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Abstract 

Recently, retailers within the Swedish grocery retail sector have launched lines of products under its 

own brand, quite often produced by manufactures within the same category of products. The common 

term of this phenomenon is called private labels. Therefore, private labels could be seen as 

competitors against branded goods, despite the fact that it is, in several cases, the same manufacturer 

who produces each of the products.  

The main purpose of this study is to provide understanding of how the manufacturers choose to 

position themselves, formulate their strategies and compete on the market among private labels, also to 

examine the motive behind the manufacturer's choice to produce private labels. The study intends to 

provide a broader view of how the interaction between manufacturers, retailers, private labels and 

branded goods appears on the Swedish market. We decided to use a qualitative research method and 

personal interviews to approach the study. After having identified the manufacturers that produces 

private labels, five semi-structured interviews were held with key people representing each 

manufacturer.  

The survey showed that manufacturers are largely interested in the production of private label. It has 

mainly to do with the excess capacity in the manufacturer’s factories. The retailer’s procurement 

methods in negotiations have led the manufacturers to produce private labels at the limit of what is 

profitable. The investigation concluded that the producers must be innovative marketers to meet the 

competition of private labels. 

Key Words: Competition, strategies, producers, retailers, private labels and national brands. 

Sammanfattning 

På senare tid har detaljister inom den svenska dagligvaruhandeln låtit lansera produktlinjer under sitt 

eget varumärke. Den gemensamma benämningen för fenomenet är egna märkesvaror (EMV). Inte 

sällan produceras EMV av marknadsledande producenter inom samma varukategori. EMV skulle 

därmed kunna ses som en konkurrent gentemot producenternas märkesvaror/leverantörernas 

märkesvaror (LMV), trots det faktum att det i flera fall är samma producent som producerar respektive 

produkt.  

Huvudsyftet med studien är att skapa förståelse kring hur producenter väljer att positionera sig, 

utforma sina strategier och konkurrera på marknaden bland egna märkesvaror samt undersöka motivet 

bakom producentens val att låta tillverka egna märkesvaror. Undersökning har för avsikt att ge en 

vidgad uppfattning kring samspelet mellan producenter, detaljister, EMV och LMV på den svenska 

marknaden. Vi valde en kvalitativ forskningsmetod där fem semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med nyckelpersoner på respektive företag.  

Undersökningen visade på att producenter i stor utsträckning är intresserade av att producera EMV åt 

detaljister. Det har till stor del att göra med den överkapacitet som finns i producenters 

fabriksanläggningar. Detaljisternas upphandlingsmetoder vid förhandlingar har medfört att 

producenterna tillverkar EMV på gränsen för vad som är lönsamt. Undersökningen resulterade i att 

producenter måste vara innovativa marknadsförare av sina produkter för att bemöta konkurrensen från 

EMV. 

Nyckelord: Konkurrens, strategier, producenter, detaljister, EMV,LMV. 
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1 
Inledning 

 

I inledningen ger vi en övergripande bild av uppsatsens problemområde. Kapitlet inleds med en 

problembakgrund följt av en problemdiskussion. Vidare mynnar det ut i ett syfte följt av uppsatsens 

frågeställning. Här presenteras även en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

En konsument som inhandlar sina dagligvaror möts av ett nästintill oändligt antal produkter och 

varumärken att välja bland. Dagligvaror är en stor utgift för hushållen
1
 och då inköp görs har 

konsumenten i det stora hela ofta klart för sig vad som ska köpas
2
. Vilka produkter som slutligen 

inhandlas bestäms förvisso av den enskilde konsumenten men köpbeslutet görs dock inte helt utan 

påverkan från externa faktorer. Med hjälp av olika marknadsföringsverktyg har produkttillverkarna 

möjlighet att uppmärksamma och attrahera kunden till köp. Att skapa kundlojalitet har kommit att bli 

en viktig parameter inom marknadsföringen för att på lång sikt säkerställa företagets 

försäljningsintäkter. Matvarubutiken, där transaktionen mellan kund och produkttillverkare sker, kan 

ses som den viktigaste plattformen att använda för att skapa kundlojalitet
3
. 

Under årens lopp har detaljisterna iakttagit förloppet där producenterna omsatt stora summor pengar 

på de varuinköp konsumenterna gjort utan att själv haft möjlighet att erbjuda produkter tillverkade i 

detaljisternas eget namn. Detaljisten har därmed sett ett gap att fylla, därtill en möjlighet att öka sina 

intäkter genom att låta tillverka egna märkesvaror (EMV) som ett alternativ till leverantörernas 

varumärken (LMV)
4
. Dagligvaruhandeln är trots det fortfarande en bransch med stort 

varumärkesinnehåll. Den har länge präglats av producenternas varumärken som har sin säljkanal 

genom detaljisterna. 

Livsmedelsbranschen har idag ett stort inslag av EMV i butikerna. Egna märkesvaror finns inom de 

flesta varugrupper där vissa kategorier kan ses som mer lönsamma än andra. I en rapport från 2005 

utfärdad av undersökningsföretaget AC Nilsen, som mäter och analyserar dagligvaruhandeln i världen, 

är fryst mat den varugrupp som har den störst andel EMV. De egna märkesvarorna placeras strategiskt 

på hyllorna i matvarubutiken för att attrahera kunderna på bästa sätt. Det hela har utvecklats till en 

marknad där detaljisterna bestämmer villkoren och där vissa produkter inte längre har en naturlig plats 

i butikshyllorna. Det har skett en maktförskjutning från producenterna till detaljisterna, där 

leverantörernas varumärken inte längre får möjlighet att ta lika stort utrymme i butikshyllorna.  

För omkring 10-20 år sedan såg den svenska marknaden för egna märkesvaror annorlunda ut. Varorna 

ansågs vara av lägre kvalitet, billigare och kopior av leverantörsvaror
5
. Idag erbjuds konsumenten ett 

                                                      
1 SCB (2009) 
2 Lars Thulin (2007) ; Livsmedel i fokus (2007) 
3 Bello-Acebron & Gomez-Arias (2008) 
4 Ibid. 
5 AC Nielsen (2005)-2 
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större alternativt sortiment med premiumvaror till ett högre pris och fler egenutvecklade produkter, 

kvar finns även lågprisalternativen. Intresset för varumärkesbyggande genom EMV har ökat och 

innebär idag att ge kunderna bättre kvalitet till rimliga priser. Bland annat uttrycker detaljisten ICA att 

EMV är ett verktyg som kan användas för att visa vad företaget står för: prisvärt, kvalitetsmedvetet, 

innovativt och hållbart
6
. 

Genom ett starkt varumärke kan ett företag öka sina marknadsandelar på en marknad där konkurrensen 

kännetecknas som hård. Detaljisterna har uppfattat situationen och har genom sina egna märkesvaror 

insett en möjlig kanal för att förmedla identitet och värderingar. Vilket innebär att detaljisterna numera 

kan erbjuda en större mix av varumärken, där EMV ska utgöra ett komplement. Leverantörerna 

pressas ut från butiksmiljön där de kunnat härja fritt över hyllplaceringarna och marknadsföringen av 

sina egna produkter i flera år. I och med intåget av EMV har det blivit allt viktigare för detaljisterna att 

ta vara på de bästa hyllplaceringarna och reservera dem för produkter med högre marginal. 

Ytterligare en aspekt med avseende på EMV är att varorna ofta tillverkas av producenter som i sin tur 

levererar LMV till samma detaljist. Med andra ord kan två varor av samma typ dela hyllutrymme i 

butiken och därmed ses som varandras konkurrenter trots att båda produkterna har producerats av 

samma tillverkare.  

Detaljisterna har varit aktiva med att lansera nya produkter. Mellan 2005 och 2009 ökade andelen 

EMV i handeln med i snitt 20 % 
7
 per år. Prisnivån är ofta lägre hos EMV än hos LMV i syfte att 

locka konsumenten till att välja EMV framför LMV. Det genomsnittliga priset på EMV i Sverige är 

omkring 38 % lägre än priset på LMV
8
. Vid försäljning av en vara är det produktens 

bruttovinstmarginal som utgör den vinst som detaljisten erhåller. Försäljning av egna märkesvaror 

ökar detaljistens marginaler med omkring 20 till 30 % jämfört med övriga varumärken
9
, vilket gör att 

EMV är mycket lönsamt för detaljisten.  

Det finns relativt lite tidigare forskning och litteratur kring egna märkesvaror. En stor del av den 

forskning vi har funnit har mestadels fokuserat på lönsamheten av att låta producera EMV. 

Utvecklingen av EMV i Sverige ligger dessutom på en nivå som är genomsnittligt lägre än övriga 

Europeiska länder. Det har därför varit svårt att finna forskning som är direkt anpassningsbar till den 

svenska marknaden. På senare tid har dock EMV kommit att expanderat i Sverige
10

. 

Forskningen har generellt sett inte tagit något enhälligt ställningstagande kring fenomenet. Det finns 

både de som ställer sig kritiska till utvecklingen av EMV och de som har en mer positiv inställning. 

Däremellan finns det forskare som har en neutral inställning men som accepterat det faktum att 

marknaden för EMV kommer att öka och låtit formulera konkreta förslag på hur producenter som 

befinner sig på marknaden bör agera för att hantera den ökade konkurrensen.  

1.2 Problemdiskussion 

I såväl Sverige som i övriga Europa har handelns egna märkesvaror ökat sina marknadsandelar de 

senaste 10 åren. Vid halvårsskiftet 2009 utgjordes 17,7 % av dagligvaruhandels totala försäljning av 

EMV, vilket motsvarar omkring 36 miljarder kronor
11

. Enligt Bo Ekström, VD på AC Nielsen 

Sverige, kommer andelen troligtvis att växa till omkring 20 % 
12

. Konkurrensen har ökat och kommer 

troligen att göra det under överskådlig framtid, något som sätter producenterna i en situation där de 

                                                      
6 ICA AB Årsredovisning (2008) 
7 Malm, Carina (2009) 
8 AC Nielsen (2005)-1 
9 Hoch (1996) 
10 AC Nielsen (2005)-1 
11 Gripenberg, Pia (2009) 
12 Ibid. 
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måste se över sina marknadsföringsstrategier för att stärka sin position på marknaden. Samtidigt är det 

producenterna som är tillverkare av EMV, något som kan te sig paradoxalt. Producenten är i det 

närmaste konkurrent gentemot sig själv i och med att handeln väljer att lägga produktionen av EMV 

på entreprenad
13

. Tarziján (2006) uttrycker det hela som en form av kannibalism där leverantören 

utplånar sig själv genom att tillverka en konkurrents produkt. 

I en marknadsekonomi ses konkurrens som något positivt, något som är nödvändigt för att utbud och 

efterfrågan ska kunna mötas samt för att styra produktion och priser. En ökning av EMV skulle 

därmed kunna medföra att mindre producenter blir utkonkurrerade från marknaden medan större 

producenter överlever. 

För ett genomförande av studien behöver vi identifiera de producenter vi anser relevanta. De bör ha 

erfarenhet av att tillverka egna märkesvaror till detaljister och även tillverkning av egna varumärken. 

Därför bör konkurrenssituationen mellan producentens egna produkter och detaljistens produkter ligga 

i fokus i uppsatsen. 

Vi ämnar studera fenomenet EMV ur ett producent- och leverantörsperspektiv då producenter som 

tillverkar EMV är av intresse eftersom de kan förklara sin syn på konkurrenssituationen mellan EMV 

och LMV.  

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att skapa förståelse kring hur producenter väljer att positionera sig, 

utforma sina strategier och konkurrera på marknaden bland egna märkesvaror samt undersöka motivet 

bakom producentens val att låta tillverka egna märkesvaror. Undersökning har för avsikt att ge en 

vidgad uppfattning kring samspelet mellan producenter, detaljister, EMV och LMV på den svenska 

marknaden. 

1.4 Frågeställning 

 Hur upplever producenterna som tillverkar och distribuerar både LMV och EMV 

konkurrensen på EMV-marknaden? 

 

 Vilka motiv föreligger producenternas tillverkning av EMV? 

 

 Har producenternas strategier förändrats i och med tillverkningen av EMV? 

 

 

                                                      
13 Tarziján (2006) 
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1.5 Disposition 

Nedan presenteras en disposition över uppsatsens kapitel och innehåll för att underlätta för läsaren. 

 

1. Inledning: Avsnittet behandlar uppsatsens bakgrund och 

problembeskrivning, det leder slutligen fram till uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

 

  

2. Metod: Avsnittet ämnar redovisa hur uppsatsarbetet har gått tillväga 

såväl praktiskt som teoretiskt, vi motiverar valet av tillvägagångssätt och 

avslutar kapitlet med en metoddiskussion. 

 

 

3. Teoretisk referensram: I avsnittet redogörs för den litteratur som 

ligger till grund för den teoretiska referensramen i syfte att besvara 

frågeställningen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning.  

 

 

4. Empiri: I avsnittet presenteras en sammanställning av de kvalitativa 

intervjuer som genomförts. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 

och en övergripande tabell kring det som framkommit vid intervjuerna. 

 

 

5. Analys: I avsnittet sammanfogas den empiriska undersökningen med 

den teoretiska referensramen. 

 

 

 

6. Slutsats och reflektion: Här presenteras de slutsatser som 

undersökningen lett fram till. Därtill besvaras uppsatsens frågeställning 

inom ramen för uppsatsens syfte. Vidare bidrar vi med egna reflektioner 

kopplat till ämnet.  
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2 
Metod 

I kapitlet redogör vi för vilken metod som används för att ge svar på frågeställningen. För att uppfylla 

vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats med personliga intervjuer som 

tillvägagångssätt. Metodkapitlet möjliggör även en kritisk granskning av studien. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Med kandidatuppsatsen har vi för avsikt att undersöka och skaffa oss en förståelse kring 

producenternas handlingsstrategi gällande den ökade graden av egna märkesvaror inom den svenska 

dagligvaruhandeln. Uppsatsen ska ge en klarare bild av hur producenten väljer att agera för att inte 

förlora marknadsandelar i och med att de är leverantörer av både EMV och LMV. 

Att beskriva fenomenet EMV utan att sätta det i sin rätta kontext skulle ge en skev bild av 

verkligheten. Då utgångspunkten är dagligvaruhandelns intresse att konkurrera gentemot 

producenterna bör en större förståelse ges kring producenternas handlingsmetoder. Följande studie 

utgår därmed från en tolkande ansats där vi anser att kunskap kan ses som en social konstruktion som 

skapas då människor integrerar med varandra
14

. Kontexten ska ses som avgörande för att vi ska kunna 

studera och sedan dra slutsatser kring vårt val av forskningsområde. Teorin kring att människan själv 

skapar sin omgivning och sociala kontext vid interaktionen med andra individer
15

 framkommer tydlig i 

och med fenomenet EMV. Även om två varor av liknande typ tillverkas av samma producent men 

märks med två olika varumärken bör det därför vara individens uppfattning kring respektive 

varumärke som har störst betydelse, inte innehållet. 

Vi vill påstå att vårt sätt att tyda och tolka resultatet av vår forskning är influerad av den 

hermeneutiska traditionen
16

. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) utgör forskningsarbetet en tolkande 

aktivitet av forskare som medvetet tolkar människor som tolkat den verklighet som studeras. För att 

studera ett ämnesområde och för att tolka resultatet behövs teorier vars teoretiska begrepp och 

antagande kan ligga till grund för forskarens vidare tolkningar
17

. Vi är inte ute efter den absolut 

sanningen men vi vill så långt det må vara möjligt kunna redogöra kring en verklighetsförankrad 

slutsats. Tolkande av texter kan dock inte ses som helt okontroversiellt då vi är en del av den sociala 

kontexten och vid insamlandet av data kommer att tolka och se sammankopplingar med vår 

frågeställning samt sättet som vi uppfattar vår omvärld. Den objektivitet som möjligen kan ses som 

önskvärd riskerar således att gå förlorad i somliga fall, vilket enligt hermeneutiken är rimligt
18

.   

                                                      
14 Bryman & Bell (2008) 
15 Best (2009) 
16 Sohlberg (2009) 
17 Alvesson & Sköldberg (2008) 
18 Ibid. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

Vid valet av kvalitativ eller kvantitativ metod måste hänsyn tas till studiens karaktär där de verktyg 

som behövs för undersökningens genomförande är centrala. I en kvantitativ studie är det väsentligt att 

påvisa mätbara data som kan utforska det exakta förhållandet mellan olika variabler
19

. Kvantitativa 

studier bör också uppvisa kausala samband och experiment ska kunna replikeras i så stor utsträckning 

som möjligt
20

. Då vi i vår undersökning fokuserar på förståelse, tolkning och beskrivning av fenomen 

är det inte lämpligt med en kvantitativ undersökning, vidare ser vi inte heller behovet av replikation 

som stort. Då vår studie bland annat syftar till att öka förståelsen av producenternas beslut att tillverka 

EMV lämpar sig en kvalitativ metod bäst. För den kvalitativa forskningen är det centralt att tolka de 

iakttagelser och upplevelser som sker under insamlingen av empiriska data. Bland annat ska forskaren 

förstå och tolka fenomen utifrån intervjuer, inspelningar, minnesanteckningar och konversationer.
21

 

Våra intervjuer har eftersträvat en mer djupgående diskussion kring ämnet för att kunna återge ett 

beskrivande resultat av studien. För att ge en så heltäckande bild som möjligt av problemet krävs att 

alla faktorer tas i beaktning och senare beskrivs i empirin. Faktorer vi inte känner till från början kan 

uppkomma under intervjuerna vilka kan vara av värde för slutresultatet. Således krävs en djupare 

diskussion med respondenterna kring det studerade ämnets sammanhang. Det är alltså viktigt att 

respondenternas individuella helhetssyn på problematiken kan diskuteras på ett personligt plan. 

Metodvalet grundar sig även i att vi, med en kvalitativ studie, anser oss kunna påvisa ett resultat som 

ska ses som en utvidgning av befintlig forskning.  

Genom att ta del av aktuella teorier för ämnet ges vi en bild av hur den teoretiska grunden för studien 

bör utformas. De teorier som används som referensram ger oss värdefull insikt i hur forskningen kring 

EMV har framskridit. Med uppsatsens ansats är angreppssättet deduktivt till den grad att vi utifrån 

befintlig forskning arbetar fram en frågeställning. Då vår studie är av kvalitativ karaktär skulle en del 

forskare mena att en induktiv slutledning bör eftersträvas då våra observationer ligger till grund för en 

viss generaliserbar slutsats
22

. Vår intention är inte att arbeta fram nya teorier, istället kommer vi att 

förhålla oss till befintlig forskning och teorier som finns kring EMV. Från den uppställda 

frågeställningen och teorin ämnar vi utforma en slutsats som bygger på den empiriska studie vi 

genomfört. Vi kan inte fullt ut garantera att det som yttras från respondenterna eller ur tidigare 

forskning är fullständig sanning. Att strikt förhålla sig till en deduktiv slutledning där en logisk slutsats 

eftersträvas är dock vår ambition
23

. Sammantaget betyder det att vi rör oss i gränslandet mellan 

induktiv och deduktiv ansats, något som betyder att en abduktiv ansats tillämpas i studien. Vi har 

därmed för avsikt att sätta våra observationer i ett sammanhang och göra dess begripliga
24

. 

2.2.1 Utförandet med kvalitativ metod 

Det finns flera sätt att utför en kvalitativ studie på, däribland är deltagande observation, kvalitativa 

intervjuer och fokusgrupper potentiella tillvägagångssätt för vår studie. Kvalitativa intervjuer ligger till 

grund för uppsatsens empiriska källmaterial. Kvalitativa intervjuer ger oss dels stor frihet att utforma 

relevanta frågor, dels finns det utrymme för respondenterna att fritt svara och ge beskrivande och 

detaljerade svar. Vidare sker det i en miljö där vi som intervjuar har möjlighet att bestämma vad som 

är relevant för studien
25

. Personliga intervjuer där respondenterna har möjlighet att fritt uttrycka sina 

                                                      
19 Bryman & Bell (2005) 
20 Ibid. 
21 Alvesson & Sköldberg (2008) 
22 Sohlberg (2009) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Bryman & Bell (2005) 
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åsikter är eftersträvansvärt eftersom utrymme lämnas för respondenterna att ta upp sidospår som de är 

speciellt intresserade av.  

Intervjuformen är av semi-strukturerad karaktär då det har funnits önskemål från respondenterna att 

läsa igenom och förbereda sig inför intervjutillfället. Genom att låta respondenterna ta del av frågorna 

före intervjutillfället hoppades vi på att erhålla mer uttömmande svar då respondenterna gavs utrymme 

att förbereda sig och ta reda på uppgifter av mer komplex karaktär. Vår förhoppning är att det ska öka 

trovärdigheten och kvaliteten på vår studie. Genom en semi-strukturerad intervju ges vi möjligheten 

att få detaljrika och beskrivande svar på våra frågor, samtidigt som följdfrågor kan ställas där nya 

intressanta faktorer kan följas upp. 

Att med en dialogstyrd insamlingsmetod ha möjlighet att följa upp och utveckla resonemang ser vi 

som viktigt för vår studie. Att ge respondenterna utrymme för vidare diskussioner kring ämnet gör att 

deras erfarenhet inom området kan tas tillvara.  

Alvesson & Sköldberg (2008) uttrycker den kvalitativa metoden som ”reflekterande empirisk 

forskning”, något vi tycker överstämmer bra med det upplägg uppsatsen bygger på. 

Samhällsvetenskaplig forskning bör utgå från ontologiska och epistemologiska ståndpunkter för att 

tolkningen av forskningen ska kunna tydas mångsidigt
26

.  

2.3 Datainsamling 

Respondenterna har önskat vara anonyma i uppsatsen. Med hänsyn till det har vi därför inte möjlighet 

att exakt beskriva vilka produkter som producenterna tillverkar då frågan om konfidentiellitet och 

anonymitet kan gå förlorad. 

2.3.1 Urval 

Vår undersökning bygger på den datainsamling som gjorts utifrån fem svenska etablerade producenter 

inom den svenska dagligvaruhandeln. Vi genomförde ett inledande förarbete genom att söka efter egna 

märkesvaror i två av Sveriges ledande detaljisters dagligvarubutiker för att identifiera producenter som 

tillverkar egna märkesvaror.  

Detaljhandelskedjorna ICA AB och Coop Dagligvaruhandel utgör drygt 70 %
27

 av den svenska 

dagligvaruhandeln och båda säljer egna märkesvaror under eget namn. De använder således sitt eget 

varumärke i marknadsföringen av produkterna. Uppgiften var att undersöka leverantörer till ICA AB 

och Coop Dagligvaruhandel samt studera hur de ser på konkurrensen som EMV bidragit med, därmed 

sökte vi producenter som tillverkar både EMV och LMV.  

I dagsläget är det inte alltid lätt att ta reda på vilka producenter som tillverkar egna märkesvaror åt 

detaljisterna då det på produktförpackningar, i de flesta fall, inte framgår vem producenten är. Vi tog 

därför kontakt med respektive detaljists konsumentservice, som har skyldighet att lämna ut sådan 

information, för att kartlägga de producenter som var aktuella i vår studie. Produkterna har valts helt 

slumpmässigt inom flera varugrupper, dock har vi begränsat vårt urval av produkter till livsmedel. 

Genom att kontakta producentens huvudkontor har vi blivit vidarebefordrade till personer som haft 

kompetens och möjlighet att svara på frågor inom ämnet EMV. Ett så kallat bekvämlighetsurval 

föreligger därför. För oss var det av stor vikt att komma i kontakt med personer som hade största 

möjliga kunskap på området inom företagen. De respondenter vi talat med har alla ett övergripande 

ansvar för tillverkningen av EMV. Urvalsmetoden kan dock komma att försvåra generaliseringen
28

 av 

                                                      
26 Alvesson & Sköldberg (2008) 
27 Kainz Rognerud, Knut (2009) 
28 Bryman & Bell (2005) 
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vårt resultat och att se det som representativt för en större population, men vi anser inte att det 

omöjliggör en generalisering. Vi valde dessutom att inte begränsa oss geografiskt enbart till 

Stockholm då vi insåg att flertalet leverantörer var lokaliserade över hela Sverige. 

Till att börja med genomförde vi fyra intervjuer under en kort tidsperiod som vi sedan transkriberade 

och utvärderade resultaten ifrån. Vi beslutade att vi hade utrymme för ytterligare en intervju som vi 

kompletterade empirin med. Efter fem intervjuer ansåg vi oss ha fått både överstämmande svar och 

olika resonemang som kunde vägleda oss till en analys.   

2.3.2 Sekundärdata 

För att få en så generell och översiktlig bild så möjligt kring vårt val av uppsatsämne har en god insikt 

om vad egna märkesvaror är för något samt på vilket sätt producenter och detaljister arbetar med EMV 

varit av stor vikt. Inledningsvis har det varit till stor hjälp att ta del av aktuella tidningsartiklar som 

vägledning i ämnet. Senare har en omfattande litteratursökning inom vårt valda ämnesområde 

genomförts. Allteftersom vi hittat sådan litteratur som varit till vår fördel har nya sökord och termer 

uppkommit viket gjort att vi haft möjlighet att söka efter vidare information och kunnat bredda vår 

referensram. 

2.3.3 Primärdata 

De primärdata som ligger till grund för uppsatsen är insamlad via våra semi-strukturerade intervjuer 

med representanter från producenterna som vi valt att kontakta. Vi har haft för avsikt att intervjua 

minst en person som representant från varje leverantör. 

Det krävdes att vi var pålästa inom ämnet EMV, dels för att intervjun och svaren på våra frågor skulle 

blir så uttömmande som möjligt, dels för att vi skulle kunna ställa sidofrågor som uppkom allteftersom 

intervjuerna pågick. Kravet från vår sida var dessutom att de frågor som vi låtit formulera var ställda 

på ett sådant sätt att de inte skulle kunna gå att misstolkas av respondenten. När vi utformade de semi-

strukturerade frågorna gjordes det utifrån de sekundärdata och teorier vi anskaffat i form av 

vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. 

Både de intervjuer som gjordes per telefon och de intervjuer som gjordes på plats med respondenterna 

spelades in efter respondenternas medgivande. I enlighet med ett intervjuformat av semi-strukturerad 

karaktär framkom, under intervjuns gång, frågor som inte redogjorts för i frågeformuläret. 

2.4 Metoddiskussion 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet rör studiens pålitlighet och följdriktighet, där bland annat ett måtts stabilitet visar om 

resultat förändras över tid. Hög reliabilitet påvisar att resultatet av studien inte skiljer sig i någon större 

omfattning om studien utförs av någon annan vid ett annat tillfälle
29

. Vår studie riskerar att inte påvisa 

en hög reliabilitet, något vi inte tycker skadar vårt resultats väsentlighet nämnvärt då vi inte söker en 

absolut sanning. Eftersom vårt syfte är att ge en ökad insikt i leverantörernas strategier och hur de ser 

på konkurrensen på marknaden för EMV är det viktigare att vi bidrar med ett pålitligt resultat. 

Validitet beskriver i vilken utsträckning våra indikatorer som ska mäta ett visst begrepp verkligen 

mäter det begreppet. Det visar alltså i hur hög grad vi studerar det vi faktiskt avser att studera
30

. I vår 

studie är en hög validitet eftersträvansvärt trots avsaknaden av mätbara data som kan beskrivas enligt 

en formel.  

                                                      
29 Bryman & Bell (2005) 
30 Ibid. 
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Validitet ses dock ofta som ett begrepp använt av kvantitativa forskare, i kvalitativa studier anses 

tillförlitlighet vara ett mer passande begrepp som kan uppfattas som en motsvarighet till intern 

validering
31

. Det är viktigt för oss att studien på ett trovärdigt sätt avspeglar den verkliga situationen 

som dagens producenter befinner sig i.

                                                      
31 Bryman & Bell (2005) 
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3 
Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på litteratur med anknytning till vår frågeställning. Här ges en 

förklaring och en beskrivning av de framgångar forskare haft kopplat till vårt syfte och ämnesområde. 

Vi behandlar de, för uppsatsen, viktigaste dragen inom forskningen och belyser de motsägelser, 

problem och brister vi anser föreligga forskningsområdet. 

3.1 Introduktion 

Att bygga ett starkt varumärke har kommit att bli allt viktigare för företag. Ett starkt varumärke kan 

leda till att företag skaffar sig viktiga marknadsfördelar som göra att de kan positionera och 

differentiera sig gentemot sina konkurrenter
32

. Inom konsumentmarknadsföringen kan det ses som 

särskilt viktigt då det hjälper att skapa kännedom och en medvetenhet bland konsumenterna, något 

som gynnar företag tack vare ökad försäljning
33

. 

Att definiera ett varumärke kan sträcka sig från rent juridiska termer till mer subjektiva och 

psykologiska benämningar. Kotlers (1994) skildring av ett varumärke kan antas ge den mest 

grundläggande beskrivningen: ”A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them 

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

from those of competitors”. Hans framställning omfattar inga psykologiska aspekter utan endast 

varumärkets basala uppgifter.  

Chernatony och McDonald (1992) menar, tillsammans med många andra forskare, att varumärket inte 

endast bör ses som ett sätt för företagen att urskilja sig från mängden rent praktiskt, utan att det även är 

laddat med en form av psykologiskt värde för kunden: ”A successful brand is an identifiable product, 

service, person or place, augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant unique 

added values which match their needs most closely. Furthermore its results from being able to sustain 

these added values in the face of competition”. Ett varumärke är således laddat med någon form av 

värdemässig grund som konsumenten själv låter sig skapa. Vilket sällan förekommer utan påverkan 

från externa faktorer som företaget bakom varumärket ofta aktivt har möjlighet att styra
34

. 

3.1.1 Vad är leverantörers märkesvaror (LMV)? 

Leverantörers märkesvaror (LMV) åsyftar till varumärken tillverkade av producenter som dessutom 

bär deras specifikt valda varumärkesnamn. Generellt sett tillhandahålls produkterna av detaljister inom 

dagligvaruhandeln. I litteraturen definieras leverantörers märkesvaror som: ”an added value entity 

conceived and primarily developed by a manufacture for a specific group of customers and consumers, 

which portrays a unique relevant and distinctive personality through the support of product 

development, promotional activity and an appropriate pricing and distribution strategy”
35

. 

                                                      
32 Best (2009) 
33 Hultman et al (2008) 
34 McCracken (1986) 
35 Hultman et al (2008) 
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3.1.2 Vad är egna märkesvaror (EMV)? 

Detaljister inom dagligvaruhandeln har varit, och är än idag, huvudaktören när det gäller att 

tillhandahålla de produkter som leverantörerna flitigt producerar. Allt fler detaljister kan idag tack vare 

utvecklingen av informationstekniken och den ökade användningen av Internet erbjuda sina kunder att 

inhandla mat på Internet. Det hela kan ses som en effektivisering då kostnader med butikslokal och 

anställda kan reduceras. Trots allt är det fortfarande i butiken som de flesta kunderna väljer att köpa 

sina dagligvaror
36

. 

Detaljisterna inom dagligvaruhandeln har sett fördelarna med att producera varor som de låter prydas 

med deras eget namn. Fenomenet har kommit att bli allt vanligare och producenten som länge sett 

EMV som andrahandens konkurrenter har allteftersom insett att den typen av varor istället bör 

betraktas som jämbördiga konkurrenter
37

. Litteraturen uttrycker utvecklingen av EMV som ett krig 

mellan EMV och LMV
38

 och definierar fenomenet på följande sätt: ”Private label brands are now 

considered comparable to national brands. Private-label brands are defined as those which have high 

quality, with some offering manifestly superior quality to national brands, and establish loyalties to 

both the label and the store…//They//…//generate higher retail margins (from 5 to 50 per cent), despite 

being sold at lower prices (from 10 to 40 per cent) than national brands.”
39

 

3.2 Forskning kring EMV 

I de texter som varit till vår hjälp för att skapa en uppfattning kring egna märkesvaror för att 

sammanställa tidigare forskning och på så sätt låta skapa en referensram för studien har olika termer 

för fenomenet egna märkesvaror återkommit. Vi kom att stöta på engelska uttryck så som ”private 

label”, ”own brand”, ”store brand”, ”own label” med flera. Dock väljer vi fortsättningsvis att översätta 

ovan nämnda uttryck till egna märkesvaror då ändamålet för studien inte ämnar granska EMV i detalj 

utan att se till fenomenet som helhet. 

I likhet med EMV har termer som ”national brands”, ”distributor own brands” och ”manufacturers 

brands” kontinuerligt återkommit i de texter vi granskat, vilka är termer som syftar till leverantörers 

märkesvaror. Fortsättningsvis kommer vi därför att översätta de engelska uttrycken till leverantörers 

märkesvaror (LMV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Fredén, Jonas (2009) 
37 Hultman et al (2008); Hoch (1996) 
38 Hultman et al (2008) 
39 Parker & Kim (1997) 
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3.2.1 Varför egna märkesvaror? 

För att beskriva och ge en bild av dagligvaruhandelns försäljning består den förenklat huvudsakligen 

av två typer av produkter, LMV och EMV. Betydelsen och den roll EMV spelar för detaljisten har 

inom litteraturen grovt delats upp i fyra generella så kallade generationer
40

 som presenteras i tabell 3.1. 

 GENERATION 1 GENERATION 2 GENERATION 3 GENERATION 4 

Varumärkestyp Generika, Utan 

varumärke 

Egen etikett Eget varumärke Avancerat varumärke 

med 

marknadssegmentering 

Strategi Generika (liknande 

produkter som finns 

inom varukategorin) 

Lågt pris ”Me-too”, alternativ 

till LMV 

Mervärde 

Mål Öka marginaler Öka marginaler, 

Förbättra 

förhandlingsposition 

mot leverantörer 

Öka 

kategorimarginal, 

Öka 

produktsortiment, 

Bygga detaljistimage 

Öka och stärk grepp om 

kunder, Öka 

kategorimarginal, Stärka 

detaljistimage, 

Differentiera sig 

Produkt Basvaror Stapelvaror i stora 

volymer 

Varor i stora 

varugrupper 

Varugrupper av vikt för 

detaljistens image, 

Produkter med små 

volymer (nisch) 

Teknologi Enkel produktion och 

teknologi som ligger 

efter LMV 

Enkel produktion och 

teknologi som ligger 

efter LMV 

Närmar sig LMV Innovativ teknologi 

Kvalitet/Image Lägre kvalitet, sämre 

image än LMV 

Medelkvalitet ej 

likvärdig med 

marknadsledande 

LMV 

Jämförbar med de 

marknadsledande 

LMV 

Samma eller bättre än de 

bästa LMV 

Prissättning 20 % eller mer under 

marknadsledande 

LMV 

10-20 % under 

marknadsledande 

LMV 

5-10 % under 

marknadsledande 

LMV 

Samma pris eller högre 

än ledande LMV 

Kundens 

motivation till att 

handla 

Pris är huvudargument Pris är fortfarande 

viktigt 

Kvalitet och pris, 

Värde för pengar 

Bättre eller unika 

produkter 

Leverantör Allmän 

leverantör/producent 

Delvis specialiserad 

på EMV- 

produktion/leverans 

Oftast specialiserad 

på EMV- 

produktion/leverans 

Oftast specialiserad på 

EMV- 

produktion/leverans 

Tabell 3.1 Generationer av EMV 

Som tabellen antyder är det huvudsakliga målet med egna märkesvaror att öka marginalerna på 

produkterna för detaljisten. Dock är det först i generation tre och fyra som det är möjligt att urskilja 

fenomenet EMV i sin verkliga natur. Produkter inom generation tre kan ses som ett direkt försök från 

detaljistens håll att konkurrera mot LMV som tillverkas av de marknadsledande aktörerna. Generation 

fyra bör inte ses som en rakt av kopierad version av LMV utan istället betraktas som en mer innovativ 

strategi från detaljisternas sida
41

. 

Detaljistens roll som återförsäljare av marknadsledande produkter inom dagligvaruhandeln innebär en 

rad marknadsfördelar som kan begagnas i och med lanseringen av egna märkesvaror. Försäljningen av 

EMV medför snabb och billig respons för detaljisten vilket gör att de kan se vad kunderna efterfrågar 

                                                      
40 Laaksonen (1994) i Håkansson (2000) 
41 Ibid. 
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och därmed undgå kostsamma misstag som producenten redan låtit göra
42

. Vidare kan ytterligare ett 

argument, för att detaljisten ska tillhandahålla egna märkesvaror, vara att detaljisten själv har 

möjlighet att påverka och garantera distributionen och hyllplaceringen av EMV
43

. De har så att säga 

befogenheten att placera varorna i butiken på ett sådant sätt som gör att vissa varor får mer exponering 

än andra, något som kan bidra till att försäljningen av EMV gynnas. 

3.3 Hur har egna märkesvaror påverkat 

producenten? 

Idag är det vanligt att producenters syn på EMV ter sig densamma som vilket annat varumärke som 

distribueras från en konkurrerande producent
44

. Fenomenet EMV har med andra ord medfört stora 

förändringar inom dagligvaruhandeln vilket har lett till att producenter blivit tvingade att se över sina 

strategier och omprioritera för att hantera den tuffa konkurrensen. Litteraturen påstår att ökningen av 

EMV har urholkat producentens ställning på marknaden och att en maktförskjutning har skett från 

producenten till detaljisten i och med dess ökade förhandlingsförmåga
45

. Det sker genom att detaljisten 

får större insikt i råvarukostnaderna då de låter tillverka EMV: ”Borden found that many retailers saw 

private labels as a strategic weapon to build good will for their stores, thereby wresting control “over 

the merchandise they sell” from branded manufacturers
46

”.  

3.3.1 Producentens möjliga strategier gentemot egna märkesvaror 

Från att ha marginaliserat betydelsen av egna märkesvaror har konkurrensen från EMV blivit alltmer 

påtaglig för producenterna. Inom litteraturen har bland andra Hoch (1996) redogjort för vanligt 

förekommande strategier kring hur producenter kan välja att bemöta konkurrensen som EMV bidragit 

till. Hoch (1996) presenterar fem strategier och försöker även ge svar på hur producenter kan komma 

att tänka kring fenomenet EMV. 

 Wait and do nothing 

Som titeln låter antyda syftar strategin till att producenten bör välja att avstå från en offensiv 

handling gentemot egna märkesvaror och istället vänta med att göra något. Hoch (1996) menar 

att det vore oförsiktigt av en producent att ge sig in på en marknad med hög volatilitet där det 

krävs stora och långsiktiga investeringar. Strategin grundar sig på många antaganden som bör 

vara uppfyllda om ett företag väljer att strukturera sig likt den. Sammanfattat är strategin mest 

lämpad att anamma om: ”//…retail concentration continues to increase at both regional and 

national levels, if the weaker private label retailers either begin to perform like the best 

retailers or drop out during industry consolidation, and if alternative format continue to take 

business away from traditional supermarket retailers and at the same time invest in their own 

brands…//”. 

 Increase distance from private labels 

Med förhoppning om att bemöta konkurrensen från EMV kan producenten välja att distansera 

sin huvudprodukt från detaljistens egna märkesvara. Det kan antingen göras genom att 

tillämpa principerna ”mer för pengarna” eller ”ny och förbättrad”. Gällande ”mer för 

pengarna” är det viktigt att producenten behåller samma pris på varan medan konsumenten 

erhåller mervärde vid köpet av varan. När producenten utvecklar och förbättrar sina produkter 

                                                      
42 Hoch (1996) 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Steiner (2004) 
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så att kvaliteten på LMV höjs kan det bidra till att LMV separeras från klustret av 

konkurrenter, däribland EMV. 

 Reduce price gap 

Strategin syftar till att reducera prisskillnaden mellan LMV och EMV. Då LMV ofta har ett 

högre pris kan producenten, för att öka sin försäljning, välja att sänka priset på sina produkter. 

Detaljisten behöver inte nödvändigtvis bemöta minskningen då detaljsten kan välja att 

fortsätta ha samma pris till slutkonsumenten, eftersom det är eftersträvansvärt med stora 

prisskillnader mellan EMV och LMV. Producenten kan vara tvungen att påvisa incitament för 

att övertyga detaljisten att reducera prisskillnaden och även behöva kompensera för de 

minskade intäkter som en prisreducering medför. 

 Formulate a ”me too” strategy 

Strategi syftar till att imitera EMV genom att låta tillverka och distribuera ett så kallat ”value 

brand” parallellt med sina befintliga produkter. ”Value brand” är av lägre kvalitet och pris, 

och dess ändamål är att förebygga och begränsa den ökade försäljningen av EMV. 

Producenten tillåts alltså ha LMV som de kan bygga sin image kring samtidigt som de kan 

undvika en ren priskonkurrens med hjälp av det billigare varumärket. 

 Make regular or premium private labels 

Strategin syftar till att producenten tillverkar egna märkesvaror åt en detaljist, vanligvis under 

ett varumärkesnamn förknippat med detaljisten. Kostnader för bland annat marknadsföring 

och distribution undviks då det är något som detaljisten blir ansvarig för.  

3.3.1.1 Diskussion kring Hochs fem strategier 

Hochs fem strategier kan ses som en handbok för producenter som visar hur företag bör agera då EMV 

inom dagligvaruhandeln alltjämt ökar. Att ett företag rakt av skulle anamma någon av de fem 

strategierna känns högst osannolikt. Istället skulle en kombination av de olika strategierna ses som mer 

rimligt. 

Tillskillnad från Hochs förhållandevis rationella råd kring hur producenter bör bemöta ökningen av 

EMV finns det inom litteraturen de som vill ge ett varnande finger till Hochs vägledning. Då Hoch ger 

rådet att producenten bör utveckla och förnya deras redan befintliga produkter samt även låta 

framställa och distribuera helt nya varor, menar Quelch och Harding (1996) att innovationer, 

tillverkning och lansering av nya produkter, inklusive EMV, bör ske mycket varsamt. De menar att det 

kan förvirra konsumenterna, minska försäljningen samt reducera trovärdigheten gentemot företaget. 

Även om det på kort sikt kan öka försäljningen är det bortkastade pengar. Även de konsumenter som 

annars inte skulle valt att byta varumärke på en produkt kan komma att välja den mindre lönsamma 

egna märkesvaran. Quelch och Harding (1996) framhåller istället att företagen bör stärka varumärket 

genom att öka investeringar som leder till att befintliga produkter förbättras och kan möta den 

tilltaganden konkurrensen. 

3.3.2 Bör producenten tillverka egna märkesvaror? 

De företag vi undersökt har på senare tid börjat tillverka EMV. Producenterna har gjort det av olika 

anledningar och under olika lång tid. Strategivalet ”Make regular or premium private labels” stämmer 

därför bäst överens med det strategiska tillvägagångssätt våra undersökningsföretag valt. Vi väljer 

således, med hjälp av senare forskning, att fördjupa oss i strategin. Strategivalet innebär, med 

anknytning till vårt syfte, att leverantörer väljer att tillverka produkter direkt till detaljisterna. Hoch 

(1996) menar att leverantörerna, genom att producera varor direkt till detaljisterna, kan sälja 

produkterna betydligt billigare än vad de kan göra med deras LMV. Det kan uppnås antingen genom 
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att använda andra råvaror och andra produktionsmetoder, vilket leder till sämre kvalitet, eller genom 

att reducera marknadsföringskostnaderna som är förknippade med reklam, distribution och 

försäljning
47

. Quelch & Harding (1996) ger stöd åt resonemanget där de menar att höga 

produktionsvolymer av EMV kan vara lönsamt. Så länge det finns produktionskapacitet i 

anläggningen och produktionen kan planeras lång tid i förväg tar det mindre tid och ansträngning av 

leverantören att tillverka EMV än att tillverka LMV
48

. 

Så länge kvaliteten på EMV upplevs som sämre av konsumenterna samtidigt som producenterna har 

outnyttjad produktionskapacitet som kan drygas ut med tillverkning av EMV anser Tarziján (2006) att 

det föreligger goda skäl för leverantören att tillverka egna märkesvaror. Vidare menar Tarziján (2006) 

att leverantörernas märkesvaror nu för tiden inte tillåts ta lika mycket hyllutrymme som tidigare, utan 

produkter med bättre marginaler, så som EMV, har erövrat stor del av hyllutrymmena. På så sätt har 

det uppstått fördelar med att även tillverka EMV av högre kvalitet åt detaljisterna, det blir ett sätt för 

producenterna att uppnå större marknadsandelar och samtidigt undvika konkurrensen från EMV 

tillverkat av andra producenter
49

. Traditionellt sätt försöker en marknadsledande producent undvika 

produktion av EMV. Mills (1999) menar att en marknadsledande producent endast i undantag väljer 

att tillverka och förse detaljister med EMV. I ett sådant fall används produktionen av EMV som ett sätt 

att konkurrera ut andra tillverkare av EMV. En marknadsledande producent med varumärken i 

premiumsegmentet kan åtnjuta sig möjligheten att kontrollera priserna för båda varugrupperna
50

, då de 

även tillverkar EMV åt detaljisten.   

Mills (1999) eftersöker i sin studie möjliga motstrategier som producenter använder sig av för att möta 

konkurrensen från EMV. Att vidga kvalitetsgapet mellan LMV och EMV genom att ha ett 

teknologiskt övertag och att introducera ”fighting brands” som konkurrerar direkt med EMV är två 

effektiva motstrategier som presenteras i Mills (1999) arbete. Ytterligare en motstrategi antas vara ett 

försiktigt användande av kuponger, vilket innebär att producenten distribuerar rabattkuponger via 

exempelvis tidningar, som ett sätt att attrahera kunder. Det är dock svårt för en producent att genom 

rabattkuponger nå ut till den tänkta kundgruppen och för att göra erbjudandet attraktivt behöver 

rabatten på produkten vara signifikant
51

.  

Producenter delas ofta in i två kategorier inom forskningen: högkvalitativ producent och lågkvalitativ 

producent. Det är svårt att göra en gränsdragning mellan de två kategorierna av producenter men 

resonemanget kan härledas till priset på vardera producents LMV. Gomez-Arias & Bello-Acebron 

(2008) kommer i sin forskning fram till vissa konklusioner om varför producenter tillverkar EMV. En 

högkvalitativ producent tillverkar EMV åt detaljister endast om produkterna marknadsförs i 

premiumsegmentet. En lågkvalitativ producent kan tillverka EMV åt detaljister oavsett om de 

marknadsförs som en premiumprodukt eller som en lågprisprodukt
52

. Modellen deras forskning bygger 

på visar att en detaljist som låter tillverka EMV i premiumsegmentet gynnas av att en högkvalitativ 

producent tillverkar den. Vidare visar deras modell att en lågkvalitativ producent som tillverkar EMV 

blir en specialist på EMV, i de fall då detaljisterna väljer att positionera den egna märkesvaran med 

medelgod kvalitet
53

. Det betyder att producenten specialiserar sig på att tillverka EMV åt detaljister 

när kvaliteten på de egna märkesvarorna överstiger kvaliteten på producentens ursprungliga LMV. 

                                                      
47 Hoch (1996) sid 100 
48 Quelch & Harding (1996) sid 103 
49 Tarziján (2006) sid 68 
50 Mills (1999) 
51 Ibid. 
52 Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008) 
53 Ibid. 
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3.3.3 Möjliga nackdelar med att tillverka egna märkesvaror 

Traditionellt sätt har relationen mellan detaljist och producent gått ut på att detaljisten endast fungerat 

som en mellanhand där producenterna fört ut sina produkter till konsumenterna. Genom detaljisternas 

arbete med EMV har relationerna utvecklats och informationen om de kostnader som är förknippade 

med tillverkning är idag inte enbart förbehållet producenterna. Tarziján (2006) framhåller ett scenario 

där detaljisterna får en ökad förhandlingsstyrka genom sitt arbete med egna märkesvaror. Även Steiner 

(2009) påpekar att detaljisterna använder EMV som ett strategiskt vapen i förhandlingar vilket generar 

större kontroll över deras inköp. Mer konkret betyder det att detaljisten får en större inblick i bland 

annat produktionsprocessen och råvaruanvändningen, uppgifter som tidigare varit konfidentiella. 

Detaljister med en stor omsättning av EMV besitter större möjlighet att framgångsrikt förhandla med 

leverantörer om lägre priser, för både EMV och LMV
54

. Detaljister vars EMV inte utgör ett lika stort 

hot mot leverantörens varor ges inte en sådan förhandlingsmöjlighet
55

.  

Tillverkning av EMV kan för en producent betyda att kvaliteten på den egna märkesvaran behöver 

upprätthålla en hög nivå för att leva upp till de förväntningar konsumenten har på producentens 

ursprungliga produkt. När konsumenter saknar tiden, möjligheten eller förmågan att inspektera olika 

alternativ vid försäljningstillfället förlitar de sig på all tillgänglig information om kvalitet för att hjälpa 

dem att fatta ett köpbeslut
56

. Vid ett sådant tillfälle kan EMV som tillverkas av en känd producent 

uppfattas som ett nära substitut till producentens LMV
57

. Resonemanget beskriver problematiken med 

att tydligt visa vem som är tillverkare av den egna märkesvaran på produktförpackningarna. Det är en 

frågeställning som producenterna som tillverkar EMV åt detaljisterna måste ta hänsyn till. 

Viss forskning avråder företag från att tillverka EMV åt detaljister på grund av risken för 

kannibalism
58

 på företagets egna produkter vilket tillverkningen av EMV kan leda till. Producentens 

fokus på LMV riskerar att avta i och med tillverkningen av EMV. Quelch & Harding (1996) 

rekommenderar företag, som ännu inte börjat tillverka EMV åt detaljister, att inte börja tillverka den 

typen av varor. Många producenter lockas av att tillverka EMV på grund av den överkapacitet de har i 

produktionsanläggningen. Även om det kan fungera under en tid riskerar produktionen av EMV att bli 

en drog där producenten tillslut börjar tillverka varor inom kategorier som inte hör till dess 

kärnverksamhet
59

.  

Detaljistens möjlighet att påverka försäljningen av EMV genom fördelaktiga hyllplaceringar eller 

andra strategiska placeringar i butiken är en stor anledning till EMV:s framgångar. Detaljisten har på 

så sätt stor makt och även fast leverantörer ger olika slags incitament för att behålla sin hyllplats i 

butiken kommer detaljisten fortfarande att favorisera de artiklar som ger bäst avkastning
60

.  

3.4 Sammanfattning 

Detaljisterna har inom dagligvaruhandeln en position som kan leda till marknadsfördelar vilket kan 

gynna en lansering av egna märkesvaror. Genom att detaljisten har möjlighet att enkelt, snabbt och 

billigt anskaffa information och erhålla respons med avseende på försäljning och kundbeteenden 

undgår de kostsamma misstag som producenterna redan hunnit göra. Alltså är det mindre risk för en 

detaljist att lansera en ny produkt än om en producent skulle göra detsamma. 

                                                      
54 Steiner (2004) 
55 Ibid. 
56 Tarziján (2006) 
57 Ibid. 
58 Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008) 
59 Quelch & Harding (1996) 
60 Steiner (2004) 
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Då detaljisten väljer att låta tillverka egna märkesvaror kan det, i och med ökad inblick i 

råvarukostnader et cetera, leda till att detaljisten erhåller vissa förhandlingsfördelar gentemot 

producenten och kan på så sätt pressa priset på produkten. Samtidigt som relationen mellan producent 

och detaljist blir allt bättre vinner detaljisten ökad förhandlingskraft. 

Hoch (1996) presenterar sex strategier lämpade för företag som utsätts för konkurrens från egna 

märkesvaror. Strategierna redogör för hur företag kan välja att styra och organisera sin verksamhet för 

att behålla och eventuellt stärka sina marknadsandelar. En av strategierna, den så kallade ”make a 

regular or premium private label”, har studien ytterligare fördjupat sig i. 

Varför företag som redan är befintliga leverantörer till detaljister inom dagligvaruhandeln väljer att 

tillverka egna märkesvaror beror bland annat på att de kan låta sälja produkterna billigare än deras 

huvudprodukt (LMV) då andra råvaror används vid produktionen. Samtidigt reduceras 

marknadsföringskostnaderna för producenten eftersom EMV inte kräver någon vidare marknadsföring 

då det är detaljisten som står för sådana kostnader. Vidare låter EMV fylla ut outnyttjad 

produktionskapacitet. Då producenten är en av marknadsledarna inom sin varukategori kan 

tillverkningen av EMV bidra till att producenten skaffar sig större kontroll inom varugrupperna för 

både EMV och LMV. 

Litteraturen visar också på att det görs skillnad mellan en lågkvalitativ producent och en högkvalitativ 

producent. Det kan uttryckas som att de tillverkar lågprisprodukter och premiumprodukter. De 

högkvalitativa producenterna och de lågkvalitativa producenterna fungerar på olika sätt när de 

tillverkar EMV och kommer att uppträda olika beroende på vilken typ av produkt de tillverkar och när 

produktionen av EMV ökar.  

3.4.1 Nyckelord 

Följande nyckelord är förknippade med den forskning vi redovisats i den teoretiska referensramen: 

Konkurrens, varumärke, kapacitet, kostnader, förhandlingsfördelar, maktskifte, strategier, 

intäktsmarginaler. 
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4 
Empiri 

Den empiriska undersökningen bygger personliga intervjuer som ligger till grund för den senare 

analysen. Här presenteras de svar vi erhållit vid intervjuerna, vilka presenteras både med citat och 

med sammanfattningar. Respondenterna och respektive företag har önskat vara anonyma.   

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Producent A 

Producent A är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. År 2008 omsatte företaget 1,2 miljarder 

kronor och har idag omkring 350 anställda. 

Sammanställning av intervju med försäljningsdirektör 

Sedan år 2005 har producenten tillverkat egna märkesvaror till flera av de stora detaljisterna inom den 

svenska dagligvaruhandeln, däribland ICA, Coop, Axfood och Lidl. Anledningen till att producenten 

startade tillverkningen av egna märkesvaror berodde på ett uppköp av ett företag som redan var 

leverantör av EMV till dagligvaruhandeln. Enligt en överenskommelse medförde uppköpet fortsatt 

tillverkning av EMV för Producent A. 

När ett EMV-uppdrag upphandlas ser förhandlingsprocessen olika ut beroende på vilket bolag som 

Producent A samtalar med. En del bolag väljer att ha en förhandlingsprocess som är mer centrerad till 

den nordiska marknaden medan andra bolag väljer att koncentrera EMV-upphandlingen till hela den 

europeiska marknaden. 

Producent A tillverkar endast en typ av EMV. I enlighet med företagets policy skiljer sig den egna 

märkesvaran från deras ordinarie sortiment såtillvida att det är olika recept. I samtliga fall 

tillhandahåller Producent A recepten åt detaljisterna, dock är respondenten medveten om att det ser 

olika ut inom EMV-branschen. Hur den egna märkesvaran skiljer sig rent kvalitets- och prismässigt 

kan representanten från Producent A inte kommentera. 

Respondenten menar att de krav som ställs från detaljisterna gentemot Producent A är mycket 

omfattande och skiljer sig åt, i likhet med förhandlingsprocessen, från detaljist till detaljist beroende 

på vad som står skrivet i avtalet. 

Produktionen av EMV tilldelas ”en väldigt liten del” av företagets totala kapacitet och någon övre 

gräns vad gäller tillverkningen av EMV finns inte. Då varje upphandling gällande tillverkningen av 

EMV åt en detaljist är individuell görs en bedömning från fall till fall av hur mycket kapacitet 

Producent A kan tilldela produktionen av EMV. Vidare kan respondenten ”av förståeliga skäl” inte 

kommentera hur intäktsmarginalerna ser ut på LMV respektive EMV och hur de förhåller sig 

däremellan. 

I drygt tio år har det inom alla produktsegment som Producent A verkar inom funnits egna 

märkesvaror, något som det tas hänsyn till inom den dagliga verksamheten. Några radikala 
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förändringar har inte skett med avseende på företagets strategier. Idag har företaget accepterat EMV 

och de rådande spelreglerna. Varje affär granskas och tas ställning till när företaget får en förfrågan: 

”Det är i princip som en vanlig affär med vilken kund som helts”. 

Producent A har anpassats sin organisation efter de nya förhållandena och räknar med att EMV 

kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Respondenten förklarar att det var tuffare för ett 

tiotal år sedan då egna märkesvarorna började introducerades på den svenska marknaden. 

En av fördelarna med att låta producera EMV är, enligt respondenten, att företaget får en tätare dialog 

med kunden (detaljisten) som kan ge positiv effekt på företagets övriga sortimentet.  

Respondenten samtycker inte med att detaljisten skulle ha fått en ökad förhandlingsstyrka i och med 

försäljningen av EMV då andra menar att detaljisten kan ges större insikt i råvarukostnader och på så 

sätt låta pressa priserna. Respondenten menar att detaljisten endast köper en produkt från Producent A 

under sitt eget varumärke. Vidare menar respondenten att detaljister redan har en stor kännedom kring 

råvarukostnader, valutor och andra faktorer som påverkar priset. Att EMV har bidragit till att 

detaljisterna har fått ökade förhandlingsfördelar ser respondenten därför inte som ett kausalt samband. 

Respondenten vidhåller att det är ett aktivt val som företaget gjort genom att inte köra med öppna kort 

då producenten inte redovisar tidigare nämnda kostnader. 

Recepten till EMV ägs som sagt av Producent A men de måste först godkännas av detaljisten för att få 

säljas under det egna varumärket då det är detaljistens varumärke som står garant om något negativt 

mot förmodan skulle uppdagas. Producent A står även med som tillverkare av den egna märkesvaran 

på produkten via en unik sifferkombination som kan hjälpa konsumenten att härleda vilket företag som 

är tillverkare av produkten. 

4.1.2 Producent B 

Producent B är ett helägt dotterbolag till en av Sveriges ledande dryckesproducenter vars omsättning 

uppgick till ca 2,7 miljarder kronor under år 2008. Producent B:s produktionsvolym uppgår idag till 

drygt 30 % av moderbolagets totala volym. Producent B är marknadsledande i Sverige på EMV inom 

dryckeskategorin. Vilka detaljister Producent B tillverkar EMV till är enligt kontrakt en konfidentiell 

uppgift. 

Sammanställning av intervju med VD 

Moderbolaget startade sin tillverkning av EMV år 2004 i liten skala. År 2008 köptes Producent B som 

del av ett strategiskt beslut att bli mer aktiva på EMV-marknaden. Producent B är idag ett bolag som 

helt inriktat sig på att tillverka EMV åt detaljister inom dagligvaruhandeln. Med den inriktningen 

förväntar sig företaget en allt större andel av marknaden för handelns egna märkesvaror.  

Förhandlingsprocessen beskrivs som väldigt styrd av detaljisterna. Det finns ett stort intresse hos 

detaljhandelskedjorna att skicka ut en offertförfrågan till så många producenter som möjligt, det bidrar 

till större konkurrens om kontrakten som kan sänka priserna. Producent B är därför inte orolig att inte 

bli tillfrågad vid ett anbudstillfälle eftersom detaljisterna eftersöker konkurrens. Offertförfrågningarna 

innehåller tydliga riktlinjer för hur tillverkningen ska ske och vilka villkor som gäller, förklarar 

respondenten. Det är väldigt svårt att ändra på villkoren i anbuden och hela upphandlingsprocessen 

sker sedan via en webbaserad auktion. Vanligtvis vinns ett kontrakt av den producent som kan offerera 

lägst pris. För att differentiera sig arbetar Producent B aktivt med leveranssäkerheten av produkterna 

då respondenten har en tro att det ger Producent B fördelar vid framtida förhandlingar.  

Standardavtalens längd är vanligtvis ett år men för Producent B kan kontrakten skilja sig kraftigt åt. 

Ett kontrakt för tillverkning av en produkt vars huvudsakliga råvara fluktuerar mycket i pris kräver 
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kortare avtalstider då det är svårt att garantera ett fast pris i ett helt år. Tillverkning av produkter med 

stora volymer kräver däremot avtalslängder från två till tre år då det fordrar stora omfördelningar i 

produktionsanläggningarna. Bland detaljisterna i Sverige finns det idag en respekt för att 

avtalslängderna måste få variera mellan olika produkter.   

Respondenten menar att det inte finns några kvalitetsskillnader mellan EMV och LMV i Producent B:s 

produktion även om smaken skiljer sig åt mellan produkterna. Det finns fullständiga specifikationer på 

vilka ingredienser som ska ingå i produkten i de fall då detaljisten tillhandahåller recepten till den egna 

märkesvaran.  

”I rent goodwillsyfte har vi ibland hjälpt kunden att ta fram nya recept som de fått av oss” säger 

respondenten och syftar på ett av flera sätt att skapa positiva relationer med detaljhandelskedjorna. 

Respondenten anser dock att det uppstår en rättvis bedömning då det är detaljisterna som 

tillhandahåller recepten, vilket är att föredra. I de fall då detaljisterna inte har några egna recept sker en 

bedömning av de smakprover som producenterna skickar till detaljisterna: ”Det känns ganska labilt att 

bedöma en produkt på det sättet där fyra personer ska bedöma om vår produkt är godast eller inte”.  

För respondenten är det uppenbart att EMV fortfarande är en basprodukt som konsumeras under 

vardagen och som undviks vid högtider. Både resonemanget från respondenten och producentens 

försäljningssiffror visar tydligt att kända LMV konsumeras vid påsk, midsommar, jul, nyår och andra 

högtider under året. ”Det är inte riktigt okej att ställa fram vilka varumärken som helst på borden”, 

uttrycker respondenten. Resterande perioder är det mer jämvikt mellan detaljhandelns EMV och LMV. 

Intäktsmarginalerna på EMV är förhållandevis små jämfört med övriga produkter som Producent B 

och dess moderbolag levererar till dagligvaruhandeln. Marginalrena på EMV uppgår till knappt en 

tredjedel av marginalerna som producenten har på LMV. Samtidigt vidhåller respondenten att det är 

svårt att beräkna kostnader och vinster vid tillverkning av EMV med hjälp av kalkyler, särskilt vid 

jämförelser mellan LMV och EMV då det vid försäljning av EMV inte uppkommer kostnader för 

försäljning och marknadsföring.  

Att tillverka EMV är ett utmärkt sätt för Producent B att ha full beläggning i produktionen. ”Gör inte 

vi det, gör någon annan det” förklarar respondenten och syftar på tillverkningen av EMV. Vidare anser 

respondenten att producenter inte kan påverka ökningen av EMV inom dagligvaruhandeln 

produktionsmässigt, utan menar att ökningen påverkas av handelns efterfrågan på EMV samt 

producenternas förmåga att sälja och marknadsföra sina egna produkter.  

I framtiden är en tretioprocentig andel av EMV i dagligvaruhandeln rimligt anser respondenten och 

förklarar att den nivån redan har uppnåtts inom dryckeskategorin. En del av detaljhandelskedjorna 

ligger en bra bit över den nivån på vissa varukategorier och respondenten tror att andelen kan öka ännu 

mer i takt med att acceptansen för EMV blir större.  

Det varumärkesbyggande som detaljhandelskedjorna jobbat med de senaste åren är väldigt viktigt och 

intressant för framtiden. ICA är den detaljist som har gjort det bästa varumärkesarbetet, anser 

respondenten och uttrycker det som ”häftigt” att de lanserar varor i premiumsegmentet: ” ICA kan 

idag prissätta sina egna märkesvaror högre på grund av deras starka varumärke”. 

Det enskilt största bekymret för producenterna och för Producent B är detaljisternas insikt i 

råvarukostnader menar respondenten: ”Vårt största orosmoment är den öppna kalkyl vi måste jobba 

med när det gäller EMV”. För Producent B:s moderbolags varumärken är det inte positivt att 

dagligvaruhandeln har god insikt i råvarukostnaderna då det blir svårare att motivera prishöjningar. 

Samtidigt är det en förutsättning med öppna kalkyler vid tillverkning av EMV, dels för att detaljisterna 

kräver det, dels för att Producent B på ett trovärdigt sätt ska kunna höja priserna när priserna går upp. 
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Respondenten menar att detaljhandelskedjorna idag är mycket mer professionella än vad de var för 10-

15 år sedan. Numera köper de rapporter från råvarubörserna och kan på så sätt följa utvecklingen av 

råvarupriserna: ”Det är en utveckling som hade skett även om de inte hade jobbat med EMV” avslutar 

respondenten.  

4.1.3 Producent C 

Producent C är en av Sveriges största producenter av mejerivaror. Under år 2009 omsatte företaget 

ca 3 miljarder kronor och sysselsatte 480 personer. Inom sin varukategori är de en av 

marknadsledarna på den svenska marknaden. Företaget startade sin tillverkning av EMV år 2006 och 

levererar EMV till samtliga större detaljister i Sverige. 

Sammanställning av intervju med Key Account Manager EMV 

Sedan millenniumskiftet upplever respondenten att EMV-etableringen inom dagligvaruhandeln har 

dragit igång på allvar i Sverige. Respondenten förklarar att EMV bygger på försäljning av varor med 

stor volym och att det av den anledningen först på senare tid blivit lönsamt att producera EMV. Då 

råvaran för Producent C är mjölk, går det inte att exakt styra över produktionen. Ingången av mjölk i 

produktionen är konstant och ofta finns det ett överskott. För att få avkastning på mjölken anser 

respondenten att det föreligger goda skäl till att börja tillverka EMV åt detaljisterna. Det ger företaget 

möjlighet att använda outnyttjad kapacitet, dessutom ses tillverkningen av EMV som ett bra sätt att 

differentiera sig från konkurrenterna: ”EMV tar lite på våra egna produkter men framförallt på 

konkurrenternas produkter”. Vidare resonerar respondenten: ”Tillverkar vi en produkt som en detaljist 

säljer under eget varumärke får vi avsättning för produkten, medans våra konkurrenter i sin tur säljer 

färre liknande produkter till detaljisten. Det är våra konkurrenter som får problemen och som inte 

lyckas sälja sin produkt”. 

Respondenten beskriver hur en förhandling, av ett kontrakt för tillverkning av EMV, går till. Det 

startar med att ett anbud skickas ut av detaljisterna, ett förfarande som ungefär kan beskrivas likt en 

upphandling: ”Vi får en förfrågan, en så kallad tender, från de olika kedjorna där de beskriver exakt 

vad de vill ha”. Anbudet innehåller bland annat detaljerade beskrivningar av vad detaljisten vill ha 

producerat och en noggrann specifikation av produktens innehåll. ”Sedan lämnar vi in en offert på 

anbudet och skickar även in smakprover till detaljisterna som sedan gör tester på produkterna innan vi 

blir godkända som producent”, beskriver respondenten. Kraven från detaljisterna för att få ett 

tillverkningskontrakt av EMV framställs som förhållandevis hårda där producenterna inte ges samma 

möjlighet att ställa krav. 

I de fall Producent C producerar EMV åt detaljisterna förekommer det alltid grundliga riktlinjer för 

hur produktens recept ska se ut. Många mejeriprodukter är enkla basprodukter som inte varierar 

mycket mellan olika tillverkare och således inte heller mellan LMV och EMV. Men ingen produkt är 

identiskt en annan och det förekommer inte heller några fall då detaljister rakt av kopierar LMV. 

Andra mejeriprodukter såsom yoghurt kan varieras i smak i ganska stor omfattning: ”Då vi gör en 

EMV till en detaljist så bestämmer de smaker och recept själva, det är deras produkt som vi enbart 

tillverkar”. Vid leveransen tar detaljisten över ansvaret för produkten då det är detaljistens varumärke 

som står på produkten. 

Tillverkning av EMV är förenat med låga kostnader för Producent C samtidigt som det är förenat med 

lägre intäktsmarginaler. Kostnader för bland annat marknadsföring, försäljning och kundtjänst räknas 

vanligtvis bort då sådana kostnader endast är förknippande med försäljning av LMV. Produktionen av 

EMV ses som ett sätt att utnyttja kapaciteten i produktionen fullt ut och ta vara på marknadsandelar. 

För Producent C innebär tillverkningen av EMV inte några lukrativa kontrakt: ”EMV är för oss oftast 

inga bra affärer, vi sätter så låga priser vi kan för att kunna få ett kontrakt”. Vidare beskrivs viss 
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tillverkning ske av strategiska skäl: ”Vissa affärer är inte lönsamma för oss utan vi tar de rent 

strategiskt och försöker tänka långsiktigt”. 

Kontraktstiderna varierar en del mellan de olika detaljisterna och de olika produkter som tillverkas. I 

vissa fall gäller ett kontrakt under ett år, i andra fall är kontraktet löpande med uppsägningstider på ett 

visst antal månader. Inte heller här finns det utrymme för producenten att ställa krav. 

I dagsläget svarar tillverkningen av EMV för ca 150 miljoner kronor eller 5 % av omsättningen för 

Producent C. Någon övre gräns för tillverkningsvolymen av EMV finns inte hos Producent C och 

resonemanget grundar sig i att volymen styrs av detaljhandelskedjorna. Företaget ser tendenser till en 

ökning av EMV inom handeln och tror att tillverkningen av EMV kommer att fortsätta öka. ”Det 

gäller att hänga med då kedjorna annonser att de ska öka sina andelar EMV” förklarar respondenten. 

Vissa leverantörer har inte tagit EMV på allvar, något som respondenten beskriver som ett misstag 

Producent C inte ämnar göra. 

Några direkta förhandlingsfördelar ser inte respondenten att detaljisterna får via deras tillverkning av 

EMV: ”De stora detaljisterna har idag full koll på priserna på spotmarknaden för råvaror ändå”. 

Snarare upplevs det uppkomma möjligheter för Producent C att bygga ett bra förhållande till 

detaljisterna och på så sätt öka försäljningen av företagets egna produkter långsiktigt.  

4.1.4 Producent D 

Producent D är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag och verkar inom smaksättningsbranschen. 

År 2008 omsatte företaget 230 miljoner kronor och har idag runt 100 anställda. Produktionen av 

EMV utgör omkring 10-15 % av företagets totala omsättning. 

Sammanställning av intervju med försäljningschef i Norden 

Tillverkningen av EMV startade 1994 då Producent D förvärvade ett mindre företag som redan var 

tillverkare av egna märkesvaror. Företaget levererar smaksättningsprodukter till livsmedelsindustrin 

och dagligvaruhandeln med bland andra ICA, Axfood och Coop som kunder. 

För att beskriva förhandlingsprocessen då ett EMV-uppdrag upphandlas väljer respondenten att 

exemplifiera det med ICA, ett företag med en förhållandevis central styrning. När det rör sig om en 

produkt som är generisk, det vill säga en produkt som är av samma kvalitet och som säljs i flera 

länder, använder ICA sig av ett dotterbolag till den nederländska Ahold-koncernen som är en av 

delägarna i detaljhandelskedjan. Vid en upphandling har detaljhandelskedjor, med basis i flertalet 

länder, möjlighet att visa sitt intresse för upphandlingen både innan och efter prisbilden har redogjorts. 

Därefter skickas en förfrågan till de producenter som kan tänkas tillverka de önskade produkterna med 

en tydlig beskrivning vad gäller emballage, kvalitet, leveransvillkor, logistikvillkor et cetera. Vidare 

erbjuds producenter att inkomma med bud. Den budade upphandling varar omkring fyra till sex 

veckor. 

När det är fråga om en upphandling av produkter som är mer landsspecifika sköter respektive land 

individuellt upphandlingen. Den är då riktad till ett visst antal leverantörer. Villkoren är inte lika hårda 

som vid upphandling av generiska produkter. Istället läggs mer tyngd på att finna en smakprofil och 

kvalitet som överensstämmer med det som önskas, ofta närliggande marknadsledaren inom 

produktkategorin, så kallad benchmarking. ICA:s strategi är dessutom att nå ett utpris som är 85 % av 

leverantörens märkesvara. 

Producent D tillverkar endast EMV inom varukategorier som de själva inte är verksamma inom, 

därmed förekommer inga EMV som efterliknar deras LMV. Vilken av parterna som äger receptet till 

den egna märkesvaran är en förhandlingsfråga. Det förekommer att Producent D blir tillfrågad av 
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detaljisten om företaget kan tillverka en produkt enligt recept. I andra fall önskar detaljisten en viss typ 

av vara och frågar då vad Producent D har att erbjuda. I ett sådant fall har producenten rättigheten till 

receptet. Dock är det önskvärt från detaljistens sida att äga receptet vilket kan medföra att producenten 

utsätter sig för en risk då det inte endast är ingredienserna som är en recepthemlighet utan även själva 

produktionen och processen i att framställa produkten. 

Vad som kan ses som en ömsesidig relation mellan parterna är inte den rätta bilden då producenterna 

står som hundra procent utbytbara hos detaljisten eftersom konsumenterna inte har kännedom kring 

producenten bakom den egna märkesvaran. I avtalet kan det förekomma att detaljisten friskriver sig en 

del av ansvaret på producenten, ändra avtalsvillkor, leverensvillkor et cetera, vilket är något som 

tillhör spelet och som producenterna dagligen tvingas hantera. 

Omkring 25 % av företagets totala kapacitet tilldelas produktionen av EMV och någon övre gräns vad 

gäller tillverkningsvolymen av EMV finns inte. Det finns dock affärer som företaget inte valt att gå in 

i då det skulle bli svårt att leva upp till detaljistens önskade tillverkningsvolym. Hur 

intäktsmarginalerna mellan LMV respektive EMV förhåller sig kan besvaras utifrån två synvinklar. 

Visserligen har LMV ett högre täckningsbidrag, å andra sidan tillkommer kostnader i form av 

marknadsföring, försäljning, kampanjer et cetera. Ur en sådan aspekt är det inte alltid som företaget 

tjänar mer på LMV än på EMV. 

Respondenten menar att ökningen av egna märkesvaror främst har att göra med ett alltför litet utbud 

av LMV. Därmed skulle ökningen av EMV kunna ses som något producenterna själv förorsakat, 

varför företagen generellt sett tappar marknadsandelar åt EMV. Producent D är varken skeptisk eller 

främmande för EMV inom de produktkategorier som företaget verkar inom då man har en chans att 

säkerställa produktkategorin och utmana konkurrenterna. 

Att företaget skulle ha tvingats förändra sin organisationsstruktur samt göra nämnvärda förändringar 

gällande sina strategier avvisar respondenten: ”EMV bygger mycket på samma typ av struktur som 

LMV”. Visserligen hade företaget, om de enbart producerade EMV, blivit tvingade att dra ner på sin 

marknadsföringsorganisation i och med avsaknaden av varumärken och etiketter. Eftersom 

produktionen av EMV pendlar och utgör omkring 10-30% av företagets totala volym ger det inga 

anmärkningsvärda förändringar i produktionen. Likväl är det viktigt att företaget har koll på vad de 

producerar, vad de inte producerar, till vem de producerar och till vilka priser de producerar samt hur 

de väljer att vara transparenta gällande prissättningen av EMV respektive LMV. 

Anledningen till att Producent D inte står som tillverkare på de egna märkesvarorna är för att företaget 

inte vill att konsumenterna kontaktar dem angående eventuella synpunkter och klagomål på EMV. Det 

skulle innebära kostnader i form av att företaget skulle bli tvungna att rekrytera personal för en sådan 

kundsupport. Strategin, att inte stå med som tillverkare, är visserligen något som kan förhandlas fram 

vid en avtalsskrivning. Om företaget mot förmodan ska stå med som tillverkare används ett 

dotterbolagsnamn. 

Företagets generella bild kring framtiden vad gäller EMV är det kommer att öka: ”Detaljisterna inom 

den svenska dagligvaruhandeln har tydliga mål vad gäller framtiden”.
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4.1.5 Producent E 

Producent E är producent av livsmedel i Sverige och är marknadsledande inom sin kategori. 

Omsättningen uppgår årligen till cirka 2,1 miljarder kronor och företaget har ca 380 anställda. De 

tillverkar EMV åt de flesta detaljister i Sverige och produktionen av EMV står idag för ca 30 % av 

företagets totala produktionsvolym. I deras eget produktsortiment ingår både basvaror och 

premiumvaror. 

Sammanställning av intervju med Business Manager EMV 

Produktionen av EMV startade för över 10 år sedan för Producent E. Den grundläggande anledningen 

var att företaget fann ett behov av ökad volym i deras produktionsanläggningar: ”Våra anläggningar 

kräver en enorm volym för att kunna gå runt, för att nå dessa volymer behöver vi fylla på med annat än 

våra egna produkter”. Respondenten förklarar att de fasta kostnader som produktionsanläggningarna 

för med sig behöver slås ut på så många produkter som möjligt.  

Vanligast är att förhandlingsprocessen liknar en upphandling. Först skickar detaljisten ut en detaljerad 

beskrivning och specifikation av den produkt som ska tillverkas till flera potentiella producenter. 

Producenterna skickar i sin tur in en offert och varuprover till detaljisten för utvärdering. Oftast ger 

detaljisten uppdraget till den producent som lämnat lägst pris i offerten. Kontraktstiden för ett uppdrag 

varierar men är vanligtvis ett till två år. För att försäkra sig om att tillverkningen blir lönsam är det 

vikigt för Producent E att tillverkningsvolymen är så stor som möjligt. Detaljisterna är för det mesta 

flexibla vad gäller kontraktslängder och tillverkningsvolym.  

Producent E skalar bort alla de kostnader som LMV bidrar med när de räknar på intäktsmarginalerna 

för EMV. Kostnader för bland annat försäljning och reklam räknas inte med vid tillverkningen av 

EMV, ändå är marginalerna för EMV aningen sämre än för LMV.  

Producent E:s produkter skiljer sig åt från de EMV företaget tillverkar då det är unika recept på alla 

EMV i deras produktion. Några kvalitetsskillnader, mellan EMV och LMV anser inte respondenten 

förekommer, det är snarare innehållet som kan skilja sig åt vad gäller ursprung eller kötthalt. 

Respondenten anser inte att detaljisterna får några förhandlingsfördelar genom sitt arbete med EMV 

eller via den ökade insikten i råvarukostnader. Istället är det detaljisternas upphandlingsmetoder som 

ger dem ett övertag vid förhandlingarna. Producenterna är tvungna att erbjuda så låga priser som 

möjligt samtidigt som de är medvetna om att kontrakten ska omförhandlas inom vanligtvis två år.  

Tillverkningen av EMV har inneburit att producenten anammat nya strategier. Strategierna innebär att 

Producent E ”ska vara väldigt aggressiva på EMV-affärer och på att ta in nya kontrakt” vilket bland 

annat beror på att deras stora produktionsanläggningar är volymberoende. Samtidigt är det strategiskt 

för Producent E att producera EMV åt detaljisterna så länge det generar vinst. ”Det är bättre att vi gör 

produkten och tjänar några kronor än att det är någon annan leverantör som tillverkar produkten” 

förklarar respondenten och berättar att det inte finns någon övre gräns för tillverkningsvolymen av 

EMV i dagsläget.  

Producent E inser samtidigt vikten av att marknadsföra sina egna varumärken och att det är 

varumärkesleverantörerna som driver marknaden framåt. ”Jag tror inte vi kommer få bort EMV utan 

det är kvar för att stanna” säger respondenten och menar samtidigt att det inte går att motarbeta 

detaljisternas arbete. Respondenten menar att producenterna måste produktutveckla, ladda sina 

varumärken med mervärde och lansera nyheter så att de hela tiden ligger steget före detaljisternas egna 

märkesvaror. 
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4.2 Sammanfattning 

Tabell 4.1 ger i stora drag en överblick kring vad som framkom vid intervjuerna. Den ska också 

fungera som en föranalytisk modell. Den visar även på gemensamma drag och olikheter hos respektive 

producent. När det gällde hur stor andel av företagets totala kapacitet som tillägnas produktionen 

uppgår tre av företagens andelar till så mycket som 25-30 % av den totala volymen. Dock var det inga 

av producenterna som hade en uttalad övre gräns vad gäller tillverkningsvolymen. 

Intäktsmarginalerna för EMV var för alla producenter sämre än intäktsmarginalerna för LMV. Några 

av de tillfrågade producenterna menade på att förhandlingsprocessen är den största bidragande orsaken 

till att marginalerna på EMV blir lägre än på LMV. En upphandling av EMV beskrivs som en tävling 

mellan producenterna där den som kan erbjuda lägst pris vinner kontraktet. 

Bakomliggande faktorer kring varför producenterna valde att börja producera skiljde sig åt mellan 

företagen där en av respondenterna menade att en stor anledning till det berodde på 

kapacitetsutnyttjande åtgärder. I vissa fall rörde det sig om ett strategiskt beslut att bli mer aktiva på 

EMV-marknaden men även i de fallen ses EMV som ett verktyg för att utnyttja 

produktionskapaciteten fullt ut. 

I en del fall är det skillnad mellan råvarorna i EMV och LMV. Det förekommer att detaljisten ger 

producenten ett uppdrag att tillverka EMV efter vissa specifika kriterier och önskemål. Likväl 

förekommer det att producenterna hjälper detaljisterna att utveckla nya recept. 

De producenter som låter tillverka EMV till dagligvaruhandeln utsätts för hårda kravspecifikationer. 

Ofta ges producenten ingen möjlighet att ställa liknande krav på detaljisten då producenterna alltid är 

hundraprocentigt utbytbara. De villkor som framkommer i anbuden är de som gäller. ICA beskrivs 

mer eller mindre av de flesta respondenter som den mest pådrivande aktören vad gäller utvecklingen 

av EMV. 

Generellt sätt förhåller sig producenterna positiva till fenomenet egna märkesvaror och de har även en 

liberal syn på ökningen av EMV inom dagligvaruhandeln. Den allmänna bilden bland respondenterna 

är att EMV kommer att växa inom den närmaste framtiden och leda till ökad konkurrens inom 

dagligvaruhandeln. Respondenterna menar att egna märkesvaror kan användas som ett sätt att förbättra 

relationerna mellan producent och detaljist samt maximera produktionskapaciteten.  

Åsikterna kring de förhandlingsfördelar EMV kan bidra med skiljer sig mellan respondenterna. En 

respondent menar att det är ett stort problem att uppgifterna om råvarukostnader och andra interna 

kostnader sprids till detaljhandelskedjorna. Övriga respondenter gav inga indikationer på att EMV 

bidragit till några direkta förhandlingsfördelar för detaljhandelskedjorna. Gemensamt för 

respondenterna är att de anser att detaljisterna blivit mer professionella och har en större insikt i 

kostnader rörande produktion idag än tidigare.  

Det har också spekulerats i huruvida det finns producenter som väljer att lägga ett så lågt offertpris att 

de gör en förlustaffär på tillverkningen av EMV. De flesta vi talat med erinrar sig om upphandlingar 

där priskraven varit så pass låga att det inte funnit någon möjlighet för producenten att tillverka 

produkterna med vinst. För att ta marknadsandelar, konkurrera ut producenter och bygga relationer 

kan det finnas anledning för en producent att ta enstaka förlustaffärer. De producenter vi talat med har 

dock kravet att alla affärer ska bidra med vinst. 
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 Producent A Producent B Producent C Producent D Producent E 

Bakgrund:      

Produktion av EMV 

startade år 

2005* 2004** 2006 1994* ~2000 

Andel av producentens 

totala kapacitet som 

tilldelas EMV 

”En väldigt 

liten del” 

30 % 5 % *** 25 % 30 % 

Övre gräns för 

tillverkningsvolymen 

av EMV 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Intäktsmarginaler på 

EMV 

 

Ingen 

möjlighet att 

kommentera 

1/3 av 

varumärkes-

marginalerna 

Sämre intäkts-

marinaler än på 

LMV 

Sämre intäkts-

marginaler än 

på LMV 

Sämre 

intäkts-

marginaler än 

LMV 

Kvalitetsskillnader 

mellan LMV och EMV 

Ingen 

möjlighet att 

kommentera 

Nej Nej Nej Nej 

Råvaruskillnader 

mellan LMV och EMV 

Ingen 

möjlighet att 

kommentera 

Olika recept Olika recept 

förekommer 

Olika recept 

förekommer 

Olika recept 

Motiv:      

Använda outnyttjad 

produktionskapacitet 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Relationsbyggande Ja Ja Ja Ja Ja 

Öka marknadsandelar Ej uttalat Ja Ja Ja Ja 

EMV:s påverkan:      

Producentens 

strategier har 

förändrats 

Nej Ja Nej Nej Ja 

Större insikt i 

råvarukostnader för 

detaljisten 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Ökade 

förhandlingsfördelar 

för detaljisten 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Producentens syn 
på EMV: 

     

Framtida ökning 

/minskning av EMV 

Ökning Ökning Ökning Ökning Ökning 

Producenten 

positiv/negativ till EMV 
 

Varken eller Positiv Positiv Positiv Varken eller 

* I och med ett uppköp av en redan befintlig EMV-producent 

** Från och med 2008 i större omfattning 

*** Av totala omsättningen 

Tabell 4.1 Empirisk sammanställning
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5 
Analys 

I kapitlet låter vi den empiriska undersökningen och den teoretiska referensramen integreras. Vi 

tolkar de svar vi erhållit från respondenterna och analyserar hur väl litteraturen stämmer överens 

med empirin. Analysen presenteras utifrån frågeformulärets centrala områden.  

5.1 Bakomliggande faktorer 

Fyra av fem tillfrågade producenter har inte tillverkat EMV längre än 10 år. Runt millennieskiftet 

beskrivs den stora ökningen av egna märkesvaror i dagligvaruhandeln ha skett. Sedan dess har det gått 

från att vara fult att producera EMV till att det idag är accepterat. Quelch och Harding (1996) menar 

att tillverkningen av EMV kan hämma producentens varumärke och förvirra konsumenterna. De 

förespråkar ett avvaktande tillvägagångssätt och i motsats till respondenterna menar forskarna att det 

finns få fördelar med EMV-tillverkning.  

5.1.1 Kapacitetsutnyttjande 

Samtliga respondenter medger att en av anledningarna till att låta producera egna märkesvaror är 

möjligheten att fylla ut den outnyttjade kapacitet som producenterna besitter. Producenternas stora 

produktionsanläggningar bidrar till höga fasta kostnader, det finns därför ett behov av ökad volym i 

anläggningarna. Att inte fylla ut den överkapacitet som producenten har medför att 

tillverkningskostnaderna sprids ut på färre produkter vilket i sin tur medför att producentens ordinarie 

produkter (LMV) blir dyrare för slutkunden. Även i teorin ges det stöd för det då Quelch & Harding 

(1996) menar att det kan vara lönsamt att tillverka EMV så länge det finns produktionskapacitet. Även 

Tarzijáns (2006) tankar är förenliga med det då han anser att outnyttjad produktionskapacitet bör 

tilldelas tillverkning av EMV. Om EMV-produktionen planeras långsiktigt kan det till och med vara 

mer lönsamt att tillverka EMV än LMV då mindre resurser krävs
61

. Dock var det inga av 

respondenterna som gav några antydningar om att de skulle vara beredda på att helt övergå till att 

endast producera egna märkesvaror. 

5.2 Förhandlingsprocess 

Steiner (2004) vill hävda att detaljisterna får ökade förhandlingsfördelar genom sitt arbete med EMV, 

något som de flesta tillfrågade respondenterna inte håller med om. Producent B var den enda av 

respondenterna som ansåg att detaljisterna fått större inblick i råvarukostnaderna till följd av 

tillverkningen av EMV. Några respondenter förklarade att det är stor skillnad på den information som 

detaljisterna besitter i dagsläget och vilken information de förfogade över för 10-15 år sedan: ”Idag 

köper de information om råvarupriserna och har stor koll på hur priserna fluktuerar”
62

. Detaljisterna 

beskrivs som mer professionella i sitt arbete idag och det är troligt att de hade haft lika mycket 

                                                      
61 Mills (1999) 
62 Respondent Producent C 
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information även om de inte hade arbetat med EMV. Respondenterna verkar införstådda med 

spelreglerna och har accepterat producenternas minskade förhandlingsstyrka.  

Detaljisterna ställer hårda krav på producenterna som tillverkar EMV. Vid en upphandling finns alltid 

noggranna beskrivningar, innehållsförteckningar och kravspecifikationer som producenterna ska 

efterfölja. Ibland förekommer efterföljande smakprovningar innan en producent blir godkänd som 

tillverkare. Från litteraturen har vi lärt oss att detaljisterna har möjlighet att få bättre priser på deras 

inköp då de kan erbjuda producenterna stora volymer
63

. Respondenterna menade dock att detaljisterna 

var flexibla när det kom till att bestämma volym och kontraktslängd, vilket visar på att detaljisten i 

somliga fall tar hänsyn till producentens förutsättningar.  

5.2.1 Skillnader mellan EMV och LMV 

De flesta av dagens egna märkesvaror i Sverige tillhör den tredje generationens
64

 EMV och är snarlika 

LMV. De anses generellt vara basvaror som konsumeras på vardagen och säljs i stora volymer. Ett bra 

exempel på att utvecklingen går framåt är ICA:s produktserie ICA Selection
65

 som prismässigt ligger 

högre eller i linje med de marknadsledande varumärkena. Det är produkter av den fjärde 

generationen
66

 som ska vara av hög kvalitet i ett nischat segment och som är till för att stärka 

detaljistens image.  

Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008) gör gällande att en högkvalitativ producent endast bör tillverka 

EMV om produkterna hör till premiumkategorin. Producent E klassificerar sig själva som en 

högkvalitativ producent och deras sortiment består delvis av premiumprodukter. De tillverkar däremot 

inte några EMV i premiumsegmentet. Det är ytterligare ett exempel på den breda acceptans som finns 

för EMV bland producenterna. Det är okej att tillverka alla sorters EMV och varumärket tar inte skada 

av att producenten tillverkar lågkvalitativa produkter.  

5.2.2 Marginaler 

Faktum är att detaljisterna lyckats pressa priserna på tillverkningen av EMV. Det naturliga förfarandet 

vid upphandlingar gör att den som kan erbjuda lägst pris generellt sätt vinner upphandlingen. 

Exempelvis tilldelas EMV 25 % av Producent D:s tillverkningsproduktion medan EMV endast står för 

10-15 % av omsättningen. Det visar på de mindre lönsamma intäktsmarginaler producenterna har 

beträffande tillverkningen av EMV. Det krävs stora volymer för att tillverkning av EMV ska förbli 

lönsam. Producent B visar siffror på att marginalerna för EMV uppgår till, så lite som, 25 % av 

marginalerna på LMV. Det bekräftas av litteraturen där bland andra Quelch & Harding (1996) menar 

att volym är avgörande för beslutet att tillverka EMV. Små produktionsserier av EMV kommer inte att 

vara lönsamma så länge det inte är en dyr premiumprodukt.  

5.3 Konkurrens 

Ett varumärke är laddat med ett flertal variabler, något som producenten bör ha i åtanke när den 

utvecklar och förnyar sig. Den kritiska punkten för ett företag handlar om att fortsätta upprätthålla sin 

starka ställning på marknaden samtidigt som förändringar sker i närvaro av konkurrenterna som gör 

allt i sin makt för att lyckas skaffa sig större marknadsandelar. 

Länge såg producenterna EMV som andra handens konkurrenter men har, allteftersom EMV vuxit sig 

starkare, insett att så inte är fallet. Många av respondenterna menade att då EMV introducerade på den 

                                                      
63 Quelch & Harding (1996) 
64 Laaksonen (1994) i Håkansson (2000) 
65 ICA Årsredovisning (2008) 
66 Laaksonen (1994) i Håkansson (2000) 



33 

 

svenska marknaden för ett tiotal år sedan var situationen för producenterna annorlunda på så sätt att 

det var tuffare och man visste inte riktigt hur man skulle bemöta och hantera det EMV. Det kan tyckas 

att det borde vara tvärtom, det vill säga att konkurrensen på EMV-marknaden blivit alltmer påtaglig. 

Troligen har producenterna tagit lärdom under den tid som EMV funnits på marknaden, hur de bör 

resonera när de positionerar sig, och upplever därför inte produktionen lika hotfullt och svårthanterligt 

som i EMV:s begynnelse.  

Mills (1999) hävdar att producenten kan vidga på kvalitetsgapet mellan LMV och EMV för att bemöta 

konkurrensens. Om det ska vara ett gap mellan en dålig produkt och en bra produkt eller ett gap 

mellan bra produkt och en ännu bättre produkt framgår inte. Dock uttryckte inga av respondenterna att 

det skulle vara någon kvalitetsskillnad vad gäller LMV och EMV bortsett skillnaden på 

produktinnehåll, det vill säga olika recept. Troligen beror det på detaljistens inblandning vid 

utvecklingen av den egna märkesvaran och önskemålet att uppnå samma kvalitet som 

marknadsledaren fast till ett lägre pris. Att det skulle finnas något samband mellan konsumentens 

möjlighet att ta reda på vem som tillverkat den egna märkesvaran och producentens rädsla att bli 

förknippad med en lågstatusprodukt av sämre kvalitet ser vi inte som rimligt. Respondenterna har 

framställt detaljisternas roll i förhandlingsprocessen som relativt dominant och styrande. Därför har 

detaljisten möjlighet att få kravspecifikationer och önskemål uppfyllda vid en upphandling, det vill 

säga att efterlikna marknadsledaren i möjligaste mån. 

Något som endast en respondent förkunnat handlar om det faktum att producenten alltid är utbytbar 

som EMV-tillverkare. Konkurrensen är hård mellan producenterna och att differentiera sig i klustret 

av tillverkare är något som varje producent eftersträvar. Producent B menade att garantin av 

leveranssäkerhet är ett sett att differentiera sig vilket även kan komma att gynna företaget vid en 

framtida upphandling. Vidare menade Producent C att om man låter tillverka EMV är risken för 

kannibalism liten då de får ”avsättning för produkten” medan ”konkurrenter i sin tur säljer färre 

liknande produkter till detaljisten”. Det motsäger både Quelch & Hardings (1996) och Gomez-Arias 

& Bello-Acebron (2008) som ger rekommendationen att inte börja tillverka EMV då risken för just 

kannibalism ökar. Dessutom menar Steiner (2004), något som kan verifiera bilden av en dominant 

detaljist, att detaljisten med sin ställning kan bestämma hur produkterna, EMV respektive LMV, ska 

exponeras i butiken. Producenten hamnar alltså i en slags beroendeställning gentemot detaljisten som, 

samtidigt som den är kund, även innehar rollen som en jämbördig konkurrent. 

5.4 Strategier 

Inledningsvis hade vi en bild av att EMV skulle ha förändrat producenternas strategier radikalt. I 

motsats medgav en del av respondenterna att strategierna visserligen hade förändrats men att 

förändringarna ägt rum över tiden och anpassats sig efter marknadens rådande förhållanden. Det har 

inte skett på ett lika radikalt sätt som vi hade en föreställning om. Emellertid förstod vi senare att nya 

strategier antagits även om de inte var fullt synliga hos alla producenter som ville uttala sig på den 

punkten. För vissa producenter var det dock ett strategiskt beslut från ledningen att bli aggressivt 

aktiva på marknaden för produktion av EMV. Insikten om att detaljisternas egna märkesvaror har 

blivit framgångsrika och inte längre går att förbise har föranlett producenternas vilja att samarbeta med 

detaljisterna. De egna märkesvarorna ses fortfarande som basvaror men även som stora konkurrenter 

till leverantörernas varumärken. Producenterna menar att det är viktigt att värna om deras varumärken. 

Därför är det av oerhörd vikt att producenternas varumärken är ledande i utveckling och nyskapande. 

Det är förenligt med vad Hultman et al (2008) säger om leverantörernas roll där produktutveckling, 

marknadsföring, prissättning och distributionsstrategier är betydelsefullt.  
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Strategierna har till synes förändrats de senaste 10 åren och de tillfrågade respondenterna var överens 

om att det är viktigt att vara delaktig när marknaden är i förändring: ”Det gäller att häng med”
67

, ”Det 

är bättre att vi gör produkten och tjänar några kronor”
68

, ”Gör inte vi det, gör någon annan det”
69

. 

Alla vill de ha en del av produktionen av EMV och några försök att motarbeta detaljisterna 

förekommer inte. På det här sättet kan producenterna tjäna pengar på att tillverka varumärken de inte 

behöver ta ansvar för.  

Baserat på ovanstående iakttagelser skulle det sammantaget kunna tolkas som att producenterna 

resonerar likt det klassiska uttrycket: ”If you can’t beat them, join them”. Mills (1999) ger tyngd åt 

argumentet genom sitt påstående att en marknadsledande högkvalitativ producent, som dessutom låter 

tillverka EMV, med sin position kan åtnjuta sig möjligheten att kontrollera priserna för båda 

varugrupperna, LMV respektive EMV. Det uttrycktes i Producent D resonemang då man såg EMV 

som ett redskap att säkerställa varukategorin och utmana konkurrenterna. 

Förr var detaljisterna beroende av producenterna, idag är situationen i viss mån den omvända. 

Detaljisternas varumärken är idag så starka att de kan stå på egna ben även om dagligvaruhandeln 

behöver producenternas nyskapande. Tillverkningen av EMV har blivit en bra kanal för producenterna 

att skapa goda relationer till detaljisterna. Samtliga respondenter menade att dialogerna som förs med 

detaljisterna bidrar till bättre relationer, vilket skapar framtida affärsmöjligheter. Det bekräftas i 

litteraturen av bland andra Tarziján (2006): “//…if the NBM also produces the private label, the 

retailer entrusts both goods to the same producer…//”. 

Producent E anser att det blivit allt mer viktigt att värna om sina befintliga varumärken i och med att 

företaget tillverkar EMV. Genom att skapa mervärde för kunden och satsa på produktutveckling vill 

producenten kunna erbjuda en mer attraktiv produkt än den egna märkesvaran och ligga steget före 

detaljisten på marknaden. Som exempel på det har OLW nyligen lanserat Sveriges första ugnsbakade 

chips som ett alternativ till traditionellt friterade chips
70

. I deras marknadsföring kallar de det för den 

nya chipsinnovationen. 

Producent B kan ses som ett specialfall då företaget är ett helägt dotterbolag till en producent som 

fokuserar på LMV medan Producent B endast ansvarar för EMV-tillverkningen. En direkt anblick på 

Producent B skulle ge en antydan av att de endast tillverkar EMV men tillverkning av LMV sker inom 

den koncern företaget ingår i. Producent B är i den meningen inte en producent vars huvudsakliga 

omsättning grundar sig på tillverkningen EMV och vi väljer därmed att klassificera företaget likt de 

övriga producenter som vi undersökt, det vill säga företaget producerar både EMV och LMV. 

I enlighet med en av Hochs (1996) fem strategier, som menar att tillverkning av EMV i sig kan ses 

som ett strategiskt vapen för att bemöta konkurrensen från EMV, skulle det kunna tolkas som att alla 

producenter har förändrat sina strategier, vare sig de medgav att strategierna förändrats eller inte. 

5.5 Framtiden 

Alla tillfrågade producenter menade att framtidutsikterna för EMV ser ljus ut. Att det skulle ske en 

minskning av EMV ses inte som trolig. Varför EMV från första början utvecklades menade Producent 

D berodde på ett alltför litet utbud av LMV. Troligen finns det inte ett svar på den frågan då bland 

andra Hoch (1996) menar att detaljisten besitter sådan kunskap som gör att de har möjlighet att undgå 

de misstag som en producent kan tänkas göra vid en nyetablering. Att det ena skulle utesluta det andra 

ser inte vi som nödvändigt. Troligen föreligger flera faktorer till varför EMV som fenomen gjort stora 
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framsteg inom dagligvaruhandeln men Hoch (1996) menar samtidigt att ett ekonomiskt motiv bör 

ligga till grund. Vi ställer oss kritiska till att ett för litet utbud av LMV skulle leda till en ökning av 

EMV då dagens EMV ofta är en snarlik kopia på LMV
71

. 

 

                                                      
71 Hoch (1996) 
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6 
Slutsats och reflektion 

I kapitlet presenterar vi de slutsatser uppsatsen bidragit med samt reflektioner som anknyter till syftet 

och det empiriska data. Vi ämnar även besvara uppsatsens frågeställning och ger förslag på vidare 

forskning inom området.  

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vår undersökning visar att det bland producenterna finns en liberal inställning till hur LMV och EMV 

konkurrerar med varandra. Inga producenter uttrycker sig negativt om förekomsten av EMV, de tror 

även att konsumenterna mer frekvent kommer att få se den typen av produkter i butikshyllorna 

framöver. Producenterna har accepterat att de behöver jobba hårdare idag för att marknadsföra sina 

produkter. Det har också blivit viktigare att förmedla vad produkterna står för, förknippa en produkt 

med en viss livsstil och ibland att sticka ut från mängden.  

Vid en första anblick på frågan kring vad för motiv som kan tänkas föreligga producentens 

tillverkning av EMV kan svaret kanske ses som självklart, att det skulle ligga ekonomiska motiv 

bakom producentens val att låta producera EMV. Det skulle förvisso vara det enklaste svaret på frågan 

men det skulle inte ge en rättvis bild. I slutändan är det den ekonomiska vinningen som producenten 

märker av rent praktiskt men det skulle vara opassande att låta det vara den officiella förklaringen till 

varför man producerar EMV. Litteraturen hävdar att det är viktigt för producenterna att tillverka EMV 

med hög kvalitet för att leva upp till deras befintliga varumärke. Då producenten sällan är direkt 

exponerad på produktförpackningarna fordras en del arbete av konsumenten för att få fram 

information om vem tillverkaren av produkten är. Vi ges inga indikationer på ett samband till det 

litteraturen hävdar och vilket även Producent B tycks mena, att en högkvalitativ producent kan skada 

sitt varumärke genom att tillverka EMV. Istället verkar de flesta producenterna vara villiga att 

producera det mesta för att fylla ut produktionskapaciteten. 

Vid intervjuerna med respondenterna har den främsta förklaringen varit att produktionen av EMV har 

att göra med den överkapacitet som producenten besitter. Det är kostsamt för producenten att inte låta 

en dyr anläggning gå på högvarv. EMV hjälper med andra ord till att sänka kostnaderna på LMV samt 

öka producentens marknadsandelar. Vidare menar respektive producent att EMV kan vara 

relationsbyggande då banden mellan detaljist och producent blir allt starkare i och med samarbetet 

vilket kan underlätta för framtida affärer. 

Vid förhandlingar om EMV-kontrakt har detaljisten alltid övertaget och en producent är för detaljisten 

alltid utbytbar. Trots det är det många producenter som vill vara med och kriga om kontrakten. Det är 

ofta ett relativt kostamt ingrepp att ställa om producentens vanliga produktion till EMV-produktion 

samtidigt som detaljisterna eftersträvar så korta kontrakt som möjligt. Vårt resultat visar att det kan 

vara en knepig lönsamhetsekvation för producenterna som måste se till att kontrakten blir 

vinstgivande. Producenterna är angelägna om att ha längre kontraktstider för att de ska kunna erbjuda 

ett så lågt pris som möjligt.  
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6.2 Empiriskt bidrag 

Producenterna bör se till att marknaden känner till och efterfrågar andra attribut hos produkter än bara 

det låga priset. Det uppnås genom att göra konsumenterna uppmärksamma på produkter med specifika 

egenskaper, såsom ekologiskt, närodlat, rättvisemärkt eller andra produktegenskaper som efterfrågas 

nu och i framtiden. Detaljisterna har varit duktiga på att lansera nischprodukter, men producenterna 

bör se till att vara ännu bättre innovatörer. På det sättet kommer detaljisterna inte att enbart kunna 

efterfråga största möjliga lönsamhet, det ska förbli viktigt för detaljisterna att ha ett brett utbud av 

producenternas varumärken.  

Den kanske mest radikala strategiförändringen stod dock Producent B för. Producenten, som tidigare 

även tillverkat LMV, blev förvärvat av en större dryckeskoncern. Dryckeskoncernens strategi var att 

lägga arbetet och ansvaret i ett separat bolag som endast fokuserade på EMV. På så sätt tilläts 

moderbolagets verksamhet kring EMV löpa parallellt och på samma gång fristående inom den 

ordinarie produktionen av LMV. Sannolikt underlättar det verksamhetens arbete då en särskild enhet 

helt fokuserar på EMV. Vidare, genom att använda ett annat varumärke än moderbolagets namn 

undviker man att varumärket smutsas ned och förknippas med det aningen vardagliga och billiga 

EMV. 

Endast en av producenterna menade att detaljisten fått en ökad insikt i råvarukostnaderna som i sin tur 

skulle leda till förhandlingsfördelar för detaljisten. Majoriteten av respondenterna ansåg att detaljisten 

redan hade relevant information kring kostnaderna och endast en respondent menade att insikten ökat i 

och med tillverkningen av EMV. Vi såg därmed inget samband mellan producentens 

strategiförändringar och detaljistens ökade insikt i råvarukostnader som i sin tur skulle leda till 

förhandlingsfördelar. En orsak till det kan ha att göra med är att EMV till stor del bygger på samma 

struktur som LMV, något som även Producent D vidhöll. 

Vad vi förmodade skulle vara ett stort problem och som vi dessutom hade hopp om att någon av 

respondenterna skulle anmärka på var risken för ”kannibalism”, då EMV konkurrerar ut LMV. 

Tvärtom uttryckte inga av respondenterna att de märkt någon sådan effekt. Här tror vi dock att 

producenterna i framtiden bör vara försiktiga med hur mycket av sin produktionskapacitet som 

tilldelas EMV allteftersom andelen egna märkesvaror ökar inom dagligvaruhandeln. Även om 

producenten i dagsläget har bra koll på produktionen och inte märker av ”kannibalismen” ser vi ändå 

en tyngd i litteraturen som inte bör undvikas av producenterna. 

Det är anmärkningsvärt att producenterna har förlikat sig med det faktum att detaljisterna bestämmer 

och styr så pass mycket över relationerna och förhandlingarna. Vi rekommenderar att producenterna 

ser till att enbart producera EMV i de fall då det anses lönsamt. Det är även viktigt att de utvärderar 

och funderar över till vilken grad detaljisterna värdesätter de relationer som producenterna försöker 

skapa.  

Som alltid är det viktigt att producenten känner sin marknad väl. Vidare är det av stor vikt för 

företaget att ligga i framkant för att undvika att marknadsandelar går förlorade. Vad gäller EMV:s 

framtida utveckling tror vi fokus kommer att ligga på produkter som kan ses som mer nischade. ICA, 

vilken kan ses som den detaljist som bäst lyckats med att lansera EMV, har relativt nyligen låtit 

lansera produktlinjer inom EMV som kan ses som mer eller mindre revolutionerande. Några av 

produktkategorierna ligger så pass mycket i framkant att producenten, som vanligtvis är 

marknadsledaren, i vissa fall kan skåda ett maktskifte inom dagligvaruhandeln. För att producenten 

ska undgå att vara den part som halkar efter och med betraktande ögon ser på medan EMV tar plats 

där man saknar jämbördiga substitut bör producenten inte underskatta EMV. 
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6.3 Vidare forskning 

En undersökning som den här kan kompletteras och utökas på många olika sätt i många olika 

avseenden. Det är självklart intressant att studera konsumenternas upplevelser och vanor gällande 

konsumtion av dagligvaruhandelns egna märkesvaror. Finns det kännedom hos konsumenterna om 

vilka produkter som är detaljisternas egna märkesvaror? Hur upplever konsumenterna LMV och EMV 

tillverkade av samma producent? 

Det vore också intressant att förmedla detaljistens bild av verkligheten och hur deras syn på 

konkurrensen har förändrats allt eftersom EMV ökat i handeln. Då skulle det vara möjligt att följa upp 

och utvärdera deras maktställning på dagligvarumarknaden.  

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka större producenter som valt att inte börja 

tillverka EMV. Vad finns det för orsaker och strategier som motiverar ett sådant beslut?  

 



39 

 

7 Källförteckning 

Litteraturförteckning 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008), Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod, Upplaga 2:2, Studentlitteratur 

Best, Roger J (2009), Market-Based Management Strategies for Growing Customer Value and 

Profitability, Upplaga 5, Pearson International Edition, London. 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:1, 

Ljubljana: Liber Ekonomi 

de Chernatony, Leslie & McDonald, Malcolm (1992), Creating Powerful Brands, 

Butterworth-Heinemann, Oxford  

Håkansson, Per (2000), Beyond Private Label – The Strategic View on Distributor Own Brands, The 

economic research institute – Stockholm School of Economics 

Kotler, Philip (1994) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and 

Control, Prentice Hail, Englewood Cliffs, New Jersey.  

Sohlberg, P & Sohlberg, B-M (2009), Kunskapens former - Vetenskapsteori och forskningsmetod, 

Upplaga 2:1, Ungern: Liber 

Vetenskapliga artiklar 

Feng-Hsu, Liu & Heng-Yih, Liu & Ting-Ling, Lin (2007), “The competence and constraints of 

brand building for contract manufactures”, Journal of Brand Management, vol 15, nr 6, sid 412-432 

Gomez-Arias, J. Tomas & Bello-Acebron, Laurentino (2008), “Why do leading brand 

manufactures supply private labels?”, Journal of Business & Industrial Marketing, vol 23, nr 4, sid 

273-278 

Hoch, Stephen J (1996), “How Should National Brands Think about Private Labels”, Sloan 

Management Review, vol 37, nr 2, sid 89-102 

Hultman, Magnus; Opoku, Robert A; Salehi-Sangari, Esmail & Oghazi, Pejvak & Thong Bui, 

Quang (2008), “Private label competition: the perspective of Swedish branded goods manufacturers”, 

Management Research News, vol 31, nr 2, sid 125-141 

McCracken, Grant (1986), “ Culture and Consumption: A Theoretical Account of the Structure and 

Movement of the Cultural Meaning of Consumer Goods”, The Journal of Consumer Research, vol 13, 

nr 1, sid 71-84 

Mills, David E (1999), “Private labels and manufactures counterstrategies”, European Review of 

Agricultural Economies, vol 26, nr 2, sid 125-145 

Steiner, Robert L (2004), “The Nature and Benefits of National Brand/Private Labels Competition”, 

Review of Industrial Organization, vol 24, sid 105-127 

Tarziján, Jorge (2006), “Should national brands manufactures produce private labels?”, Journal of 

Modelling in Management, vol 2, nr 1, sid 56-70 

 

 



40 

 

Internetreferenser 

Fredén, Jonas (2009),Sveriges radio, Färre än väntat vill handla mat på nätet, http://www.sr.se/cgi-

bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3055779, hämtad 2010-03-10 

Gripenberg, Pia (2009), Dagens Nyheter, Kedjornas varumärken tar över, 

http://www.dn.se/ekonomi/kedjornas-varumarken-tar-over-1.947432, hämtad 2010-03-10 

ICA AB Årsredovisning (2008), 

http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1428508&show

Menu=om_ica_2, hämtad 2010-03-10 

Kainz Rognerud, Knut (2009), Dagens Nyheter, Ica fortsätter öka trots ökad konkurrens, 2 oktober , 

http://www.dn.se/ekonomi/ica-fortsatter-vaxa-trots-okad-konkurrens-1.965826, hämtad 2010-05-04 

Livsmedel i fokus (2007), Transfetter i fokus, #2, Mars, 

http://www.livsmedelifokus.se/DocumentBank/2-07.pdf, hämtad 2010-05-12 

Malm, Carina (2009), Livsmedel i fokus, EMV-utvecklingen kommer att plana ut, 16 juni, 

http://www.livsmedelifokus.se/paperarchive.aspx?article=566, hämtad 2010-04-27 

OLW (2010), http://www.olw.se/webb.asp?menu=1&smenu=1&umenu=1&page=prod_chips22, 

hämtad 2010-05-30 

SCB (2009), Hushållens utgifter 2005-2007, 30 november, 

http://www.scb.se/Pages/Product____22938.aspx?produktkod=HE0201&displaypressrelease=true&pr

essreleaseid=255901, hämtad 2010-05-12 

Thulin, Lars (2007), Fri Köpenskap, Därför väljer kunden som hon gör, 22 mars, http://www.fri-

kopenskap.se/zino.aspx?articleID=24853, hämtad 2010-05-12 

Övriga 

AC Nielsen (2005)-1, The power of private label 2005 – A review of growth trends around the world 

AC Nielsen (2005)-2, The power of private label in Europe – An insight into customers attitudes 

Intervjuer 

Producent A: Telefonintervju, genomförd torsdag 18/3 

Producent B: Genomförd fredag 19/3 

Producent C: Telefonintervju, genomförd onsdag 24/3 

Producent D: Telefonintervju, genomförd torsdag 18/3 

Producent E: Genomförd tisdag 27/4 

 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3055779
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3055779
http://www.dn.se/ekonomi/kedjornas-varumarken-tar-over-1.947432
http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1428508&showMenu=om_ica_2
http://www.ica.se/FrontServlet?s=om_ica&state=om_ica_dynamic&viewid=1428508&showMenu=om_ica_2
http://www.dn.se/ekonomi/ica-fortsatter-vaxa-trots-okad-konkurrens-1.965826
http://www.livsmedelifokus.se/DocumentBank/2-07.pdf
http://www.livsmedelifokus.se/paperarchive.aspx?article=566
http://www.olw.se/webb.asp?menu=1&smenu=1&umenu=1&page=prod_chips22
http://www.scb.se/Pages/Product____22938.aspx?produktkod=HE0201&displaypressrelease=true&pressreleaseid=255901
http://www.scb.se/Pages/Product____22938.aspx?produktkod=HE0201&displaypressrelease=true&pressreleaseid=255901
http://www.fri-kopenskap.se/zino.aspx?articleID=24853
http://www.fri-kopenskap.se/zino.aspx?articleID=24853


41 

 

8 Bilaga 

Frågeformulär 

1. Under hur lång tid har företaget producerat EMV? 

 

2. Åt vilka detaljister inom dagligvaruhandeln producerar företaget EMV? 

 

3. Vilka bakomliggande faktorer var avgörande då företaget valde att börjar producera EMV? 

 

4. Beskriv förhandlingsprocessen då företaget ska börja tillverka EMV åt en detaljist?  

 

5. Skiljer sig företagets huvudprodukt från den EMV företaget tillverkar? 

 

5.1 Om ja, på vilket sätt skiljer sig produkterna åt i exempelvis kvalitet, pris och innehåll? 

 

6. Vilka krav ställs på företaget respektive detaljisten i och med tillverkningen av EMV? 

 

6.1 Hur stor del av företagets kapacitet tilldelas produktionen av EMV? 

 

6.2 Finns någon övre gräns vad gäller tillverkningsvolymen av EMV? 

 

6.3 Hur förhåller sig marginalerna mellan företagets egna produkter och EMV? 

  

7. Hur förhåller sig företaget till ökningen av EMV inom dagligvaruhandeln?  

 

7.1 Hur har företagets strategier förändrats i och med ökningen av EMV och det faktum att 

företaget tillverkar EMV? 

 

8. Hur ser företaget på framtiden vad gäller EMV ur konkurrenssynpunkt? 

 

9. Vad är företagets generella bild kring fenomenet EMV? 
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