här utvärdera vad som framkommit i våra intervjuer i syfte att söka förståelse 

för faktorer som påverkar lojalitetsskapande. Vi kommer här att uppsummera empirin genom 
att tolka de svar vi fått i våra empiriska undersökningar med hjälp av teoribakgrund och 
tidigare forskning. Till att börja med använder vi oss av Kapferers identitetsprisma beskriven 
i kapitel 3 för att tolka varumärkts betydelse för lojalitetsskapande mot EMV. Därefter 
analyserar vi kundens nuvarande lojalitetsgrad och ICA: s nuvarande metoder för att skapa 
lojalitet till EMV. Slutligen analyserar vi ICA: s kommunikation med kund för att klarlägga 
eventuella brister på detta område. 

 D

 
 
5.1 Varumärket ICA 
Konkurrensen är intensiv och det gäller för detaljisten att hitta medel för att bibehålla sin 
konkurrenskraft och skapa värde för konsumenten i sin verksamhet. Vi har i vår kartläggning 
av ICA: s intention med EMV funnit att det finns flera skäl till att de satsar på produkter 
under egna varumärket. I dagligvaruhandeln är pris och läge inte längre tillräckliga 
konkurrensmedel, då den nya kunden inte enbart styr sina inköp efter dessa två parametrar. 
ICA: s EMV har blivit ett av de viktigaste verktygen i arbetet att kunna profilera sig på 
marknaden. 
 
Enligt Joachim Cederblad är ICA-koncernens syn på EMV att dessa är ett medel för att uppnå 
visionen (”Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider”) och 
missionen (”Vi ska göra varje dag lite enklare”). Han menar att EMV fyller tre syften: det blir 
billigare för konsumenten, det ger högre egna marginaler och det ger en möjlighet till 
differentiering på marknaden. ICA har för avsikt att attrahera konsumenterna och skapa 
lojalitet genom att utveckla EMV. 
 
”Vi marknadsför inte EMV separat, utan bygger främst ICA: s varumärke. Vi bygger ICA: s 
varumärke bl.a genom TV-reklam och tidningen Buffé som skickas ut till våra regelbundna 
kunder. Vi har även recept i butik, veckovisa reklamblad m.m.” (Jonas Levin, chef 
marknadskommunikation ICA AB). 
 
Vi har i tidigare forskning sett att varumärket också kan reducera den sociala och 
psykologiska risken och därigenom förenkla köp och återköp samt bidra till möjlighet att 
skapa lojala kunder. Det har visat sig att konsumenter ofta väljer varumärke utifrån vad det 
uttrycker samt efter hur väl varumärkets uttrycksformer överrensstämmer med egna 
grundläggande värderingar, livsstilsmönster och konsumtionsbeteende. Vad är det då 
varumärket ICA uttrycker och vilka värderingar står det för? Lyckas ICA skapa och bibehålla 
konsumenternas igenkännande och associationer? För att kunna ta ställning till dessa frågor 
har vi valt att belysa vårt insamlade material med teoretiska modeller av Aaker och Kapferer.  
 

5.1.1 Varumärkets identitet 
Aaker menar på att varumärkesidentitet är en unik uppsättning varumärkesassociationer som 
representerar vad varumärket står för och inbegriper ett löfte till kunderna från organisationen. 
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Det är inte självklart att företagets önskade identitet uppfattas och upplevs av konsumenten 
som företaget vill. Varumärken har ett antal kärnvärderingar eller unika kvaliteter som inte 
förändras.  
 
”Allt inom ICA är de fem kärnvärdena. Om vi kommer för långt ifrån våra kärnvärden och 
det inte är direkt förknippat med livsmedel måste vi skapa ett eget märke.” (Jonas Levin, chef 
marknadskommunikation ICA AB).  
 
De fem kärnvärdena varumärket ICA utlovar är enligt ICA-koncernen enkelt, personligt, 
tryggt, inspirerande och modernt. Den utvidgade identiteten för varumärket ICA skulle kunna 
vara den del av identiteten som är modifierad av den lokale ICA-handlaren. Värdelöftet enligt 
Aaker utgör ett löfte om olika typer av fördelar. Dessa kan antingen vara enbart funktionella 
eller emotionella eller en kombination av funktionella, emotionella och självuttryckande 
fördelar. För ICA: s del menar vi att värdelöftet är: ”Vi ska göra varje dag lite enklare”.  ICA 
värnar dessutom om kvalitet, produktsäkerhet, hälsa och miljö.  
 
Vi har i våra intervjuer förstått att satsningen på EMV är en strategi där ICA profilerar sig 
genom att stå för prisvärdhet och kvalitet. Tanken är att flera av ICA: s EMV också ska stå för 
mervärden som andra produkter saknar, till exempel ekologiska och rättvisemärkta varor samt 
alternativ för allergiker. ICA:s  egna varumärket Gott Liv syftar till att ge mervärde i form av 
att underlätta sunda matvanor och göra det enkelt för kunderna. Ytterligare mervärde i Gott 
Liv är att det smakar gott, trots att det är nyttigt! 
 
”De varor som bär ICA-loggan måste förstärka våra kärnvärden, enkelt, personligt, tryggt, 
inspirerande och modernt.” Jonas Levin, chef marknadskommunikation ICA AB 
 

5.1.2 Identiteten ur två perspektiv  
För att belysa den eventuella skillnaden i konsumentens syn på identiteten kommer vi 
använda oss av Kapferers identitetsprisma och genom denna visualisera vår tolkning av ICA 
som varumärke. Vi vill därigenom söka klarhet i om konsumenten uppfattar att varumärket 
ICA: s identitet är uniformt oavsett om avsändaren är ICA-koncernen eller ICA-handlaren. 
Enligt Kapferer beskrivs varumärkesidentiteten ur ett avsändarperspektiv och ett mottagar-
perspektiv, där tre olika dimensioner inom varje perspektiv hjälper till att föra ut 
(externalisera) respektive föra in (internalisera) varumärket. I avsnitten 5.1.2.1 respektive 
5.1.2.2 analyseras avsändarna var för sig med hjälp av identitetsprisman enligt figuren nedan.  
 
 

  ICA koncernen              ICA handlaren  
 
                 Fysik                                      Personlighet                     Fysik                                       Personlighet 
 

      Relationen                                           Kulturen               Relationen                                           Kulturen 
 
   Externalisering                                              Internalisering      Externalisering                                              Internalisering 
 
          Reflektion                                     Självbild                       Reflektion                                    Självbild 

    Konsumenten               Konsumenten 
 
Figur 3, Identitetsprisman (Källa: Egen bearbetning av Kapferer, 1997) 
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5.1.2.1 ICA-koncernen som avsändare 
De dimensioner ICA kan kontrollera är enbart fysiken och personligheten i hopp om att 
påverka konsumentens reflektion (min omedelbara association till varumärket) och självbild 
(den jag vill vara när jag använder varumärket). Fysiken för ICA-koncernen förs bl. a. fram 
genom varornas utformning, det faktiska utseendet på dem. Vidare visualiserar de form och 
funktion som de vill sammankoppla till varumärket ICA dels via sin hemsida, dels via utskick 
av tidningen Buffé och matblad. Även TV-reklamen med Stig och snygg-Lars är en del av 
varumärkets fysik.  
 
Personligheten som ska hjälpa till att föra in varumärket i individens medvetande är den andra 
dimensionen som ICA kan styra över. Att ge varumärket personlighet är att ge det mänskliga 
karaktärsdrag och därigenom ge konsumenten en chans att skapa ”ett förhållande” till 
varumärket ICA. Varumärkets själ, ICA: s kärnvärden, och deras värderingar, värdelöften, är 
till för att skapa den identitet som ska komma fram genom personligheten. ICA koncernen 
strävar efter att nå ut med dessa genom t.e.x. TV-reklamen och hemsidan. Det enkla, trygga, 
personliga, inspirerande och moderna är vad Stig och hans medarbetare ska förmedla i 
reklamen. Enklaste sättet att ge varumärket personlighet är att koppla ihop det med en känd 
person, vilket man kan säga att ICA koncernen gjort genom Stig och hans medarbetare. 
 
Så här långt kan ICA styra varumärkets identitet i hopp om att påverka konsumenten med 
dess reflektion och självbild. 
 
Reflektionen är en ytlig generaliserad bild av varumärket medan självbilden är en inre bild av 
den vi vill vara, till följd av användningen av varumärket. Reflektionen av ICA: s EMV kan 
vara ”EMV har lika bra kvalitet som LMV men till något lägre pris”. Självbilden som 
avspeglar aspirationen, den jag vill vara när jag använder varumärket kan då vara ”Jag är en 
smart kund som handlar bra kvalitet till bra pris och inte lockas av LMV: s reklam”.  
 
De sista dimensionerna i varumärkes prisman är relationen som hjälper till att föra ut 
varumärket från organisationen och binder ihop varumärket med kunderna, samt kulturen som 
hjälper till att föra in varumärket i organisationen och i kundernas medvetande. Kulturen är 
det kraftigaste och representerar värderingar och skillnader som differentierar varumärket 
ICA från andra. Värderingar som ICA aspirerar på att föra ut är sin ansvarskänsla för kvalitet, 
produktsäkerhet, hälsa och miljö. ICA står till exempel som garant för alla EMV i syfte att ge 
kunden vetskap om och trygghet i att ICA som tillverkare och återförsäljare alltid tar sitt 
ansvar för sina produkter avseende alla dessa nämnda aspekter.  
 
5.1.2.2 ICA-handlaren som avsändare  
Vi har nu sett varumärkets identitet utifrån ICA koncernen och dess möjlighet att påverka 
kundens reflektion och självbild. Precis som konsumenterna tolkar och projicerar en inre bild 
av ICA gör ICA-handlarna detsamma. Skillnaden är att ICA-handlaren i sin tur ska förstärka 
och sända ut den varumärkesidentitet som ICA koncernen har för avsikt att föra ut till 
konsumenten.  
 
Det vi tolkat i våra intervjuer med ICA-handlarna är att deras samlade uppfattning om ICA 
som varumärke står för kvalitet, bredd, hög service, trygghet och lojalitet. De ansåg vidare att 
ICA står för matglädje, inspiration och hälsa. Handlarna hade uppfattningen att de alltid 
strävade efter att ge kunden bra produkter, för vilka de tar ett totalt ansvar. 
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Redan här har ICA-koncernens kärnvärden omtolkats till värden som ICA-handlarna, i vår 
uppfattning, möjligen känner tilltro till att han personligen kan infria gentemot sina kunder. 
 
”Jag tror att varumärkesbyggande är betydelsefullt. ICA är ett oerhört starkt varumärke som 
ger oss handlare stort stöd. Kunden får trygghet och värde för pengarna.” (Stefan Ekström, 
butiksinnehavare ICA Kvantum). 
 
För ICA-handlaren är hela hans butik till sin utformning ett fysiskt uttryck för ICA som 
varumärke och påverkar i allra högsta grad konsumentens uppfattning om ICA: s identitet. 
ICA-handlaren kan vidare med hjälp av egna reklamblad och brev kommunicera till sina 
kunder formen och funktionen i varumärket ICA. 
 
”Reklamen med Stig är grymt varumärkesskapande. Den ger ICA en profil och ger en positiv 
känsla till ICA som varumärke. Kunderna minns handlingen, inte varorna som annonseras. 
Helt fantastiskt!” (Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
Personligheten som Stig och hans medarbetare i TV-reklamen gett ICA som varumärke tror vi 
skapar förväntningar hos konsumenten och bygger upp en känsla av ICA-handlaren. Det är i 
butik som mötet med kund sker och där ICA-handlaren med sin personal har verklig 
möjlighet att förkroppsliga personligheten i varumärket ICA genom sin butik och 
medarbetare.  
 
Reflektionen av ICA är enkelt sett en generell tolkning av varumärkets identitet som ICA-
handlaren förkroppsligar genom sin butik och medarbetare. Här menar vi att kundens intryck 
påverkas av butiksmiljön och personalens bemötande under besöket i butik. I vår 
kundundersökning fann vi att de nöjda kunderna hade positiva reflektioner när det gällde just 
butiksmiljö och personal. Varumärkets själ och värdelöften bör återspeglas i reflektionen. 
ICA-handlarnas gemensamt uppfattade bild i de intervjuer vi utfört skiljer sig till viss del från 
de kärnvärden ICA- koncernen säger sig stå för. Från båda delar av ICA vill de framhäva 
fokus på kvalitet, trygghet, inspiration och hälsa. Att ICA värnar om produktsäkerhet, 
personligt och modernt var inget som någon av ICA-handlarna associerade explicit till ICA: s 
värden. Vi själva uppfattade dock att ett par av de intervjuade butiksinnehavarna implicit 
syftade på dessa värden då de ville ge sin bild av ICA-koncernen. 
 
Självbilden ska förstärka kundens inre bild av den han skulle vilja vara då han handlar i sin 
ICA butik. Denna dimension kan varken ICA-koncernen eller ICA-handlaren styra direkt eller 
kontrollera. Det enda sättet att påverka självbilden är att bygga en väldigt tydlig och 
sammanhållen varumärkesidentitet, där uniformitet mellan budskapen genom fysiken och 
personligheten från såväl ICA-koncernen och ICA-handlaren är av avgörande betydelse.  
 
Enligt vårt resonemang här ovan tycker vi oss se att det finns en risk att olika uttryck av 
varumärkets fysik och personlighet sänds ut beroende på om det är ICA-koncernen eller ICA-
handlaren som är avsändare. Detta kan då i sin tur innebära att mottagaren, i det här fallet 
ICA-kunden, uppfattar olika budskap. ICA aspirerar på att sända ut sina fem kärnvärden, 
enkelt, tryggt, personligt, inspirerande och modernt. Enligt Calle Görman, Creative Director 
på ICA, är det svårt att nå ut till slutkunden med hela budskapet. 
 
”Våra kunder uppfattar förenklat sett vårt budskap så här: alla förstår att vi står för enkelt, 
personligt och tryggt. Det är lite svårare att nå hela vägen ut med det moderna och 
framförallt det inspirerande. Detta gäller framförallt i butiken, det är ju även där de flesta 

 40



ICA:s egna märkesvaror 
Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

kunder uppfattar oss mest.” (Calle Görman, Creative Director, ICA) 
 
 
5.2 Lojalitet 
En av våra huvudfrågor i datainsamlingen var i vilken utsträckning kunden idag är lojal mot 
ICA: s EMV. För att kunna svara på den frågan kommer vi här att analysera resultatet av vår 
kundundersökning och delar av våra intervjuer med ICA-koncernen och ICA-handlare.  
 

5.2.1 Kundens lojalitetsgrad idag 
Ett sätt att mäta lojaliteten är naturligtvis försäljningssiffror. Dessa visar dock inte om det 
handlar om förstagångsköp eller återköp, vilket är en viktig distinktion. Återköp menar vi är 
första graden av lojalitet, jag som kund vill ha samma upplevelse igen. I de intervjuer vi 
genomfört med både ICA-koncernen och ICA-handlare framkom att EMV generellt sett kan 
sägas gå bra, försäljningen ökar sakta men säkert och kunderna verkar benägna att pröva 
produkterna. Andelen EMV av det totala utbudet låg mellan 8% och 15% beroende på butik 
och kundkrets. 
 
I resultatet av vår kundundersökning kunde vi se att majoriteten (86%) hade prövat EMV och 
de flesta (74%) var positivt inställda till ICA: s EMV. Denna grupp ansåg att EMV står för 
lika bra kvalitet som LMV men till ett lägre pris, exakt det som är ICA: s grundsyfte med 
EMV. Några av ICA-handlarna nämnde att de hade svårt att sälja EMV då deras kunder inte 
ville ha dem. Kundkretsen i dessa fall utgjordes i huvudsak av välutbildade höginkomsttagare 
som vi menar passar in i en av de kundsegmentgrupper som tidigare forskning utkristalliserat, 
de värdemedvetna och LMV-fokuserade. Dessa värdesätter imageparametern i de dyra LMV-
varorna och väljer därför bort EMV.  
 
Vi har valt att försöka kartlägga var på skalan av lojalitetens drivkrafter kunderna i vår 
undersökning låg. Vi är medvetna om att denna undersökning inte på något sätt är statistiskt 
säkerställd, syftet var att göra en snabb avläsning av kundens aktuella uppfattning. När vi 
applicerar våra svar i kundundersökningen på skalan av lojalitetens drivkrafter tycker vi oss 
se att de flesta kunderna ligger på praktisk lojalitet, medveten eller omedveten (51%) och 
engagerad lojalitet till funktionella egenskaper (38%). Den högsta graden av lojalitet, 
engagerad lojalitet till symbolvärde, status och inre belöning fanns dock inte representerad av 
några kunder i vår undersökning.  
 

5.2.2 Nuvarande metoder för att öka lojaliteten mot EMV 
Ett tydligt svar på frågan om vilka lojalitetsskapande metoder som idag används fick vi, som 
vi redan nämnt ovan, av marknadskommunikationschefen Jonas Levin. Han hävdade att ICA 
inte aktivt arbetar med lojaliteten till EMV utan till varumärket ICA, via exempelvis olika 
typer av lojalitetsprogram och rabatter för de kunder som har ICA-kort eller är kunder i ICA-
banken. 
 
När vi undersökte hur ICA-handlarna arbetar för att öka lojaliteten till EMV fick vi svaret att 
utbudet i huvudsak styrs av kunderna, ICA-handlarna tar helt enkelt in det som säljer i sitt 
sortiment. Dock arbetar de medvetet med hyllplaceringen och prissättningen för att fånga 
kundernas uppmärksamhet till EMV. Som stöd finns även ICA: s marknadsavdelning som 
arbetar fram program för kampanjer i samråd med förtroendevalda ICA handlare. Detta är 
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dock något som handlaren i vissa fall måste betala för och vår uppfattning är att handlarna då 
inte utnyttjar detta stöd. I de reklamblad som distribueras varje vecka till hushåll äger 
butikschefen också några sidor där möjlighet finns att anpassa erbjudanden till sin lokala 
marknad med möjlighet att marknadsföra EMV. Dessa reklamblad användes dock mest för att 
profilera sitt butikskoncept. 
 

5.2.3 Riskfaktorer som påverkar lojaliteten 
Enligt den forskning kring kundens val i butik som vi behandlat i teoriavsnittet har vi kunnat 
konstatera att det finns tre typer av risk som påverkar kundens faktiska köpbeslut, finansiell 
risk, funktionell risk och social risk. 
 
Det vi kan utläsa av denna forskning och även av vår kundundersökning är att den 
ekonomiska risken är låg när det handlar om EMV. Det är uppenbart att EMV är lägre i pris 
än LMV och därmed är den ekonomiska risken låg. Ingen av våra respondenter hade en 
avvikande uppfattning. Här vill vi åter ta upp begreppet värde per krona, vilket vi menar 
hamnar inom den ekonomiska risken. Hur mycket uppfattat värde får jag som konsument när 
jag betalar detta pris jämfört med uppfattat värde i förhållande till pris för LMV?  
 
Värdet menar vi hänger ihop med den funktionella risken. Här kan kunden tveka och uppfatta 
den som större. Av de nio (9) respondenter i vår undersökning som inte hade köpt EMV den 
aktuella dagen hade heller ingen provat dessa varor tidigare. Samtliga var kritiska till EMV. 
Har man inte kommit i kontakt med produkten tidigare vet man inte vad man får och därmed 
är den funktionella risken högre än för LMV man provat tidigare. Detta sammankopplar vi 
med upplevd kvalitet och här menar vi att den upplevda kvaliteten på ICA: s EMV verkar 
vara hög hos konsumenten, 74 % av våra respondenter ansåg att den upplevda kvaliteten var 
lika hög som hos ledande LMV. Vår uppfattning är att  ICA-koncernen tar mycket allvarligt 
på kvalitetsaspekten. 
 
”Den största utmaningen ICA står för idag när det gäller EMV är kvaliteten på produkterna. 
Det värsta som kan hända för den mest EMV-lojale kunden är bristfällig kvalitet på 
produkterna.” (Joachim Cederblad, nordenchef kategori och sortiment) 
 
Den sociala risken är inte heller oviktig och vi tror att även den är kopplad till upplevt värde. 
Vad ska omgivningen tycka om att jag köper ICA: s EMV istället för ett ledande LMV som 
kanske signalerar något jag vill förknippas med? Vad står ICA för? Visar mitt val av EMV på 
att jag inte har råd att köpa LMV eller är det snarare så att jag är en upplyst konsument som 
har genomskådat reklamens budskap om uppdiktade mervärden? Den sociala risken menar vi 
i större utsträckning hänger ihop med vad varumärket ICA står för och vilka associationer det 
skapar. Detta har vi berört i vår analys ovan av varumärket ICA. 
 
 
5.3 Kommunikation med kunden 
Enligt forskning vi tagit upp under punkt 3.4.3 verkar dagens konsumenter ha förändrade 
värderingar och referensramar jämfört med den konsument som var typisk under 
efterkrigstiden och ett par decennier därefter. Som Ossiansson konstaterat verkar 
konsumenten mer svårstyrd och oförutsägbar, den är mer upplyst och kräver en tydligare 
matchning av behov, då de basala behoven redan är tillfredsställda. Varumärken och 
produkter som kan lösa konsumentens problem och eventuella målkonflikt eftersöks. Det 
verkar handla mer om att betala för upplevelser och måluppfyllelse än att enbart köpa 
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funktionella produkter. Enligt Webster är det nya marknadsstrategiska vapnet att förstå 
kunden och hur denna definierar värde. För detta krävs att man lyssnar och hörsammar 
kunden. 
 

5.3.1 Nuvarande metoder för att kommunicera med kunden 
Enligt det vi erfarit i våra intervjuer med ICA-handlarna är alla rörande överens om att EMV 
är ett supplement till övrigt utbud och det är kunden som styr utbudet. Alla sa att de givetvis 
gärna vill att kunderna ska handla EMV då de har bättre marginaler på dessa varor, men det är 
kundens önskemål som styr. Vi uppfattar ICA-handlarna som mycket lyhörda och att 
utgångspunkten för sortimentet är kundens uttalade önskemål. Är det tillräckligt många som 
efterfrågar en produkt tar man in den, oavsett leverantör. En av dem var mycket tydlig: 
 
”Jag måste ha örat på rälsen och alltid lyssna på kunden och de önskningar de har om 
sortimentet. Det är enormt viktigt att hålla brett utbud och inte tumma på sortimentet.” 
(Stefan Ekström, butiksinnehavare ICA Kvantum) 
 
Det finns även ett samarbete mellan ICA-koncernen och handlarna i form av s.k. produktråd. 
Där är ICA-handlarna representerade och kan föra fram kundernas synpunkter som fångats 
upp i butikerna. 
 
Vi har i våra intervjuer kunnat se att även ICA-koncernen har arbetat fram metoder för att 
försöka fånga upp kundens definition av värde. Sedvanliga kvantitativa och kvalitativa 
marknadsundersökningar genomförs regelbundet. På koncernens huvudkontor finns 
Kundkontakten som inom 24 timmar svarar på kundernas frågor och tar emot synpunkter via 
telefon, mail och brev. Allt material dokumenteras och analyseras. Vår uppfattning är att 
koncernen verkar jobba med traditionella metoder för att lyssna av kunden. 
 

5.3.2 Handlarens roll i kommunikationen med kunden 
ICA-handlaren och hans eller hennes personal är de som faktiskt möter kunden i sin butik. Som 
Ossiansson konstaterar måste butiken vara hjärtat i processen för att främja kommunikationen 
med kund. Under våra intervjuer med ICA-handlarna kände vi ett tydligt engagemang ifrån 
dessa och ett stort mått av entreprenörskap. De brann för sina verksamheter i butikerna och 
deras uppgift var att lyssna på kunden och ge den vad den vill ha. Vi uppfattade dem som 
drivande, lyhörda, framåtsträvande och problemlösande. Två av dem uttryckte bokstavligt att 
framgångsfaktorn för hela ICA är att verksamheten drivs av fria handlare, entreprenörer med 
egna butiker och egna företag. Handlarens incitament blir med denna organisering klara och 
tydliga, han eller hon driver sitt eget företag och att skapa lönsamhet gynnar den enskilde 
handlaren. Alla handlare kan sin egen kundkrets och de strävar efter att deras lokala butik är 
anpassad till just deras kundkrets. Här uppfattar vi att handlaren har stora möjligheter i sitt möte 
med kund att fånga upp kundens definition av värde. 
 
Att tolka handlarnas egen syn på EMV under intervjuerna något svårare. Vi menar att deras 
syn på EMV är viktig då det är främst handlaren och hans personal som direktkommunicerar 
med kund och har därigenom har möjlighet att påverka deras syn på EMV. Som vi nämnt 
fanns det klarar ekonomiska incitament att sälja mer av EMV och produkterna ansåg de var 
ganska bra med vissa undantag. Här fick vi känslan av att inte alla kände stolthet över ICA: s 
EMV vilket kan bero på att just dessa handlares kundkrets av olika skäl inte uppskattade 
EMV.  
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
 

  
föl
for
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jande avsnitt redogör vi för våra slutsatser och rekommendationer kopplat till 
skningsfrågan utifrån vad som framkommit i vår analys. Här sammanfattar och tolkar 
ysen och ger vår egen bild av vad vi tror är lojalitetsskapande faktorer. Dispositionen i 

detta kapitel följer dispositionen i kapitel 5 i syfte att tydliggöra kopplingen mellan analys och 
slutsatser. 

 I
 
 
6.1 Varumärket ICA: s betydelse för EMV 
Under arbetets gång har vi konstaterat att ICA väljer att bygga kundlojalitet genom sitt 
varumärke. Specifika aktiviteter för att öka lojaliteten till EMV genomförs inte. Det som 
framgick av våra intervjuer med medarbetare på ICA-koncernen var att de alla var väl 
förtrogna med ICA:s kärnvärden och de visste mycket väl vilket budskap de vill föra ut. 
Creative director Calle Görman klargjorde dock att ICA inte når ut med hela sitt önskade 
budskap.  
 
För att lyckas öka kundernas lojalitet mot EMV krävs det enligt vår uppfattning att ICA 
etablerar ytterligare förtroende för sitt varumärke där kundens kvalitetsuppfattning är av 
avgörande betydelse. Vi menar att det är av högsta vikt att den varumärkesidentitet som ICA-
koncernen aspirerar på måste förstärkas av ICA-handlaren för att nå ut till konsumenten. Det 
finns risk för att konsumenten blir förvirrad om budskapet i hela kedjan inte är koherent. Ett 
exempel kan vara en reklamkampanj för Gott Liv i media som inte följs upp i butikerna och 
därmed dämpar budskapet istället för att förstärka det. 

6.1.1 Varumärket ICA: s funktion i lojalitetsskapandet 
Vår slutsats är att om ICA ska skapa lojalitet till EMV innebär det först och främst att skapa 
lojalitet till varumärket ICA. Målet är att attrahera konsumenter som lockas av ICA: s 
kärnvärden och den identitet varumärket aspirerar på. Detta är också något som ICA-
koncernen arbetar efter, vilket Jonas Levin uttryckte klart: 
 
”Vi marknadsför inte EMV separat, utan bygger främst ICA: s varumärke”. 
 
Det vi kan se i vår analys är att det finns fara för att olika budskap förs ut till kund beroende 
på avsändare. Som vi sett uppfattar kunden inte riktig hela ICA: s budskap, endast tre av de 
fem kärnvärdena når fram enligt Calle Görman på ICA själva. När vi analyserat varumärket 
genom Kapferers prisma ser vi tydligare att budskapen som sänds ut från de två olika 
avsändarna ICA-koncernen och ICA-handlaren och dennes butik kan tolkas olika hos 
mottagaren. Optimalt sett ska reflektion och självbild vara densamma hos mottagaren oavsett 
avsändare. Vi menar att kunden enbart uppfattar en avsändare, nämligen ICA rent generellt, 
och risken finns då att budskapet uppfattas förvirrat och inkonsekvent och det menar vi kan 
leda till brist på förtroende. Exempelvis måste den känsla som förmedlas i TV-reklamen med 
Stig och hans medarbetare kunna upplevas i butik. Likaså bör den känsla som ICA vill 
förmedla i sina reklamblad återfinnas i butiken när kunden kliver in genom dörrarna. Vi 
uppfattar att ICA idag inte utnyttjar i den mån de skulle kunna den optimala kanalen för 
kontakten med kund, ICA-handlaren och hans butik. Vi rekommenderar därför att ICA lyfter 
fram ICA-handlarens roll, vilket vi förtydligar i nästa avsnitt.  
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6.1.2 ICA-handlarens funktion i lojalitetsskapandet 
Vi har sett att ICA uppfattar att den enskilde ICA-handlaren har den viktigaste rollen i 
kommunikationen med kund. Detta tycker vi som vi nämnt ovan att ICA inte utnyttjar. 
 
”Det är främst handlarna som har den direkta kommunikationen med slutkunden. Poängen 
med ICA är att den enskilde handlaren kan sin lokala marknad. Via henne/honom har vi 
känselspröt i alla butiker. Det har inte COOP!” (Jonas Levin, chef marknadskommunikation 
ICA). 
 
För att uppnå ett koherent budskap och för att förmedla samma sak menar vi att ICA i större 
utsträckning bör låta handlaren spela en mer aktiv roll i varumärkesprocessen. Vi menar att 
butikerna måste vara hjärtat i processen för att främja kommunikationen med kund. De bästa 
öronen i ICA-koncernen menar vi är de lokala handlarna och deras personal.  
 
Lyssna på kund 
Handlaren som möter kunden dagligen i sin butik, på sin del av marknaden har stor möjlighet 
att lära sig vilka associationer hans kund har till varumärket och har därigenom möjlighet att 
matcha kundens förväntningar. Den lokale ICA-handlaren och all hans eller hennes personal 
spelar en ovärderlig roll i varumärkesprocessen. Vi tror att det är viktigt att skapa känslan av 
att ICA i större utsträckning än övriga dagligvarukedjor för en dialog med sina kunder och 
detta görs bäst i butiken. Vi anser att ICA-koncernen bättre bör utnyttja denna värdefulla 
kanal för att lyssna på vad kunden vill. Vi menar att detta är en organisatorisk fråga där det 
handlar om att skapa förutsättningar för att bättre ta tillvara handlarnas uppfattade signaler 
från kunderna. 
 
Föra ut budskap 
Vi har fått en känsla av att man inom ICA-koncernen på huvudkontoret aktivt arbetar med att 
förankra varumärket men att processen inte når ut till butikerna. ICA-handlarna lyfte fram 
något modifierade värden och vi uppfattade att de inte helt kände sig som en del av ICA. De 
var stolta egna företagare som såg praktiska fördelar med att använda varumärket ICA och 
betraktade sig själva snarare som kunder till ICA-koncernen. Det vi vill komma till är att ett 
nog så välfungerande varumärkeskoncept kommer att bli förstört av en illa fungerande 
varumärkesprocess i butikerna. Här menar vi att ICA-koncernen bör i betydligt större 
utsträckning koordinera varumärkets kärnvärden så att budskapet till kund blir detsamma, 
oavsett avsändare. 
 
Möta kunden 
För ICA-handlarna är det viktigt att betrakta sig som serviceleverantörer och inte enbart som 
innehavare av butiker fyllda med varor. Vår uppfattning är att ICA-handlarna fortfarande 
lägger sitt största fokus på produkterna, prissättningen och hyllplaceringen. Detta är viktigt, 
men för oss avspeglar det ett arbetssätt där man går miste om den i värdeskapande 
sammanhang så viktiga möjligheten att faktiskt möta kunden och ge personlig service. 
Självfallet är det svårare för en innehavare av en ICA-Maxi-butik att ge alla sina kunder ett 
personligt bemötande jämfört med personalen i en ICA-Nära-butik, men ambitionen bör alltid 
finnas där. Ska detta lyckas krävs ett ständigt pågående arbete internt med att förankra 
värderingar och bygga upp en stolthet för varumärket ICA. Vi tror att den redan finns där, 
men den går sannolikt att förstärka ytterligare. Den stolthet och det engagemang vi upplevde i 
våra intervjuer med handlarna bör koncernen i högre utsträckning ta vara på. 
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Vi vill poängtera ett problem som vi tror kan uppstå om ICA missbrukar sin makt över 
hyllplaceringen. Utbudet får inte upplevas som förminskat vilket det finns risk för om EMV 
breder ut sig för mycket. Jag som kund vill sannolikt känna att jag har ett fritt val oberoende 
av aktuellt problem. 
 
För att belysa detta citerar vi en av våra respondenter i vår kundundersökning: 
”Jag är negativ till EMV. Jag tror inte att det minskar utbudet men jag vill inte känna mig 
styrd, jag vill känna att jag väljer själv”.  
 
 
6.2 Att ladda EMV med mervärde som leder till lojalitet 
Enligt vår analys av kundernas nuvarande lojalitetsgrad ser vi att de flesta ligger på praktisk 
lojalitet och även engagerad lojalitet till funktionella egenskaper. Här tror vi att det finns klara 
möjligheter att flytta fler kunder från praktisk lojalitet till åtminstone engagerad lojalitet till 
funktionella egenskaper. Att flytta några upp till det som i modellen lojalitetens drivkrafter 
kallas ”commitment” behöver heller inte vara omöjligt. Det menar vi handlar om en mycket 
medveten varumärkesprocess, som vi nämnt ovan, för att varumärket ICA ska ge ett 
symbolvärde som innebär inre belöning och status. Att skapa värde anser vi förutsätter 
förmågan att lyssna på kunden, komma ihåg vad kunden sagt och erbjuda det kunden vill ha. 
 
Vi anser att de lojalitetsskapande metoder ICA idag använder är ganska traditionella. Det vi 
främst tänker på är de olika typer av lojalitetsskapande program som erbjuds i form av 
rabatter till ICA-kortsinnehavare. Dessa metoder uppfattar vi vara ganska intetsägande. Vi 
skulle heller se mera kundspecifika och personligt riktade erbjudanden baserade på tidigare 
inköp. Exempelvis skulle kunden kunna dra sitt ICA-kort i en terminal och få ut ett 
skräddarsytt erbjudande. Varför inte: ”Välkommen Agneta! Vi har sett att du gillar Krav-
märkta bananer. Idag får du köpa två klasar till priset av en. Bra va?!”? Formuleringen går 
givetvis att modifiera, men budskapet är att ICA anpassar sig efter sina kunders önskemål. 
 
Ett i vårt tycke utmärkt exempel på skapat värde, eller multipel måltillfredsställelse, för att 
använda Ossianssons uttryck, är ICA: s varumärke Gott Liv. Här har ICA tagit fram en 
produkt som är en lösning på flera av kundens problem (jag vill äta hälsosamt, jag vill äta 
gott, jag har bråttom) och som tidigare inte funnits på marknaden. Denna produkt är kunden 
dessutom villig att betala mer för, försäljningen ökar stadigt. Här menar vi att ICA har varit 
innovativa och har skapat mervärde som leder till lojalitet. Fler produkter av denna typ menar 
vi är klart lojalitetsskapande och motiverar kunden ytterligare att handla på just ICA. Genom 
att skapa unika produkter som bara saluförs på ICA ökas dessutom uppfattningen om 
detaljistens förmåga att vara nyskapande. 
 

6.2.1 Riskreducering som leder till mervärde 
Vi kan konstatera att dagens konsument är krävande och ifrågasättande i större utsträckning 
än tidigare decenniers konsumenter. De söker en lösning på ett eller flera problem och söker, 
medvetet eller omedvetet, en hel upplevelse, inte endast en produkt. Vi har ovan diskuterat de 
tre olika typerna av risk som kan definieras i samband med inköp av EMV, finansiell risk, 
funktionell risk och social risk. Dessa risker menar vi kan reduceras på flera sätt. 
 
6.2.1.1 Finansiell risk 
Den ekonomiska risken är som vi sett generellt låg när det gäller EMV, då ju dessa i princip 
alltid är billigare än LMV. Vi vill istället att ICA fokuserar på värde per krona. Vi tror att det 
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är fullt möjligt att få konsumentens upplevda ekonomiska risk ytterligare reducerad om värdet 
höjs istället för att priset sänks. Detta kan göras exempelvis genom att ett uttalat samarbete 
med en känd producent påbörjas där man tar fram nya produkter som löser kundens problem. 
Vi har konstaterat att producenten kan sin vara och att detaljisten har kunskap om sin kund. 
Kan dessa två experter samarbeta och skapa unika erbjudanden utifrån kundens behov som 
tidigare inte funnits på marknaden, tror vi att det leder till ökad lojalitet. Det handlar alltså 
inte om att ta fram produkter där det redan finns starka LMV och försöka kopiera dessa, utan 
att lansera EMV utifrån nytta för kunden. Vi vill här tillägga att denna producent bör stå för 
liknande värden som ICA eller rent av förstärka ICA: s varumärke genom att tillföra extra 
värden. Ett exempel skulle kunna vara ett samarbete med ett (eller varför inte flera) 
väletablerat företag inom branschen barnmat och barnavård. ICA skulle kunna utveckla en 
bred produktlinje som riktar sig till de moderna, välupplysta men ack så tidspressade 
småbarnsföräldrar som söker kvalitativa lösningar för sig och sina barn. Med exempelvis 
Semper och Baby Björn skulle ICA kunna ta fram en hel serie med nyttig och god barnmat 
och en rad praktiska non-food-produkter som löser dessa föräldrars vardagsproblem. Detta är 
bara ett exempel på samarbeten där unika produkter skulle kunna utvecklas, det är bara 
fantasin som kan sätta gränsen för fler idéer. 
 
6.2.1.2 Funktionell risk 
Vi kan konstatera att de kunder som har provat ICA:s EMV upplever en mycket låg 
funktionell risk medan de som ännu inte vågat prova i förväg har dömt ut dem. Kundens 
kännedom om produkten tror vi styr valet i stor utsträckning. Det kan även vara så att vissa av 
dem som idag är tveksamma till EMV förknippar detta fenomen med Konsums Blåvitt på 70-
talet, där vi ju konstaterat att kvaliteten varierade. Erfarenheterna därifrån är sannolikt att 
EMV är lika med dålig kvalitet och förenat med en funktionell risk. Kan man öka 
familjariteten genom att kunden får komma i kontakt med produkten redan i butiken tror vi att 
det sänker den funktionella risken och påverkar benägenheten att köpa EMV. Detta har även 
framkommit i tidigare forskning. Låt folk få provsmaka under trevliga förhållanden. Etablera 
ett förtroende redan i butik, reducera den funktionella risken tillsammans med andra kunder 
och med ICA: s personal. 
 
En del av upplevelsen står även utformningen av butiken för. Som vi sett tidigare finns det 
forskning som visar att butiksatmosfär fungerar som ett omgivande stimuli som påverkar 
kundens uppfattning av EMV. Vi menar att ICA bör utnyttja det i så stor utsträckning som 
möjligt och skapa butiksatmosfärer som bidrar till en positiv upplevelse i butiken. Se till att 
alla handlare prioriterar detta genom att inspirera dem till ständiga förbättringar avseende 
butiksatmosfär.  
 
6.2.1.3. Social risk 
Den sociala risken är mer komplex och handlar i större utsträckning om vad ICA står för som 
varumärke, något vi diskuterat ovan. Förstärks min självbild, den jag vill vara, genom att jag 
är ICA-kund? Vad är skillnaden på att vara kund hos exempelvis Willys och ICA? De 
värdemedvetna kunderna, som vi har sett utgör en stor del av dagens kunder, eftersträvar 
värde per krona. Här tror vi att ICA ytterligare kan förstärka känslan av att vara en smart kund 
vilket bör leda till ökad lojalitet. Här är vi tillbaka till vikten av att skapa ett varumärke som 
bejakar kundens självbild. Jag som ICA-kund får inte bara bra produkter, jag får även 
inspiration och en total lösning på mina problem.  
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6.3 Sammanfattning av rekommendationer 
Vi kommer här att göra en sammanställning över de rekommendationer vi beskrivit ovan. Vi 
väljer att för överskådlighetens skull göra detta i punktform. Slutsatserna bakom och 
reflektionerna kring dessa rekommendationer sammanfattas inte här, utan vi vill på ett enkelt 
sätt visa vilka aktiviteter vi tror kan öka kundens lojalitet mot ICA: s EMV. 
 

• Reducera den sociala risken genom att fortsätta med strategin att bygga kundlojalitet 
genom varumärket. Förstärk ytterligare via varumärket känslan hos kunden av att ha 
gjort ett bra och klokt val genom att handla ICA: s EMV. 

• Lyft fram ICA-handlarens roll i varumärkesprocessen. Utnyttja i betydligt större grad 
denna högst viktiga länk till slutkunden. Använd handlaren med personal till att lyssna 
på kunden, möta kunden och förstärka ICA: s budskap. Skapa förutsättningar för att 
bättre ta tillvara handlarnas uppfattade signaler från kunderna. 

• Säkerställ att de budskap som skickas till kund via olika kanaler är helt koherent. 
Koordinera i betydligt större utsträckning de kommunicerade kärnvärdena så att 
budskapet till kund blir detsamma, oavsett avsändare. 

• Anpassa erbjudanden efter kundens köpvanor. Tag fram mer kundspecifika och 
personligt riktade erbjudanden baserade på kundernas tidigare inköp. 

• Reducera den ekonomiska risken genom att fokusera på värde per krona, höj värdet på 
varan. Skapa mervärde för kunden genom framtagande av unika produkter som bara 
saluförs på ICA. 

• Utveckla ett uttalat samarbete med lämpliga leverantörer som även kan förstärka 
ICA: s varumärke och ta fram nya unika produktlinjer som löser kundens hela 
problem. 

• Reducera den funktionella risken genom att låta kunden få komma i direkt kontakt 
med varan och uppleva den i butiken. Detta kan ske genom exempelvis provsmakning. 

• Säkerställ fortsatta höga kvalitetskrav på leverantörer. Minsta kvalitetstapp leder till 
skadat förtroende för varumärket. 

• Skapa butiksatmosfärer som bidrar till en positiv upplevelse i butiken. Se till att alla 
handlare prioriterar detta genom att inspirera dem till ständiga förbättringar avseende 
butiksatmosfär.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

  
detta sjunde och sista kapitel 
åsikter och tolkningar kommer att genomsyra 

Avslutn

för vi en avslutande fritt reflekterande diskussion. Våra 
slutdiskussionen av denna studies kärna. 

ingsvis ger vi några förslag till vidare forskning i ämnet konsumentbeteende relaterat 
till EMV. 

 I
 
 
Vi har i detta arbete kommit fram till en rad aktiviteter som vi tror kan öka kundens lojalitet 
till ICA: s EMV. Vi har talat om att skapa positiva associationer till varumärket och att skapa 
mervärde för kunden som leder till lojalitet. Vidare har vi poängterat vikten av att lösa 
kundens problem, att erbjuda unika produkter och skräddarsydda erbjudanden, allt för att leva 
upp till den krävande kunden i vårt mer och mer individualiserade samhälle. Detta är inga 
revolutionerande nya idéer men vi menar att de borde fungera. 
 
Vi har vidare påpekat vikten av att lyfta fram den enskilde ICA-handlarens mycket viktiga 
roll i varumärkesprocessen. Vi menar att handlaren syn på ICA som varumärke och de 
produkter som bär detta varumärke är avgörande för EMV: s försäljningsutveckling. Om 
ICA-handlaren själv inte är övertygad om produktens värde, hur ska han eller hon då förmå 
kunden att köpa den?  
 
Vi har i våra självkritiska stunder funderat vidare på om alla kunder verkligen vill ha denna 
stora mängd alternativ och specialdesignade idéer. Vem får betala för allt detta i slutändan? 
Uppfattar verkligen jag som kund att erbjudandet är speciellt för mig, eller känner jag trots 
allt att jag bara är en i mängden av alla kunder som ska övertygas? 
 
Detaljisterna tillsammans med leverantörerna bör kanske fundera över när det verkligen är det 
bästa för kunden och i vilken utsträckning hon eller han vet det. I striden om kunden vill alla 
vara innovativa och unika och rida på trenderna i samhället, vilket då leder till att alla erbjuder 
samma sak ändå. Vi tror att det blir en svår balansgång för aktörerna i detaljhandeln mellan 
unik produktutveckling och plagiat av andras idéer.  
 
Ytterligare en fundering vi fått under vårt arbete är om satsningen på EMV trots allt ändå 
leder till ett minskande utbud. Om nu varorna blir så populära och kunderna föredrar dessa 
framför LVM borde detta per automatik leda till ett minskat utbud eftersom LMV på sikt slås 
ut p.g.a. kundens eget val. Tillverkarna av de LMV som slås ut ställs sannolikt då inför 
alternativet att istället bli tillverkare av ICA: s EMV och LMV-varan som tidigare såldes 
under eget namn dyker nu upp i ny skepnad, som ICA: s EMV. Vad innebär detta långsiktigt 
för mig som kund avseende pris och valmöjlighet? 
 
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Vår undersökning har berört hur ICA kan använda EMV som del i en strategi för att öka 
kundernas lojalitet, både till den enskilda ICA-butiken och till butikskedjan som varumärke. 
För att tillfredställa nyfikenhet såväl som att få större vetenskaplig tyngd, skulle vår studie 
säkerligen kunna kompletteras i flera avseenden. Det finns även flera andra perspektiv som 
kan vara av intresse för vidare studier. 
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Vi skulle vilja föreslå vidare forskning som berör en av våra rekommendationer, hur 
konsumenter ställer sig till direkta EMV-samarbeten mellan detaljister och producenter. Hur 
skulle konsumenterna uppfatta sådana allianser? 
 
I takt med att detaljisterna blir allt resursstarkare så tror vi att deras investeringar i 
kundlojalitet och varumärkesbyggande kommer att öka. Därmed menar vi att det behövs mer 
forskning kring butikslojalitet och butikskedjan som varumärke. 
 
Vi vill även föreslå vidare forskning kring konsumenters attityder till och reaktioner på aktiv 
marknadsföring av EMV i butik. Hur ställer sig konsumenter till specialexponeringar, 
extrapriskampanjer samt varuplaceringen av EMV? 
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Bilaga 1 
Marknadsutveckling 
 
Marknadsandelen för handelsaktörerna på den svenska dagligvarumarknaden. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Källa: http://www.dlf.se/
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Bilaga 2 
Ica Ahold AB 
Historien om ICA startade i Västerås 1917. Hakon Swenson bildade inköpscentralen 
Hakonbolaget med tanken att enskilda handlare skulle kunna gå ihop för gemensamma inköp, 
butiksetableringar och marknadsföring. ICA Sverige AB är ett av landets ledande 
detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. ICA handlarna äger sin butik och beslutar 
själv valet av leverantör och sortiment. Handlaren kan välja mellan att köpa sina varor från 
ICA Sverige eller från lokala leverantörer. ICA Sveriges uppdrag innefattar försäljning, drift 
och etablering. Idag är ICA-koncernen ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Under 
2005 omsatte ICA Sverige AB 46 718 MSEK. Försäljningen i de 1 417 butikerna uppgick till 
cirka 81 miljarder kronor inklusive moms. 
(källa:http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=organisation_2005&showMenu=om_ica_0) 
 
Ägarstruktur 
ICA AB ägs till 40 procent av Hakon Invest AB och till 60 procent av nederländska Royal 
Ahold NV. Genom det aktieägaravtal som finns mellan Hakon Invest och Royal Ahold har de 
båda ägarna lika stort inflytande i ICA AB. Hakon Invest, som är noterat på Stockholms-
börsens O-lista, bedriver investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag 
i Norden. Hakon Invest ägs till 67 procent av ICA-handlarnas Förbund, som är en 
medlemsorganisation för Sveriges alla ICA-handlare. Resterande 33 procent ägs av enskilda 
aktieägare. Royal Ahold är ett holdingbolag med detaljhandelsverksamhet främst i USA och 
Europa. Huvudkontoret finns i Holland. VD för Ahold är svenske Anders Moberg. (källa: 
http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=450699&showMenu=om_ica_0_9) 

 

  Bild X, www.ica.se
 

Den enskilde ICA handlaren anpassar sitt eget sortiment utifrån kundens önskemål och 
försäljningsstatistik samt marknadsdata tillhandahållen från koncernen. Även prissättningen 
styr handlaren fritt över, dock bör handlaren hålla marknadsmässiga priser som ger 
konkurrenskraft i området. 
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Bilaga 3 
ICA: s varumärken 
 
ICA - hög kvalitet till bästa pris 
Kännetecknande för alla ICA-varor är att de är noggrant testade och kontrollerade så att de 
verkligen lever upp till våra högt ställda krav på smak och innehåll. De måste också vara 
framställda med god hygien, minimal miljöpåverkan, god djuromsorg och under bra 
arbetsförhållanden för de anställda. Vi har byggt upp en hel organisation som bara jobbar med 
att testa och utvärdera att ICAs egna märkesvaror verkligen håller vad de lovar. Förutom 
varorna med ICA-märket hittar du också flera specifika undergrupper som t ex ICA 
Ekologiskt, ICA Gott liv, ICA Asia och ICA Italia. 
 
Euro Shopper - vårt lågprissortiment 
Euro Shopper är resultatet av ett samarbete mellan elva europeiska företag i tio länder, 
däribland ICA. Design och recept på produkterna är gemensam, medan varuval och kvalitet är 
lokalt anpassade. Varje företag i respektive land avgör själv vilka produkter som ska lanseras. 
Alla Euro Shopper-produkter håller godkänd kvalitet och ICAs ordinarie krav på matsäkerhet 
efterföljs även här. 
 
Skona – för miljön 
Skona är ICAs miljövarumärke för tvätt- och diskmedel, papper, rengöringsmedel och 
städprodukter. Samtliga produkter är framtagna för att minska miljöpåverkan, hålla hög 
kvalitet och uppfylla kriterierna för miljömärkning (Svanen eller Bra Miljöval). För ett 
mindre antal produkter i Skona-sortimentet saknas kriterier och dessa produkter kan därför 
inte miljömärkas. Ett par av produkterna är även märkta med Astma- och Allergiförbundets 
Svala, vilket innebär minskad risk för överkänslighet när man använder dem. 
 
Prima cookery – bra husgeråd 
Prima cookery är vårt eget varumärke för husgeråd, det vill säga allt du lagar, bereder och 
förvarar maten i. Alla produkter är testade och godkända av ICA. Sortimentet är prisvärt och 
kännetecknas av kvalitet och funktionalitet. 
 
Deco design – pryder bordet 
Deco design är ICAs eget varumärke för ljus, servetter, engångsserviser, köks- och hemtextil. 
Sortimentet består av produkter av hög kvalitet som anpassats för att möjliggöra 
färgkombinationer. Vårt bassortiment kompletteras löpande med nya produkter som följer 
säsongen. 
 
Mywear – bra och prisvärt mode 
Mywear står för ett modernt och skönt mode av bra kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. I 
Mywear-sortimentet ingår konfektion, underkläder, sockor och strumpbyxor till dam, barn 
och herr. 
 
Novaline – prisvärd hushållsteknik 
Novaline är ICAs varumärke för bl a glödlampor och batterier. Samtliga produkter garanterar 
hög funktion och kvalitet till ett bra pris. Våra producenter följer högt uppsatta krav på 
miljöanpassad och kvalitetssäkrad tillverkning.  
 
A-selection – trädgård och teknik A-selection är ett sortiment med el, cykel- och biltillbehör 
 
Källa:http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&template=varumarke&viewid=656007&s
howMenu=butiker_2_1 
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Bilaga 4 
ICAs egna varor – snart 90 år 
 

 
    

1922 
Vår första egna märkesvara, Luxus kaffe, lanseras. De samarbetande ICA-handlarna skaffar sig 
förhandlingskraft gentemot leverantören, och kan därför erbjuda kunderna en vara med hög kvalitet 
till bra pris. 

1940 
Vi lanserar Slotts äpplen, en svensk profilvara av hög kvalitet. Äpplena odlas på Sofiero slott i Skåne 

1960/70 
ICA äger under den här perioden ett antal producentföretag, som Luxusoch BOB. 

1976 
De första produkterna i husgerådsortimentet ICA Köket lanseras. 

1987 
ICA Handlarnas lanseras. De första produkterna är lågpriskonserver med anonym formgivning. 

1991 
Som svar på vårt miljöengagemang lanseras nu produktserien SKONA. 

1993 
ICA Handlarnas lanserar nu kolonial- och djupfrysartiklar. Produkterna är ”lika bra eller bättre än 
märkesledaren” och kvaliteten garanteras av ICA Provkök. 

1995 
Den första färskvaran under varumärket ICA Färsk lanseras. Under 90-talet lanseras ett stort antal 
undervarumärken till ICA Handlarnas, bland andra First Choice, Trophy, Grab’n Go, Diva, ICA Färska, 
Solhavre och Sunda. 

1998 
Frukter och grönsaker av hög kvalitet lanseras under varumärket Rico. 

2000 
ICAs varumärkesinriktning resulterar i att varumärket ICA ersätter ICA Handlarnas. Samtidigt blir 
Rico och Sunda ICA Ekologiskt. I oktober lanseras de första produkterna under varumärket  
Novaline (batterier). 

2001 
ICA Köket blir Prima cookery. De första artiklarna i Deco design-sortimentet lanseras  
(ljus, servetter etc). 

2003 
Varumärket mywear lanseras för konfektion. 

 
Källa: http://www.ica.se/FrontServlet?s=butiker&state=butiker_dynamic&viewid=663802
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Bilaga 5 
Intervjuguide till ICA-koncernen 
 

1 Hur marknadsför ni EMV idag? Hur öka kännedom, familjaritet? 
a) till slutkund (valmöjlighet, hög kvalitet, lägre priser, andra mervärden) 
b) till ICA-handlare 
 

2 8 EMV grupper, varför så många olika? Varumärkesutvidgning 
 

3 Hur fattar ni beslut om nya EMV-artiklar, linjeutvidgning? 
- leverantörer 
- konsumentbehov (needs, wants, demands), nya inköpsvanor, mindre planering 
 

4 Har ICA resurser eller intresse att driva att driva kategorier med hjälp av egna 
varumärket? 
 

5 Vad är skälet till att det inte framgår EMV-varorna vem som är tillverkare? 
 

6 Hur många olika EMV-produkter finns idag? 
 - Relationen i % vid inköp från ICA? 
 - Hur går försäljningen i nya resp gamla butiker, dvs olika image? 
- Vilka EMV-varor går bäst? 

 

7 Hur kommunicerar ni med slutkunden idag? 
- Dialog/enväg? 
- Hur tar ni hand om svaren (”minne”)? 
- Kunddatabas/preferenser?  
- ICA-kortsinnehavare, hur jobbar ni fram erbjudanden ? 
 

8 Kan ni mäta lojaliteten till EMV? Försäljningsstatistik, kundundersökningar? 
 

9 Vad tror du får konsumenten att köpa EMV? 
- vilka risker tror du konsumenten uppfattar i sitt köp av EMV? 
 - hur tror du att ICA kan öka lojaliteten till EMV idag? 
- gäller det EMV eller varumärket ICA? 
- vad jobbar ni mest med, EMV eller ICA som varumärke? 

 

10 Vilka värden står varumärket ICA för? AAker 
a. Essens (innersta kärnan bakom identiteten) 
b. Kärnvarumärke (värderingar, prisvärdhet o kvalitet) 
c. Utvidgad identitet (kan förändras o modifieras på olika marknader) 
d. Värdelöfte, mervärde (kvalitet, produktsäkerhet, hälsa och miljö) 

 

11 Hur kommuniceras dessa? Identitet, profil, image 
- ICA-koncernen internt 
- handlare 
- konsument 
- ICA-reklamen – vilken effekt vill ni uppnå? 

 

12 Hur ser samarbetet ICA koncernen – ICA handlarna ut gällande marknadsföring av EMV? 
- Finns rekommendationer till den enskilda handlaren gällande vilka EMV som bör 
prioriteras, introduceras först? 
- interna värderingar 
- är handlarna kunder eller en del av koncernen? 
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Bilaga 6 
Intervjuguide till ICA-butiksinnehavare 

 
1. Hur ser du på ICA: s EMV? 
 
2. Hur har kunderna reagerat på införande av EMV i butiken? 
 
3. Vad tror du skulle få kunderna att köpa EMV? 
 
4. Hur ser fördelningen procentuellt EMV kontra LMV ut i din butik? 

 
5. Ser du en ökning eller minskning i försäljningen av EMV? (vilka kategorier av EMV 

går bra resp. dåligt?) 
 
6. Till hur stor andel kan du ta in EMV i butiken? Eget/ICA beslut? 
 
7. I vilken utsträckning är du styrd av ICA koncernen vad det gäller: 

a. Prissättning Sortiment. 
 

b. Val av kampanjer/marknadsföringsavktiviteter 
 

c. utformning av butik 
 

d. servicegrad (lager-> upplevelse) 
 
 

8. Vad är direkt styrt av ICA? (Vad kan du inte påverka?)  
 

9. Hur arbetar du för att öka lojaliteten till EMV? Och även din butik?  
  

10. Hur ser du på ICA som varumärke?  
 
11. Vilka är ICAs grundvärderingar?  
 
12. Samtycker du som handlare med dessa? 
 
13. På vilket sätt har du möjlighet att påverka ICA :s marknadsföring av EMV? 
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ICA:s egna märkesvaror 
Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

Bilaga 7 
Intervjguide  
 
Denna intervju med Calle Görman, creative director, ICA AB fördes över mail 2006-05-02. 
Syftet med dessa frågor var att få en mer konkret bild av hur ICA: s kunder uppfattar 
varumärket och i vilken utsträckning samarbete med ICA-handlaren sker. Intervjun ska ses 
som en komplettering till intervjun gjord med Jonas Levin, chef marknadskommunikation, 
ICA AB, intervjuad 2006-04-27. 
 
 

1. Vilken uppfattning om varumärket ICA strävar ni efter att kunden ska ha?  
 
2. I vilken utsträckning tror du (eller rent av vet du) att ICA: s budskap når ut och 

uppfattas på det sätt ni vill av kund? 
 

3. Hur arbetar ni för att den enskilde ICA-handlaren ska kunna föra ut samma budskap? 
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Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

Bilaga 8 
Intervjuguide varumärkesexpert 
 
Kristina Gränsbo 
 
Det vi vill fråga dig handlar dels om skapande av varumärkeslojalitet rent generellt, dels om 
din syn på ICA: s EMV.  
 

1. Vilka tror du är de främsta faktorer som skulle kunna påverka kundens förhållningssätt 
till ett varumärke inom dagligvarubranschen, såsom ICA: s EMV? 

 
2. Hur kan ICA bygga kundlojalitet mot sina EMV?  

 
3. Är det kanske ICA kunden ska bli lojal mot, inte produkterna i sig?  

 
4. Vilka är dina synpunkter på ICA: s reklam i TV? 

 
5. Har du förslag på några aktuella teorier rörande varumärkesbyggande som vi kan 

pröva? 
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Hur ökas lojaliteten till egna märkesvaror? 

Bilaga 9  
Enkät kundundersökning 
 
Frågor till konsument  Datum  Butik 
 
Varför handlar du på ICA? 
Har du ICA-kort? 
Lojalitetstrappan 
 
Brist på alternativ 
 
ICA-kort, rabatter 
 
Vana 
 
Löser problem 
 
Kvalitet, lever upp till förväntningar 
 
Symbolvärde, status, inre belöning 
 
 
Har du köpt några av ICAs EMV idag? 
Finansiell risk, social risk, funktionell risk 
 

Ja Nej 
Varför? 
 
 
 
 
 
 

Varför inte? 

Har du någon gång tidigare köpt EMV? Har du någon gång tidigare köpt EMV? 
 
 
 
 
 
 

Vad tycker du om ICAs EMV? Vad tycker du om ICAs EMV? 
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