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Abstract    	  
The four grocery chains Axfood, Bergendahls, Coop and ICA, all providing private 
labels, dominate the Swedish grocery market. Through private labels, it may be 
possible to convey an image about the grocery chain's overall brand. Furthermore, it 
is important that the grocery chain's employees have a fairly consistent understanding 
regarding the company's image to achieve success. 
 
The main purpose of this study is to examine how the intended image the Swedish 
grocery chains head offices will communicate through private labels is perceived 
among the store employees. The study intends to provide an expanded view among 
the grocery chains' work on internal communications regarding the image of private 
labels. The research method is qualitative. Further, personal semi-structured 
interviews were conducted with grocery chains' head offices and stores. 
 
The survey shows that the need for internal communication is, in some cases, a higher 
priority among key offices than among the stores. Distinct differences can also be 
distinguished between grocery chains, where the main offices and stores perceptions 
of private labels in some cases differ. The survey also shows that the grocery chains' 
efforts with private labels differ depending on whether the private labels are possible 
to associate with the grocery chain's overall brand or not. 
 
Key Words: Private labels, image, communication, loyalty, brand 
 

Sammanfattning	  
Den svenska dagligvarumarknaden domineras av de fyra dagligvaruhandelskedjorna 
Axfood, Bergendahls, Coop och ICA som alla tillhandahåller egna märkesvaror 
(EMV). Genom EMV kan det vara möjligt att förmedla en image kring 
dagligvarukedjans samlade varumärke. Vidare är det av stor vikt att 
dagligvarukedjans medarbetare har en någorlunda samstämmig uppfattning gällande 
företagets image för att nå framgång. 
 
Studien syftar till att undersöka hur den avsedda imagen, som svenska 
dagligvaruhandelskedjors huvudkontor ämnar förmedla genom egna märkesvaror, 
uppfattas bland butiksmedarbetarna. Undersökningen har för avsikt att ge en vidgad 
uppfattning kring dagligvarukedjornas arbete med den interna kommunikationen 
gällande EMVs image. Studiens forskningsmetod är kvalitativ där personliga semi-
strukturerade intervjuer har genomförts med dagligvarukedjornas huvudkontor och 
butiker. 
 
Undersökningen visar att behovet av intern kommunikation i vissa fall är större bland 
huvudkontoren än bland butikerna. Tydliga skillnader går även att urskilja 
dagligvarukedjorna emellan, där huvudkontorens och butikernas uppfattningar kring 
EMV som fenomen i vissa fall går isär. Undersökningen visar vidare att 
dagligvarukedjornas arbete med EMV är olika beroende på om de egna 
märkesvarorna är möjliga att associera till dagligvarukedjans samlade varumärke eller 
inte. 
 
Nyckelord: EMV, image, kommunikation, lojalitet, varumärke    
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1	  Inledning	  

1.1	  Problembakgrund	  
Konsumenterna befinner sig i centrum av en ständig strid där företag kämpar om att 
vinna deras uppmärksamhet så att just deras produkt inhandlas1. Utbudet av varor som 
står konsumenterna till förfogande bland Sveriges livsmedelsbutiker är enormt och 
kan beskrivas som nästintill oändligt. För att påvisa dess storlek med avseende på en 
särskild varukategori kan nämnas att landets största mejeriföretag2 har ett 
produktutbud som består av tjugo olika typer av filmjölk3.  
 
Livsmedel utgör en stor del av hushållens totala utgifter och mellan år 2007 och 2009 
ökade utgifterna för livsmedel i Sverige med i genomsnitt 10,3 % 4. Konsumenten tar 
visserligen ett personligt beslut vid valet av produkter i livsmedelsbutiken, men 
externa faktorer har inte sällan varit en bidragande faktor till konsumentens inköp. 
Företagen bakom produkterna har möjlighet att tillämpa olika 
marknadsföringsverktyg för att nå konsumentens uppmärksamhet, något som slutligen 
är ämnat att övertyga till köp5. Marknadsföringsverktygen är ofta ämnade att skapa 
kundlojalitet gentemot företaget, något som har kommit att bli en allt viktigare 
parameter inom marknadsföringen. Att skapa kundlojalitet är en relativt svår uppgift, 
samtidigt kan det vara en avgörande faktor för företagets överlevnad på lång sikt6. 
Vidare har livsmedelsbutiken länge uppfattats som en mellanhand där varor bytt 
ägare. Gomez-Arias och Bello-Acebron menar att livsmedelsbutiken istället bör 
betraktas som en viktig plattform där kundlojalitet skapas och upprätthålls7. 
 
Dagligvaruhandelskedjornas långa erfarenhet och kompetens beträffande 
kundkännedom och försäljning av dagligvaror har varit en bidragande orsak till 
introduktionen av egna märkesvaror (EMV) på dagligvarumarknaden8. Vidare är 
försäljningen av egna märkesvaror en lönsam affär för dagligvarukedjorna då 
intäktsmarginalerna ökar med omkring 20-30 % 9 jämfört med försäljningen av 
leverantörers märkesvaror (LMV). 
 
Utbudet av EMV har på senare tid kommit att öka och ta allt större marknadsandelar.  
Jämfört med andra euroepiska länder är Sverige en relativt ung marknad vad gäller 
EMV. På flera håll runt om i Europa, främst Centraleuropa, har EMV existerat under 
en längre tid och representeras främst inom varukategorierna fryst mat och 
hushållsartiklar. 15-20 % av det totala utbudet av livsmedel i Sverige utgörs av EMV, 
vilket kan jämföras med Schweiz vars nivå är mellan 28-45 % 10. Vad som tidigare 
såg som ett budgetalternativ med lägre pris och kvalitet har på vissa håll gått om 

                                                
1 AC Nielsen (2005) 
2 Arla årsredovisning (2010) 
3 Arla (2011) 
4 Statistiska centralbyrån (2010) - Ej inflationsjusterat  
5 Hultman et al (2008) 
6 Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008); Dowling (1986) 
7 Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008) 
8 Hoch (1996) 
9 Ibid 
10 Beckeman & Olsson (2011) 
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leverantörernas märkesvaror, både vad gäller pris och kvalitet11. Enligt en del forskare 
och andra intressenter på området ser trenden inte ut att stagnera. Det hela skulle 
kunna ses en maktförskjutning, där leverantören får en beroendeställning gentemot 
dagligvarukedjan12. 
 
Ett av EMVs många syften är att erbjuda konsumenterna produkter av bra kvalitet till 
ett överkomligt pris, vanligen omkring 38 % lägre jämfört med priset på 
marknadsledande produkter13. Dock finns indikatorer på att den trenden är på väg att 
överges och att ”mervärde för kunden” bör betraktas ett starkare konkurrerande 
vapen14. 
 
EMV påverkar flertalet intressenter, såväl horisontellt (dagligvaruhandelskedjorna 
emellan) som vertikalt (producenterna). De fyra största dagligvaruhandelskedjorna på 
den svenska marknaden är Axfood, Bergendahls, Coop och ICA. Tillsammans utgör 
de omkring 89 % av marknaden varav samtliga tillhandahåller egna märkesvaror15. 
Den största aktören är dock ICA med en marknadsandel på omkring 50 % och anses 
även vara den dominerade aktören båda vad gäller utvecklingen och utbudet av 
EMV16.  
 
Tidigare forskning kring fenomenet EMV har till stor del fokuserat på egna 
märkesvarors lönsamhetsaspekt där hyllplaceringsbeslut och andra 
försäljningsskapande verktyg ingår. I Sverige har andelen EMV inom 
dagligvaruhandeln länge varit låg jämfört med många andra europeiska länder, vilket 
medfört att en stor del av forskningen således inte är direkt anpassningsbar på den 
svenska marknaden. Vidare har forskningen behandlat EMVs image i relation till 
butikens image och LMVs image17. Vahie och Paswan menar att den upplevda 
atmosfären och kvaliteten av butiken kan ha positiva effekter på hur kvaliteten på hur 
EMV uppfattas18. I en del fall är det även möjligt att urskilja 
dagligvaruhandelskedjornas varumärke på de egna märkesvarorna. Dowling menar i 
sin tur att det skulle kunna leda till att dagligvarukedjan framstår som anhängare av en 
värdegrund liknande de värden som den egna märkesvaran är fylld med19. 
 
Tidigare forskning behandlar även hur konkurrensen mellan egna märkesvaror och 
leverantörers märkesvaror förhåller sig20. Inom EMV-forskningen går det att urskilja 
tre läger vad gäller EMV. Dels de som anser att EMV är någon som gynnar 
marknaden, mångfalden och den enskilde konsumenten21, dels de forskare som anser 
att EMV urholkar leverantörers möjlighet till förhandling vad gäller försäljningen av 
LMV samt tillverkningen av EMV22. Slutligen de forskare som ställer sig neutral till 

                                                
11 AC Nielsen (2005) 
12 Beckeman & Olsson (2011) 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Axfood årsredovisning 2010 
16 Beckeman & Olsson (2011) 
17 Pettijohn et al (1992); Richardsson et al (1996); Vahie & Paswan (2006) 
18 Vahie & Paswan (2006) 
19 Dowling (1986) 
20 Hoch (1996); Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008); Tarziján (2006) 
21 Tarziján (2006) 
22 Quelch & Harding (1996) 
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fenomenet och menar att det är ett faktum att EMV kommer öka, något som 
marknaden måste acceptera och agera efter23. 

1.2	  Problemdiskussion	  
Axfoods, Bergendahls, Coops och ICAs dominans på den svenska 
dagligvarumarknaden24 skulle kunna ses som en starkt bidragande orsak till varför det 
råder ljusa tider gällande egna märkesvaror i Sverige. Det finns således goda 
incitament för att lansera och utveckla egna produkter inom dagligvaruhandeln25. I 
och med ökningen av EMV har även LMVs dominans bland butikshyllorna kommit 
att avta, något som inneburit en ökad möjlighet för konsumenterna att påverka vad för 
produkter som dagligvarukedjorna ska tillhandahålla26.  
 
För en organisation finns alltid svårigheter med hur, och på vilket sätt, information 
flödar inom verksamheten27. Genom egna märkesvaror har dagligvarukedjorna ett 
verktyg för att marknadsföra och skapa en image kring det samlade varumärket. 
Dagligvarukedjorna marknadsför och tillhandahåller EMV inom olika prissegment 
och av olika profil och når därmed en större andel kunder28, samtidigt som ett 
varumärkes differentierade värderingar och mervärden uppfattas subjektivt av 
omgivningen29. Målgrupperna som produkterna riktar sig till bidrar dessutom till 
marknadsföringsmässiga effekter, varför dagligvarukedjorna bör vara måna om vilka 
intryck som EMV förmedlar till konsumenterna30. I och med EMVs värdeskapande 
grund uppstår även goda incitament för att förmedla produkternas avsedda image 
genom hela organisationen31. 
 
Vidare tenderar företag att ha möjlighet att styra över sin image, något som i realiteten 
är lättare sagt än gjort. Främsta orsaken till svårigheterna med att kontrollera sin 
image grundar sig på den mänskliga faktorn32. Image beskrivs ofta som en 
uppsättning av olika betydelser som skapas av människor, såldes är det inte helt 
osannolikt att image kan uppfattas olika beroende på vem som är betraktaren. 
Dowling konstaterar följande: “A company will not have an image - people hold 
images of the company”33. 
 
Slutligen är butiken och butiksmedarbetarna en viktig kanal för hur EMVs image 
förmedlas och uppfattas av konsumenterna i och med direktkontakten med 
konsumenterna34. 

                                                
23 Hoch (1996) 
24 Beckeman & Olsson (2011) 
25 Steenkamp & Dekimpe (1997) 
26 Beckeman & Olsson (2011) 
27 Dowling (1986); Greene et al (1994) 
28 Beckeman & Olsson (2011) 
29 Dowling (1986) 
30 Keller (1993) 
31 Dowling (1986) 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Ibid 
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1.3	  Frågeställning	  
Baserat på problemdiskussionen ämnar vi således besvara följande frågor. 
 
• Hur förs diskussionen kring egna märkesvarors image bland svenska 

dagligvaruhandelskedjors huvudkontor och butiker? 
• Hur förmedlas huvudkontorens avsedda image gällande egna märkesvaror 

bland butiksmedarbetarna? 

1.4	  Syfte	  
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den avsedda imagen, som svenska 
dagligvaruhandelskedjors huvudkontor ämnar förmedla genom egna märkesvaror, 
uppfattas bland butiksmedarbetarna. 

1.5	  Disposition	  
Nedan presenteras en disposition över uppsatsen kapitel och innehåll. 
 
1. Inledning: Kapitlet ger en ger en inledande förståelse kring ämnesområdet genom 
en problembakgrund och problembeskrivning vilket slutligen leder fram till ett syfte 
och frågeställning. 
 
2. Metod: Kapitlet redogör för hur uppsatsarbetet gått tillväga både praktiskt som 
teoretiskt. Vi motiverar valet av tillvägagångssätt och avslutar kapitlet med en 
metoddiskussion. 
 
3. Teoretisk referensram: I kapitlet redogörs för den litteratur som ligger till grund 
för den teoretiska referensramen i syfte att besvara frågeställningen. Kapitlet avslutas 
med en konklusion. 
 
4. Empiri: I kapitlet presenteras en sammanställning av de kvalitativa intervjuer som 
genomförts. Kapitlet är en sammanställning av intervjuer med huvudkontor och 
butiker. 
 
5. Analys: I kapitlet integreras den empiriska undersökningen med den teoretiska 
referensramen. 
 
6. Slutsatser: Här presenteras de slutsatser som studien lett fram till. Därtill besvaras 
uppsatsens frågeställning inom ramen för uppsatsens syfte och avslutas med en 
diskussion samt förslag på vidare forskning. 
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2	  Metod	  
 
I kapitlet redogör vi för vilken metod som används för att besvara uppsatsen 
frågeställning. 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	  
Vi avser i följande studie undersöka fyra svenska dagligvaruhandelskedjor som alla 
tillhandahåller egna märkesvaror. Med uppsatsen syftar vi till att undersöka hur den 
avsedda imagen, som svenska dagligvaruhandelskedjors huvudkontor ämnar förmedla 
genom egna märkesvaror, uppfattas bland butiksmedarbetarna. Vid valet mellan en 
kvalitativ eller en kvantitativ metod har vi tagit studiens tänkta karaktär i beaktande 
då de verktyg som undersökningen är i behov av är centrala. Vid en kvantitativ studie 
är påvisandet av mätbara data väsentligt för att illustrera förhållandet mellan olika 
variabler35. Vidare ska kausala samband och genomförda experiment vara möjliga att 
replikeras i så stor utsträckning som möjligt36. Då uppsatsen syftar till att undersöka 
hur den avsedda EMV-imagen uppfattas bland butiksmedarbetarna är därför en 
kvalitativ metod mest lämpad. Inom den kvalitativa forskningen är det även möjligt 
att tolka olika situationer utifrån forskarens upplevelser och de iakttagelser som görs 
vid insamlingen av empiriska data37. Eftersom vår undersökning fokuserar på att 
förstå, beskriva och tolka subjektiva fenomen är det således inte lämpligt med en 
kvantitativ undersökning. Vi har inte heller sett det som nödvändigt att 
undersökningen ska vara replikerbar. 

2.2	  Utförande	  med	  kvalitativ	  metod	  
Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det inte nödvändigt med en bestämd 
struktur då frågorna inte är formulerade efter att kunna påvisa mätbara svar. Intervjun 
bör istället vara fokuserad på att undersöka respondentens ståndpunkter och 
uppfattningar genom att låta intervjun röra sig i olika riktningar38. Genom kvalitativa 
intervjuer är det möjligt att avvika från det uppställda frågeschemat och således ställa 
följdfrågor, något som kan leda till intressanta diskussioner och resonemang. Med 
andra ord, att uppmuntra till vidareutvecklade resonemang och frågeställningar som 
respondenten finner intressanta. Följaktligen kan intervjuerna benämnas som semi-
strukturerade, då respondenten ges större frihet att utforma frågans svar39. Metodvalet 
har främst grundats sig på vår förhoppning om att försöka producera ett bidrag till 
forskningen kring egna märkesvaror. Det har därför varit viktigt att respondenternas 
personliga helhetssyn på problematiken varit möjlig att resoneras kring. 

                                                
35 Bryman & Bell (2005) 
36 Ibid 
37 Alvesson & Sköldberg (2008) 
38 Bryman & Bell (2005) 
39 Ibid 
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2.3	  Tillvägagångsätt	  
Den teoretiska referensramen baseras på, för studien, aktuell forskning och teori och 
ger värdefull insikt i hur forskningen kring egna märkesvaror utvecklats, samtidigt 
som vi får en bredare förståelse för dagligvaruhandelns arbete med EMV. Vidare fann 
vi forskning rörande EMV som är möjlig att relatera till forskning inom image. Vi 
bedömde dock det nämnda vara ett relativt outforskat område där befintlig forskning, 
var för sig, behövde integreras.  
 

2.3.1	  Ett	  abduktivt	  förhållningssätt	  

Enligt Sohlberg och Sohlberg kan vårt förhållningssätt till följande studie beskrivas 
som abduktivt, att vi rör oss i gränslandet mellan en induktiv och deduktiv ansats40. 
Uppsatsens ansats och angreppssättet definieras som 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 och resultat ligger till grund för en viss generaliserbar slutsats41. 
Studiens ambition är inte att arbeta fram nya teorier, utan att försöka bidra med ny 
forskning och nya resultat. Vi förhåller oss till befintlig forskning kring EMV och 
image och applicerar kunskapen på ett, till synes, mindre väl undersökt 
forskningsområde. Utifrån den uppställda frågeställningen, syftet och den teoretiska 
referensramen utformas slutsatser som bygger på den empiriska studie som 
genomförts. Vi kan inte säkerställa att det som yttras från respondenterna eller hämtas 
ur tidigare forskning går att relatera till alla situationer, vi ser istället sådan 
information som subjektivt tolkade observationer. Vår ambition är dock att förhålla 
oss till en deduktiv slutledning där en logisk slutsats eftersträvas42. Sammantaget 
innebär det att vårt förhållningssätt är abduktivt och att vi har för avsikt att sätta våra 
observationer i ett sammanhang och göra de begripliga43 samt undersöka hur väl 
befintlig forskning är applicerbar på vårt valda undersökningsområde.  

2.4	  Datainsamling	  
2.4.1	  Urval	  

De empiriska data bygger på totalt åtta personliga intervjuer: fyra semi-strukturerade 
intervjuer med representanter på huvudkontoren från Axfood, Bergendahls, Coop och 
ICA, samt fyra semi-strukturerade intervjuer med butikschefer från Willys, City 
Gross, Coop Forum och ICA Maxi. De representanter vi låtit intervjua har god insikt i 
respektive dagligvarukedjas arbete med egna märkesvaror. Våra tidigare studier44 
kring EMV möjliggjorde även en utökad diskussion om marknaden för egna 
märkesvaror utöver vårt uppställda frågeformulär. Diskussionen var eftersträvansvärd 
eftersom frågorna sällan resulterade i konkreta och entydiga svar. 
 
Ett så kallat bekvämlighetsurval av studiens empiriska källor föreligger då vi 
vidarebefordrats till personer med rätt kunskaper kring ämnesområdet vid kontakten 

                                                
40 Sohlberg & Sohlberg (2009) 
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Breidenstål & Stockhaus (2010) 
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med respektive företag45. För studien var det av stor vikt att komma i kontakt med 
representanter från huvudkontoren med ett övergripande ansvar och god insikt i 
EMV. Vad gäller butiker och butikschefer finns ett större urval att välja bland, med 
begränsning till Stockholmsområdet. I vårt fall eftersträvades butiker i liknande 
storlek sortimentmässigt. Vid urvalet av butiker hos respektive dagligvarukedja ville 
vi säkerställa en så pass liknande miljö som möjligt, varför vi kom att inrikta oss på så 
kallade stormarknader med ett brett produktutbud. Vi valde således att fokusera på 
dagligvarukedjornas största butiker för att möjliggöra en jämförelse av resultaten.  
 
Valet av undersökningsobjekt grundar sig på hur den svenska dagligvarumarknaden 
de facto ser ut. Vårt syfte var att täcka en så stor andel som möjligt av marknaden. De 
fyra dagligvaruhandelskedjorna har tillsammans en marknadsandel på 89 % 46, vilket 
föranleder att marginalnyttan har täckts i vår undersökning. Det finns alltså inget 
behov av att ytterligare inkludera mindre dagligvaruhandelskedjor och på så sätt täcka 
en ännu större marknadsandel. 
 
Då uppsatsen ämnar undersöka de fyra största dagligvaruhandelskedjorna i Sverige 
kunde vi inte avgränsa vårt urval geografiskt till Stockholm. Det medförde att en 
intervju kom att genomföras per telefon med en av huvudkontorens representanter. 
Övriga sju intervjuer har skett på plats med personliga möten på huvudkontor och 
butiker i Stockholm.  
 
För studiens resultat och trovärdighet anser vi inte det relevant att redogöra för 
respondenternas namn, inte heller specificera vilka butiker som observerats, då vi inte 
ämnar undersöka geografiska avvikelser, utan endast fokuserar på 
dagligvaruhandelskedjornas arbete med EMV. 
 

2.4.2	  Primärdata	  

Studiens primärdata består delvis av fyra semi-strukturerade intervjuer som 
genomförts med representanter på huvudkontoren för Axfood, Bergendahls, Coop och 
ICA. Vidare består primärdatat av fyra semi-strukturerade intervjuer som genomförts 
med butikschefer på respektive dagligvarukedja. Totalt genomfördes åtta intervjuer. 
 
Efter att ha sammanställt det empiriska materialet från intervjuerna med 
huvudkontoren genomfördes intervjuerna med butikscheferna. Anledningen till det 
var att undersöka hur EMVs image förmedlas inom dagligvarukedjorna och på så sätt 
urskilja om eventuella avvikelser förekom huvudkontoren och butikerna emellan. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
45 Bryman & Bell (2005) 
46 Axfood årsredovisning 2010 
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2.4.3	  Sekundärdata	  

Det var av stor vikt för studien att få insikt i dagligvarukedjornas arbete med EMV för 
att skapa en överblick av uppsatsens forskningsområde. Enligt Bryman och Bell är 
dokument i form av årsredovisningar, pressmeddelande och annonser, i både tryckt 
form och via internet, en viktig källa till information inom företagsekonomin47. 
Genom sådana dokument har det varit möjligt att finna viktig bakgrundsfakta och 
information kring dagligvarukedjornas EMV-arbete samtidigt som vägledning via 
aktuella tidningsartiklar varit till vår hjälp. Bryman och Bell poängterar samtidigt 
vikten av att kritiskt granska information som kommer direkt från företag, då företag 
ofta tenderar att förmedla en övervägande positiv bild av företaget48. Det går alltså 
inte att förutsätta att sådana dokument objektivt beskriver situationer eller skeenden 
inom organisationen, därför bör trovärdigheten av organisationers dokument 
ifrågasättas på samma sätt som övriga källor granskas.  
 
Den teoretiska referensramen har härletts ur en litteratursökning bland 
forskningsartiklar kring vårt valda ämnesområde. Då vi funnit relevant teori har nya 
sökord, termer och författare framkommit vilket gjort det möjligt att söka efter ny 
information och därmed bredda vår referensram kring ämnesområdet. 

2.5	  Metoddiskussion	  
Det finns flera sätt att fastställa eller bedöma trovärdigheten av resultatet av vår 
studie. Bryman och Bell menar att kvalitativ forskning bland annat bör bedömas 
utefter dess tillförlitlighet och pålitlighet49. 
 
Pålitlighet är kvalitativ forsknings motsvarighet till begreppet reliabilitet som är mer 
förekommande inom kvantitativ forskning50.  Pålitlighet rör studiens trovärdighet och 
betyder att vi ska anta ett granskande synsätt på studiens källor. Genom studien 
eftersträvar vi granskning av all information samtidigt som vi analyserar och tolkar de 
källor som härleder oss till slutsatserna. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur 
den avsedda imagen, som huvudkontor ämnar förmedla genom egna märkesvaror, 
uppfattas bland butiksmedarbetarna, är det viktigt att vi bidrar med ett pålitligt 
resultat. 
 
Tillförlitlighet innebär att vi som studerar ett område kan säkerställa att den sociala 
verklighet vi beskriver också beskrivs på ett trovärdigt sätt. Det innebär att vi måste 
säkerställa att de intervjuer vi har genomfört beskrivs på ett riktigt sätt i studien. Det 
kan bland annat ske genom respondentvalidering, vilket betyder att de respondenter vi 
intervjuat får ta del av våra beskrivningar och godkänna att de beskriver den 
verklighet som respondenterna önskat förmedla. Vi har erbjudit respondentvalidering 
i samtliga fall. Vi har även spelat in de intervjuer vi genomfört för att på så sätt kunna 
återge en korrekt beskrivning av respondenternas åsikter och verklighet.  
 
 

                                                
47 Bryman & Bell (2005) 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Ibid 
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3	  Teoretisk	  referensram	  
 
Den teoretiska referensramen bygger på litteratur med anknytning till 
frågeställningen. Vidare behandlar den teoretiska referensramen de, för studien, 
viktigaste dragen inom forskningen. Kapitlet avslutas med en konklusion. 

3.1	  Introduktion	  	  
De påstådda fördelarna med att introducera egna märkesvaror för en 
dagligvaruhandelskedja är relativt tydliga51. Bland argumenten framhålls möjligheten 
att kontrollera hyllplaceringsbeslut, erbjuda konsumenter lägre priser då kunskapen 
ökar gällande produktionskostnader vilket leder till ökad förhandlingskraft gentemot 
leverantörerna52. Med egna märkesvaror kan dagligvarukedjan även påverka sin 
image genom att exklusivt tillhandahålla ett sortiment och då ha möjlighet att 
differentiera sig gentemot konkurrerande dagligvarukedjor53. Vissa forskare belyser 
vikten av att företagets medarbetare bör ha en någorlunda samstämmig uppfattning 
gällande företagets image för att nå framgång54. Följande studie syftar således till att 
undersöka hur den avsedda imagen, som svenska dagligvaruhandelskedjors 
huvudkontor (Axfood, Bergendahls, Coop och ICA) ämnar förmedla genom egna 
märkesvaror, uppfattas bland butiksmedarbetarna. 
 
Forskning kring egna märkesvaror benämner bland annat fenomenet private label, 
own brand, store brand, house brand och own label. I följande studie kommer 
uttrycken gemensamt översättas till egna märkesvaror (EMV). 

3.2	  Vad	  är	  EMV?	  
Marknaden för dagligvaror har länge dominerats av leverantörers märkesvaror där 
dagligvaruhandelskedjorna verkat som en naturlig kanal för att saluföra produkterna. 
För att ha möjlighet att konkurrera gentemot leverantörerna har egna märkesvaror 
kommit att etablerat sig och bli dagligvarukedjornas medel för att, via butiken, erövra 
plats bland butikshyllorna. Egna märkesvaror syftar till produkter som 
dagligvarukedjorna själva låtit utveckla, men som tillverkas på entreprenad för att 
exklusivt säljas i deras butiker55. Egna märkesvarors generella uppgift är följaktligen 
att verka som ett värdigt substitut gentemot märkesledande produkter och vanligen 
säljas till ett förmånligare pris56. 
 
 
 
 

                                                
51 Altintas et al (2010) 
52 Ibid 
53 Ibid 
54 Dowling (1986) 
55 Hoch (1996); Gomez-Arias & Bello-Acebron (2008) 
56 Beckeman & Olsson (2011) 
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3.2.1	  EMVs	  många	  ansikten	  

Egna märkesvaror inom dagligvaruhandeln finns representerade inom de flesta 
produktkategorier. Det är samtidigt vanligt förekommande att EMV tillhandahålls 
inom olika sortimentlinjer i form ekologiska varor, hälsosamma varor, standardvaror 
och så vidare. För att beskriva de olika produktkategorierna tar vi stöd av bland annat 
Geyskens et al som ordnar EMV i tre olika kategorier med avseende på pris och 
kvalitet57. 
 

§ Lågprisvaror – Erbjuder grundläggande och godtagbar kvalitet till ett så lågt 
pris som möjligt. Vanligtvis finns ingen motsvarighet bland leverantörernas 
märkesvaror. I de fall dagligvarukedjorna erbjuder lågprisprodukter ska det 
betraktas som ett sätt att konkurrera med lågprisvaruhusens billigaste 
produkter. 

 
§ Standardvaror – Produkter som ska efterlikna leverantörers standardsortiment 

och positioneras som ett mellanalternativ, både vad gäller pris och kvalitet. 
Således ett substitut till de märkesledande produkterna.   

 
§ Premiumvaror – Högkvalitativa produkter som särskiljer sig från 

leverantörernas standardsortiment genom att hålla en likvärdig eller högre 
nivå, både vad gäller kvalitet och pris jämte leverantörernas 
premiumprodukter. 

 
Dagligvaruhandelns utbud av egna märkesvaror domineras traditionellt av 
lågprisvaror respektive standardvaror. En lansering av premiumvaror är vanligtvis en 
effekt av att dagligvarukedjans egna märkesvaror vuxit sig starka under en tid58. 
Enligt Geyskens et al kan en introducering av premiumvaror i dagligvarukedjans 
EMV-sortiment innebära vissa svårigheter. För det första kan fler sortimentlinjer 
under samma varumärkesnamn skapa lojalitetsproblem då kundlojalitet bäst uppnås 
genom att bevara en jämn kvalitetsnivå. Då kvalitetsvariationen av EMV-utbudet 
alltjämt ökar kan det följaktligen bli svårare för konsumenten att förstå vad för 
kvalitet som dagligvarukedjan avser förmedla gällande sina egna märkesvaror. För det 
andra tenderar konsumenter att vara skeptiska till en breddning av ett sortiment som 
avviker från företagets historiska kunskapsområde. Alltså kan en introducering av 
högklassiga premiumvaror i EMV-sortimentet innebära att konsumentens förtroende 
för produkterna påverkas negativt. På samma sätt kan konsumentens förtroende svikta 
vid införandet av lågprisvaror bland det ordinarie EMV-sortimentet.59 

3.2.2	  Olika	  stadier	  av	  EMV	  

Laaksonen och Reynolds (i Håkansson) har låtit utveckla en modell (se tabell 3.1) 
som ger en överskådlig bild kring EMVs olika stadier inom dagligvaruhandeln60. 
Modellen är ordnad i fyra så kallade generationer och kartlägger bland annat hur 
dagligvarukedjornas strategier, mål och image följer EMVs utveckling inom 
dagligvaruhandeln. Modellen visar även på förhållandet mellan EMV och LMV 
allteftersom EMV utvecklas. 

                                                
57 Geyskens et al (2010) 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Håkansson (2000) 
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 GENERATION 1 GENERATION 2 GENERATION 3 GENERATION 4 

Varumärkestyp Allmänna (inget 
varumärke) 

Egen etikett 
(dagligvarukedjans 
namn) 

Eget varumärke 
(annat namn än 
dagligvarukedjan) 

Avancerat 
varumärke med 
marknadssegmenteri
ng 

Strategi Allmänna Lågt pris ”Me-too”, alternativ 
till LMV 

Mervärde. 

Mål Öka 
intäktsmarginaler 

Öka 
intäktsmarginaler, 
förbättra 
förhandlingsposition 
mot leverantör 

Öka 
kategorimarginal, 
öka 
produktsortiment, 
bygga 
företagsimage 

Öka och stärk grepp 
om kunder, öka 
kategorimarginal, 
stärka 
företagsimage, 
differentiering 

Produkt Basvaror Stapelvaror i stora 
volymer 

Varor i stora 
varugrupper 

Varugrupper av vikt 
för 
dagligvarukedjans 
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 och 
sämre image än 
LMV 

Medelkvalitet, ej 
likvärd 
marknadsledande 
LMV 

Jämförbar med 
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 Delvis specialiserad 
på EMV- 
produktion/leverans 

Oftast specialiserad 
på EMV- 
produktion/leverans 

Oftast specialiserad 
på EMV- 
produktion/leverans 

Tabell 3.1 EMV-generationer61 
 
Av modellen att döma tenderar egna märkesvaror att närma sig leverantörers 
märkesvaror allteftersom EMV utvecklas. Även mål och syfte med avseende på egna 
märkesvaror skiljer sig generationerna emellan. Då de huvudsakliga målen med egna 
märkesvaror är att öka intäktsmarginalerna i generation 1 och 2, antyder modellen att 
differentiering samt förstärkning av företagsimage är de mål som avses med egna 
märkesvaror i generation 3 respektive 4. Således skulle den kategorisering som 
Geyskens et al redogör för62 rimligen placera lågprisvaror i generation 1 och 2, 
standardvaror i generation 3 samt premiumvaror i generation 4. 
 

                                                
61 Håkansson (2000) 
62 Geyskens et al (2010) 
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3.2.3	  EMVs	  ökade	  makt	  

Den ökade närvaron av egna märkesvaror inom dagligvaruhandeln har inneburit ett 
maktskifte från leverantörerna till dagligvarukedjorna. Steenkamp och Dekimpe 
menar att det enda sättet att erövra nya marknadsandelar är att tillhandahålla 
dominerande varumärken63. Vidare redogör de för i sin forskning från år 1997 att 
tillhandahållandet av dominerande varumärken i framtiden kommer vara allt viktigare 
än att äga de fabriker som tillverkar produkterna. Att dagligvaruhandelns egna 
märkesvaror erövrar alltfler marknadsandelar degraderar således producenternas roll 
som maktcentra.  
 
Enligt Steenkamp och Dekimpe är konsumentens uppfattning gällande kvaliteten på 
egna märkesvaror jämlik uppfattningen av kvaliteten på leverantörers märkesvaror. 
De menar vidare att EMV, även om det generellt sett är billigare än LMV, inger lika 
mycket förtroende bland konsumenterna som en leverantörs märkesvara gör. 
Eftersom kvalitet har stor inverkan på konsumenters inköpsbeslut har EMV vunnit 
marknadsandelar tack vare förbättrad kvalitet och ses alltmer som ett substitut till 
LMV64. Det har vidare bidragit till dagligvaruhandelskedjornas möjlighet till fortsatt 
utveckling av de egna märkesvarorna och möjliggjort produktlanseringar bland 
sortiment där EMV inte tidigare förekommit. Både bland ekologiska varor och 
premiumvaror ställs det ett högt krav på kvalitet och innovationsbenägenhet då de inte 
längre bör uppfattas som standardprodukter och direkt jämförbara leverantörers 
märkesvaror65. Narasimhan och Wilcox menar dessutom att konsumentens uppfattade 
kvalitet av EMV är viktigare än prisnivån hos EMV. Genom att dagligvarukedjorna, 
via egna märkesvaror, även har möjlighet att nyutveckla produkter befästes deras 
maktställning gentemot producenterna66. 
 

3.2.4	  EMV	  och	  kontexten	  

”A national brand is a national brand everywhere67”, med det sagt menas att 
leverantörers märkesvaror ofta drar fördelen av den image som leverantören präglas 
av och de marknadsföringsstrategier som skapats där ikring. Dryckesföretaget Coca-
Cola Company skulle kunna illustrera det nämnda genom sin läskedryck Coca-Cola. 
Då Coca-Cola är ett väletablerat varumärke är det möjligt att sälja läskedrycken i stort 
sett överallt, oavsett butikens utformning och läge. Det finns med andra ord få saker 
som dagligvarukedjan kan erbjuda det väletablerade varumärket bortsett från en 
hyllplacering68. 
  
EMV har dock andra förutsättningar jämfört med LMV. Exempelvis tenderar EMV 
att i större utsträckning påverkas av den miljö som produkten säljs i. EMV är i högre 
grad beroende av den kontext som produkten säljs i jämfört med LMV. Kunder är 
därför mer benägna att bedöma kvaliteten på egna märkesvaror efter hur attraktiv 
butiken anses vara. En butiksmiljö som upplevs som attraktiv och som utstrålar en 

                                                
63 Steenkamp & Dekimpe (1997) 
64 Ibid 
65 Beckeman & Olsson (2011) 
66 Narasimhan & Wilcox (1998) 
67 Richardsson et al (1996) sid. 20 
68 Richardsson et al (1996) 



 

13 

känsla av kvalitet skapar även ett förtroende för de EMV som butiken 
tillhandahåller69.  

3.3	  Varumärkets	  betydelse	  
Ett varumärke fungera dels likt en etikett på produkter med avseende att möjliggöra 
en härledning till den ursprungliga leverantören. Det immateriella värde som ett 
varumärke besitter anses dock minst lika värdefullt, något som varsamt bör tas i 
beaktning i den löpande verksamheten70. Med avseende på värde menas det 
subjektiva värde som skapas utifrån de förutsättningar som finns vid betraktelsen av 
ett varumärke71. 
 
Ett starkt varumärke ökar chansen för företag att positionera och differentiera sig på 
en hårt konkurrensutsatt marknad72. Varumärket kan möjliggöra att befintliga 
marknadsandelar stärks och bibehålls, allteftersom kundkännedomen kring 
varumärket ökar, som en bidragande effekt av den ökade försäljningen73. 
 
Kotler ger kanske den mest grundläggande beskrivningen av ett varumärke utan att se 
till varumärkets rent juridiska, psykologiska och subjektiva innebörd: 
 

”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”74. 

 
Varje enskild komponent i beskrivningen uttrycks ”brand identities” och tillsammans 
utgör komponenterna det samlade varumärket - ”the brand”75. Kotlers beskrivning av 
ett varumärke kan tolkas som rent objektivt och är troligen den traditionella 
föreställningen kring bilden av ett varumärke. 
 
Vidare kan ett varumärke fungera likt en vägvisare bland förvirrade och osäkra 
konsumenter vid ett köpbeslut. Genom att sända ut särskilda signaler och information 
via varumärket kan företag skapa trovärdighet genom sina produkter som 
konsumenten tillåts attraheras av, vilket påvisar att varumärken även omfattar någon 
form av psykologisk aspekt76. Chernatony och McDonald menar att varumärken, 
bortsett från liknelsen vid ett differentieringsverktyg, vidare är laddat med en form av 
psykologiskt värde för konsumenten:  
 

”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”77. 

                                                
69 Richardsson et al (1996) 
70 Best (2009) 
71 De Chernatony & McDonald (1998) 
72 Best (2009) 
73 Hultman et al (2008) 
74 Kotler (1991) sid. 442 
75 Keller (1993) 
76 Erdem & Swait (2001) 
77 De Chernatony & McDonald (1998) sid. 20 
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Konsumenten påstås med andra ord skapa en subjektiv uppfattning kring ett 
varumärke som varumärket slutligen laddas med. Det sker dock sällan utan påverkan 
från bakomliggande företag som, så långt det är möjligt, vill ha möjlighet att styra 
över konsumentens köpbeteende78. 

3.4	  Vad	  är	  image?	  
Image är ett mångfacetterat begrepp som kom att aktualiseras och växa fram som idé 
kring slutet av 1950-talet79. David Ogilvy anses vara en av de främsta förespråkarna 
med avseende på image och menar att konsumenter inte köper en produkt, snarare ett 
varumärke80. Ogilvy hävdar att varumärken har en personlighet (brand-image) som är 
ämnad att anpassas till målmarknadens självbild (self-image). Liknelsen går att koppla 
till synen på företag, det vill säga att ett företag har en personlighet och att den bör 
anpassas till målmarknadens kunder för att ha möjlighet att bli framgångsrikt81. 
 
Inom markandsföringslitteraturen är det sällan som image avser interna 
organisatoriska aspekter. Dichter definierar image enligt följande:  
 

”It [image] describes not individual traits or qualities, but the total 
impression an entity makes on the minds of others. It is a most powerful 
influence in the way people perceive things, and should be a crucial 
concept in shaping our marketing, advertising, and communications 
efforts”82.  

 
Vidare förklarar Dichter att image inte endast avser det rent objektiva betraktandet, 
utan är en konfigurering av flera objekt där främst marknadsföring och kunders 
uppfattning respektive attityd är den avgörande faktorn83. Image är med andra ord hur 
företag vill att andra ska uppfatta dem. Det är en konstruktion av det offentliga 
intrycket som syftar till att attrahera åskådarna. Image är således inte företagets 
självuppfattning utan den uppfattning som existerar i medvetandet bland åskådarna84. 
Keller konstaterar slutligen att ett varumärkes image definieras som de totala 
associationerna en kund har i minnet vid iakttagelserna av ett varumärke85. 
 
Managementlitteraturen är, i kontrast till litteraturen inom marknadsförings, mer 
fokuserad på de interna processerna relaterade till image86. I en studie av Dutton och 
Dukerich (i Hatch och Schultz), i syfte att söka klarhet huruvida image kan ses som 
en produkt av hur ett företags anställda tror andra betraktar företaget, valde forskarna 
att fokusera på en myndighet i New York. Myndigheten hade börjat känna press på 
sig från allmänheten att bekämpa hemlösheten i staden. Myndigheten valde att agera 
eftersom det antogs att myndighetens image skulle svärtas ned. Det framkom dock 
senare att det inte rörde sig om någon ökad press från allmänheten. Istället hade 
                                                
78 Erdem & Swait (2001); McCracken (1986) 
79 Dowling (1993) 
80 Ibid 
81 Ibid 
82 Dichter (1992) sid. 54 
83 Dichter (1992) 
84 Hatch & Schultz (1997) 
85 Keller (1993) 
86 Hatch & Schultz (1997) 
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myndigheten själv bildat sig en uppfattning gällande sin image med avseende på hur 
de antog att allmänheten betraktade dem87. 
 
Alvesson (i Hatch och Schultz) väljer att kombinera de båda linjerna inom 
marknadsförings- och managementlitteraturen. Vid sin definition av image pekar 
Alvesson (i Hatch och Schultz) på ett holistisk levande intryck som innehas av en 
enskild person eller en viss grupp människor gentemot en organisation och är ett 
resultat av så kallad sense-making: ”Organizational image//…//is a result of sense-
making by the group and communication by the organization of a fabricated and 
projected picture of itself88. Den kommunikation som Alvesson (i Hatch och Schultz) 
syftar på är den som företaget avsiktligen vill ha möjlighet att påverka sin omgivning 
med. 
 
Boulding (i Lindquist) menar att människan använder subjektiva värderingar och 
kunskap för att medla mellan sig själv och sin omvärld89. Vidare har människan en 
fäbless för att simplifiera komplexa företeelser i omgivningen för att ha möjlighet att 
skaffa sig en uppfattning om dem. Genom att använda diverse liknelser, symboler och 
bilder kan människan överkomma den svårigheten. Boulding (i Lindquist) 
sammanfattar det sistnämnda med att klargöra image som är en viktig parameter för 
människans möjlighet att fungera optimalt och avslutar med det faktum att företag 
lägger stort arbetar på: ”image research themselves”90. 

3.5	  Intern	  image	  och	  marknadsföring	  
Företag är i allmänhet väl medvetna om den betydelse som image har för ett dem91. 
Det finns bland de flesta företag en kontinuerlig strävan efter att skaffa kontroll över 
sin image eller åtminstone ha möjlighet att påverka den92. 
 
Dowling menar att om företag ska ha möjlighet att överleva på lång sikt kan 
företagets image komma att spela en viktig roll93. Bland annat skulle företagets 
positiva självbild/image kunna leda till att människor får en likartad positiv 
bild/image av företaget. Dowling förklarar vidare att en del företag använder sin 
starka identitet som grund vid lansering av nya produkter94. Företaget kan med andra 
ord dra nytta av sin positiva image i sin verksamhet. Vahie och Paswan poängterar att 
en positiv image är att föredra framför en mindre positiv image. En positiv image 
möjliggör att uppfattningen kring ett visst varumärke hos en konsument differentieras 
gentemot andra varumärken, något som slutligen kan stärka varumärkeskapitalet95. 
Varumärkeskapital är ett begrepp som syftar till de positiva varumärkesassociationer 
som omger ett varumärke samt kopplingen till god kvalitet och en åtråvärd produkt96. 
 

                                                
87 Hatch & Schultz (1997) 
88 Hatch & Schultz (1997) sid. 359 
89 Lindquist (1974-1975) 
90 Ibid 
91 Dowling (1986) 
92 Keller (1993) 
93 Dowling (1986) 
94 Ibid 
95 Vahie & Paswan (2006) 
96 Richardsson et al (1996) 
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Dowling redogör även för några av orsakerna till varför företag kan komma att lägga 
stor vikt på sin image samt låta den ha en betydande roll i den löpande 
verksamheten97:  
 

§ Create an identity for employees 
§ Provide an objective for advertising 
§ Stimulate sales 
§ Help establish company goodwill 
§ Help establish internal harmony and a shared set of values among employees 
§ Signal a company’s new direction or name change 
§ Promote favourable relations with the community, government, special 

interest groups, and other opinion leaders 
§ Create an understanding of and familiarity with the company behind a product 

or service 
§ As a competitive positioning strategy 

 
Genom att ha kontroll över vad för typ av information om företaget som sprids bland 
allmänheten kan det vara möjligt att skapa och modifiera verksamhetens image så att 
den formas likt den image som förtaget har för avsikt att förmedla. Vid så kallade 
”front line jobs” (så som butiksbiträde, butikspersonal, receptionist och så vidare) kan 
det vara möjligt att ha den kontrollen eftersom det är vid det tillfället som kunderna 
har direktkontakt med företaget98. Dowling nämner därför vidare vikten av att 
medarbetare inom företaget så långt det är möjligt har en likartad bild av företaget så 
att avsedd bild förmedlas till allmänheten99. 

3.6	  EMVs	  lojalitetskapande	  funktion	  
Ett varumärke kan uppfattas innehålla garantier för en viss kvalitet. Ett starkt 
varumärke bidrar dessutom till hur konsumenter tar till sig nya produkter under 
varumärkets etikett100. För att skapa lojalitet behöver ett varumärke hålla en konstant 
och jämn kvalitetsnivå101. Varumärkeslojalitet är alltså mer beroende av en jämn 
kvalitetsnivå än högkvalitativa märkesprodukter. 
 
Konsumenter är mer troget lojala till en dagligvarukedja än vad de är lojala till ett 
specifikt varumärke102. Ju mer tid konsumenten spenderar i en särskild butik, desto 
mer ökar konsumentens kännedom och tillförlitlighet till dagligvarukedjans EMV. 
Konsumenter som är lojala dagligvarukedjan tenderar att vara mer mottaglig till deras 
EMV eftersom de då förknippar kvaliteten på dagligvarukedjans EMV med 
dagligvarukedjans övriga sortiment103. 
 

                                                
97 Dowling (1986) sid. 111-112 
98 Dowling (1986); Greene et al (1994) 
99 Dowling (1993) 
100 Fisher et al (2010) 
101 Geyskens et al (2010) 
102 Ailawadi et al (2008) 
103 Ibid 
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3.7	  Konklusion	  
Egna märkesvaror inom dagligvaruhandeln är numera ett faktum. EMVs ursprungliga 
uppgift har dock kommit att modifieras, från att huvudsakligen tillämpas för att öka 
intäktsmarginalerna, till att möjliggöra en differentiering gentemot andra 
dagligvarukedjor. Differentieringen rör bland annat skapandet av en företagsimage 
genom egna märkesvaror. Tidigare forskning belyser vikten av att medarbetare bör 
har en någorlunda samstämmig uppfattning vad gäller företagets image för att nå 
framgång. Då förutsättningarna vad gäller LMV och EMV skiljer sig åt med avseende 
på kundkännedom, kan image komma att spela en viktig roll ur EMVs 
lönsamhetsaspekt. Då egna märkesvaror tenderar att förknippas med lägre kvalitet 
jämfört med leverantörers märkesvaror bör dagligvarukedjorna bygga upp ett 
förtroende bland konsumenterna för att visa på det motsatta. En enhetlig föreställning 
huruvida egna märkesvaror uppfattas bland medarbetarna i företaget skulle därmed 
kunna underlätta den nämnda processen.  
 
Vi har urskilt att det saknas fokus på om förväntad image centralt från huvudkontoret 
med avseende på EMV skiljer sig från faktiskt upplevd image bland medarbetare på 
butiksnivå. Det unika för följande studie är vidare appliceringen av frågeställningen 
bland svenska dagligvaruhandelskedjor. 
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4	  Empiri	  
 
Den empiriska undersökningen bygger personliga semi-strukturerade intervjuer som 
ligger till grund för en senare analys. Här presenteras de svar vi erhållit vid 
intervjuerna, vilka presenteras både med citat och med sammanfattningar. 

4.1	  Intervjuer	  Huvudkontor	  
4.1.1	  Axfood	  

Sammanställning av intervju med Inköpsdirektör 
 
Axfood har sedan år 2000 tillhandahållit EMV i syfte att efterlikna märkesledaren. 
Tidigare var de egna märkesvarorna kedjespecifika där Willys och Hemköp hade egna 
förpackningar till liknande produkter. Idag är First Price (tidigare Eldorado) Axfoods 
lågprisvarumärke och Garant det varumärke som är likvärdigt märkesledaren, men 
som säljs till ett lägre pris. Då First Price tillhandahålls av fler dagligvarukedjor i 
Norden minskar förpackningsbytet och Axfood kan på så sätt tillhandahålla en 
billigare produkt. Axfood tillhandahåller idag inga EMV inom premiumsegmentet, 
men det finns ett intresse och respondenten ser fördelarna med att inkludera EMV av 
premiumkvalitet i sortimentet: ”Även om premiumprodukter bara tar 5-6 % av den 
totala EMV-försäljningen så höjer du ditt samlade varumärkes image och säljer på så 
sätt mer av både medium och lågprisprodukter”.  
 
En avgörande faktor till varför Axfood tillhandahåller EMV är den image som det 
bidrar med till butikerna samtidigt som EMV är lönsamma produkter vilka Axfood 
tjänar bra med pengar på: ”Du blir inte riktigt lönsam som detaljist om du inte har ett 
väl fungerande eget varumärke”. Respondenten påpekar även att Axfood lär sig 
mycket om tillverkningsprocessen och tillverkningskostnader tack vare EMV: ”Hade 
det inte funnits EMV i Sverige så hade matpriserna varit 4-5 % högre rakt igenom alla 
kedjor”. 
 
I och med att Axfood valde att lansera Garant som ersättare för de tidigare 
varumärkena Willys och Hemköp, försvann den direkta kopplingen till Axfoods egna 
butiker. Respondenten påpekar att det nu blivit viktigare för Axfood att till kunderna 
marknadsföra hur deras egna märkesvaror ser ut och vad det är för produkter. På 
Willys har de egna lågprisvarumärkena en viktig roll då Willys affärsidé är att erbjuda 
Sveriges billigaste matkasse, samtidigt är det viktigt att även Hemköp erbjuder de 
billigare produkterna som ett komplement till det övriga sortimentet. 
 
Axfood jobbar aktivt med att kommunicera till medarbetare i butikerna vad deras 
EMV ska stå för och vad för olika produkter som tillhandhålls av Axfood. Bland 
annat informeras medarbetarna genom informationsblad tillsammans med prova-på-
kuponger när nya produkter lanseras, något som även kommuniceras via intranät. 
Dessutom har Axfood en säljkår som åker runt bland butikerna för att berätta och 
informera om arbetet med egna märkesvaror. För att i senare stadie nå ut till kunderna 
med informationen är ett sådant arbete betydande samtidigt som produkternas design 
är extremt viktig, menar respondenten. Det är också viktigt att alla medarbetare är 
införstådda med att det är större marginaler på EMV samt att Axfood och butikerna 
tjänar mer pengar på sådana produkter. 
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Respondenten menar att ett bra varumärke mycket väl kan leda till lojalitet bland 
konsumenterna men att närheten till butiken har en större inverkan på kundernas 
lojalitet: ”Om du har en kund som handlar 50 % av allting de handlar hos dig är det 
extremt bra”.  
 
Vidare tror inte respondenten att konsumenterna är medvetna om att Garant är ett 
varumärke som tillhandahålls och uteslutande säljs bland Axfoods butiker: ”De tror 
att det är ett övrigt varumärke”. Anledningen till att Axfood vill ha ett varumärke som 
heter likadant, oberoende butik, är de lägre produktionskostnader det medför i form 
av färre produktionsstopp, minskade etikettkostnader och bekvämare lagerhållning. I 
slutändan bidrar det till en billigare produkt vilket, respondenten framhåller, gynnar 
både konsument och Axfood. Samtidigt påpekar respondenten att det hade gynnat 
Axfood att ha ett samlat varumärkesnamn där produkterna lätt hade förknippats med 
butikerna och butikerna med produkterna.  
 

4.1.2	  Bergendahls	  

Sammanställning av intervju med House Brands-ansvarig  
 
Bergendahls är både en aktör bland dagligvarukedjorna och en grossist. Idag utgörs 
företaget av totalt 31 City Gross-butiker runt om i landet, vidare levererar företaget 
produkter till omkring 170-180 butiker. 
 
Bergendahls, med City Gross som huvudsaklig marknadsplats, tillhandahåller egna 
märkesvaror, eller ”house brands” som respondenten väljer att kalla det, under 
varumärkesnamnen Favorit respektive Budget. Varumärket Favorit syftar till att dels 
konkurrera mot marknadsledande produkter, dels mot andra dagligvaruhandlares egna 
märkesvaror. Budget syftar till att fungera som ett lågprisalternativ, motsvarande First 
Price och Euro Shopper. Respondenten menar att Budget främst är ett prisalternativ, 
det vill säga, priset är viktigare än kvaliteten. Med det sagt menar inte respondenten 
att kvaliteten på Budget är dåligt, istället lägre jämfört med andra produkter. 
 
Det huvudsakliga argumentet till valet av varumärkesnamn är främst att det ska vara 
möjligt att saluföras bland Bergendahls City Gross-butiker, men även bland de fria 
kunderna som Bergendahls levererar till. Anledningen till att företaget inte har 
varumärket City Gross på sina produkter är således svårigheten med att sälja dem till 
butiker som inte utgörs av City Gross. 
 
För Bergendahls är arbetet med egna märkesvaror en relativt ny företeelse för 
företaget. Ett beslut om att satsa på EMV togs i oktober år 2010 och Bergendahls är 
därför nu i fas med att introducera sina egna märkesvaror på marknaden. 
Respondenten förklarar att den främsta anledningen till initiativet att börja 
tillhandahålla EMV var att företaget måste vara konkurrenskraftigt på marknaden. Då 
de ledande dagligvarukedjorna jobbade med EMV var det ett naturligt steg i 
processen. 
 
Vidare, förklarar respondenten, att införandet av egna märkesvaror ökar kunskapen 
kring produktionskostnader, något som skapar förhandlingsfördelar gentemot 
Bergendahls leverantörer. EMV tenderar även att skapa mervärde för kunden. 
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Respondenten förklarar vidare att: ”Det som vi vill nå, när vi har lyckats med kvalitet, 
design och varumärket Favorit, är att en kund går in i en ICA-butik och frågar varför 
de inte har till exempel Favorit Hårdost eller Favorit Tvättmedel. Då har vi nått 
långt”. 
 
Det finns inget mål att Bergendahls egna märkesvaror ska förknippas med företaget i 
stort. Dock påvisar respondenten kontinuerligt att ”kvalitet inte ska kosta mer”, något 
som Bergendahls vill förmedla genom sina produkter. Respondenten påpekar även att 
det är mycket väsentligt att alla inom organisationen uppfattar den avsedda imagen på 
ett liknande sätt. Bergendahls och City Gross har länge utmärkt sig för att ha sagt nej 
till EMV och varit en aktör som enbart erbjudit leverantörers märkesvaror. Samtidigt 
har företaget känt krav från leverantörer och kunder att bli mer konkurrenskraftigt. I 
och med införandet av egna märkesvaror har det därför varit av stor vikt att informera 
om de nya varumärkena samt försöka skapa en samlad bild kring deras värdegrund. 
Respondenten sammanfattar det hela med att: ”Företaget måste skapa en intern 
förankring och visa på vad företaget måste göra med de nya varumärkena”. 
 
I dagsläget utgörs 4 % av City Gross totala försäljning av EMV. Under en 
treårsperiod siktar företaget på att EMV-försäljningen kommer utgöra 10 % av den 
totala försäljningen. Respondenten menar att Bergendahls vill belysa mångfalden i 
sina butiker och därför tillhandahålls både egna märkesvaror och leverantörers 
märkesvaror, varför ökningen av EMV-försäljningen under treårsperioden kan tolkas 
som förhållandevis låg. 
 
Respondenten medger det vara fullt möjligt att låta varumärket Favorit respektive 
Budget fungera som en marknadsföringskanal där sådant som Bergendahls som helhet 
avser förmedla kan komma till uttryck. Dock är det något som inte aktivt arbetas med, 
men som på sikt kan komma att aktualiseras. 
 
Satsningen på reklam vad gäller Favorit och Budget ser inte respondenten enbart som 
ett sätt att upplysa allmänheten och potentiella kunder om sina egna märkesvaror, det 
är även ett sätt att skapa en stolthet bland medarbetarna i företaget. Respondenten 
menar att satsningen på EMV är något fantastiskt, och fortsätter vidare: ”Det är ett 
beslut som har tagits av ägarna, via företagsledningen och ända ner till golvet. Det är 
något som vi gör tillsammans. Med ett bolag som är helägt får det en enorm kraft när 
alla tycker att det är spännande”. Vidare kommer företaget två gånger om året låta 
medarbetarna få ta del av de egna märkesvarorna i form av provvaror. Syftet är att 
medarbetarna ska få prova produkterna och upplysas om vad för typ av egna 
märkesvaror som tillhandahålls av Bergendahls och City Gross. Respondenten står 
fast vid att det då görs möjligt att skapa en känsla av stolthet bland medarbetarna och 
stärka det interna varumärket. Respondenten förklarar senare: ”Våra medarbetare har 
gärna synpunkter vad gäller designen och kvalitet. Det skapar ett enormt 
engagemang”. 
 
Det är med hjälp av butikens planogram som det är möjligt att göra kunderna 
uppmärksamma på vad för typ av egna märkesvaror som finns tillgängliga. 
Respondenten slår fast att planogrammen ska spegla hur egna märkesvaror ska säljas 
till konsumenten.  
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4.1.3	  Coop	  

Sammanställning av intervju med EMV-ansvarig 
 
Respondenten förklarar att startskottet vad gäller Coops egna märkesvaror började på 
1970-talet. De egna märkesvarorna lanserades utan något specifikt varumärkesnamn, 
eller ”no brand” som respondenten kallar det. Senare kom Coops egna märkesvaror 
att benämnas med flertalet olika varumärkesnamn. 
 
Vad gäller lanseringen av EMV under varumärkesnamnet Coop, skedde det i början 
på 2000-talet. Respondenten förklarar att främsta orsaken till namnbytet berodde på 
ett nordiskt inköpssamarbete och att det således ansågs som nödvändigt med ett 
gemensamt varumärkesnamn. 
 
Respondenten menar att ett tillhandahållande av egna märkesvaror medför en rad 
olika fördelar, däribland möjligheten till produktkontroll från Coops sida. Istället för 
att vara i beroendeställning gentemot producenter av LMV, är det genom egna 
märkesvaror möjligt att identifiera ett behov i butiken och således bemöta efterfråga 
på behovet förhållandevis snabbt. Egna märkesvaror kan även bidra till 
konkurrensfördelar, menar respondenten, och exemplifierar påståendet med Coops 
ekologiska alternativ, Coop Änglamark. Respondenten menar att varumärket anses 
som oerhört attraktivt bland andra aktörer inom den svenska dagligvaruhandeln och 
medger att Coop Änglamark inte tenderar att förknippas med Coop. Därav att kunder 
ibland efterfrågar produkter av varumärket i andra butiker än Coops. Vidare ger EMV 
möjligheten att pressa priser bland leverantörerna vid inköp av LMV, då företaget kan 
påvisa likartade produkter ur sitt EMV-sortiment men som är inköpta till en lägre pris. 
Respondenten förtydligar att egna märkesvaror inte alltid är lönsamma, men att den 
tillhandahålls i förhandlingssyfte. Respondenten förklarar slutligen att egna 
märkesvaror eliminerar mellanhänder, något som kan generera marginalförbättringar. 
 
I dagsläget tillhandahåller Coop egna märkesvaror inom fyra sortimentlinjer: 
lågprisvarumärket X-tra, standardvarumärket Coop, premiumvarumärket Coop Prima 
samt det ekologiska varumärket Coop Änglamark. Generellt sett är tanken att 
standardvarumärket ska ligga på en prisnivå %uellt sett något lägre i förhållande till 
marknadsledaren, men respondenten förklarar att så inte alltid är fallet. Coop Prima är 
det senaste tillskottet bland Coops egna märkesvaror och syftar till att tilltala kunder 
som värdesätter hög kvalitet före lågt pris. Då kunder ofta utgår från att EMV håller 
ett lägre pris jämfört med LMV kan kunder komma att ifråga sätta prisbilden på det 
nya varumärket då Coop så tydligt exponeras, medger respondenten. Därför är det av 
stor vikt att konsumenter tillåts prova premiumprodukterna för att övertygas till köp, 
tillägger respondenten. Respondenten förklarar även att varumärket Coop syftar till att 
verka som garant gentemot konsumenten i djungeln av produkter. Därför är det av 
stor vikt att varumärkesuppbyggnaden sker på rätt sätt, exempelvis genom 
provsmakning, så att konsumenten blir medveten om att varumärket är ”kvalitativt i 
alla led”. 
 
Att Coops lågprisalternativ tillhandahålls under varunamnet X-tra, och således inte 
direkt förknippas med Coop, tycker respondenten är positivt då ett lågprisvarumärke 
inte är förenligt med de värden som Coop vanligtvis förknippas med. För att möta 
prisjägarna från bland annat Lidl anser respondenten att sådana produkter behövs, 
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samtidigt finns det en tanke bakom produktens design och namn: ”Där sätter vi inte 
Coop X-tra, det heter bara X-tra”. 
 
Respondenten menar att Coop inte har något uttalat syfte att Coops alla varumärken 
ska ge en samlad bild av var företaget står för, men medger att Coop Änglamark 
syftar till att stärka företagets miljöprofil. Vidare konstaterar respondenten att 
företaget självfallet går i god för respektive EMV gentemot konsument vad gäller 
kvalitet, kontra LMV då leverantören bär ansvaret. 
 
Respondenten anser att det är av stor vikt att alla inom Coop har kännedom kring de 
egna märkesvarorna vid eventuella frågor från konsumenter. Respondenten medger 
dock att det i dagsläget inte läggs tillräckligt mycket resurser på att informera 
medarbetarna i butikerna om Coops egna märkesvaror. 
 
Det är visserligen till en fördel att varumärkesnamnet Coop används på de egna 
märkesvarorna, då varumärket anses som förhållandevis starkt och associeras med 
många positiva värden. Vidare förklara respondenten att varumärket kan riskera att 
nedsvärtas vid en eventuell negativ händelse rörande Coop i och med att de egna 
märkesvarorna ofta går att associera till Coop. 
 
Hur Coop arbetar för att stärka butiksmedarbetarnas bild av Coop som företag vill inte 
respondenten i detalj gå in på. Respondenten medger dock att sådant arbete 
förekommer och menar samtidigt att medarbetarna även påverkas av sådan 
marknadsföring som är ämnad allmänheten, så som reklam i dagspress och TV. Dock 
anser respondenten att mer går att göra vad gäller den interna marknadsföringen av 
Coop. Vidare att en del konkurrenter är bättre på det, det vill säga, slå sig för bröstet 
och visa på att företaget har gjort någonting bra, såväl internt som externt. 
 
Respondenten avslutar med att förklara att butiksutformningens i allra högsta grad 
påverkar försäljningen av egna märkesvaror och att det därför finns planogram som 
ska verka vägledande vid utformningen och en butik samt utplaceringen av 
produkterna. 
 

4.1.4	  ICA	  

Sammanställning av intervju med Chef Brand Manager EMV 
 
Respondenten förklarar att ICA internt benämns under den omöjliga idén. Det är ett 
företag där ingen vinner några lätta segrar då konsensus måste råda mellan alla parter 
så att den enskilde ICA-handlaren är säker på att det är en bra affär för den själv, 
något som skulle kunna vara en anledning till ICAs framgång. 
 
På frågan gällande huruvida egna märkesvaror kan fungera likt ett image-skapande 
verktyg är utgångpunkten att ICA kort sagt mäter allt, förklarar respondenten. Inom 
ICA finns en marknadsanalysavdelning som jobbar med att analysera och förutspå 
befintlig och ny konkurrens på marknaden. Den har även till uppgift att identifiera 
och kartlägga trender inom livsmedelsbranschen. Som redskap använder ICA sig av 
bland annat databasen Mintel som visar världens alla nya lanseringar inom alla 
tänkbara varukategorier. 
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Vidare har ICA, genom diverse analyser och EMV-tracking, utvecklat så kallade 
ordmoln som ska ge en bild av hur respektive sortimentlinje uppfattas bland 
allmänheten. Respondenten förklarar att ICAs lågprisvarumärke Euro Shopper (ett 
europeiskt varumärke som i Sverige endast tillhandahålls av ICA genom delägaren 
Ahold) uppfattas som: billigt, dålig kvalitet, lågt pris. Medan ICA I love eco (ICAs 
ekologiska sortimentlinje) omfattas av ordmolnet: ekologiskt, vet ej, prisvärt.  
 
En av anledningarna till att priset på EMV oftast är lägre än LMV beror bland annat 
på att marknadsföringen rörande sådana varor inte är lika omfattande och kostsam, 
menar respondenten. Respondenten förklarar vidare att ICAs långa arbete beträffande 
egna märkesvaror, leder till att företaget ständigt måste ligga i framkant. Dock inte på 
bekostnad av hela standarssortimentet eftersom det utgör en så pass stor del av den 
totala försäljningen. Vidare gäller det samtidigt att modifiera respektive sortimentlinje 
då konsumentuppfattningarna ändrar sig med tiden, något respondenten exemplifierar 
på följande sätt: ”Så kallade hälsosamma produkter som tidigare kallades för light 
existerar knappast idag”. 
 
Respondenten menar att de olika sortimentlinjerna ska förmedla en samlad bild av 
vad ICA vill står för. Sammantaget ska respektive produkt representera vad ICA vill 
vara och uppfattas som av konsumenterna: ”Det är av stor vikt att konsumenterna via 
butiksmedarbetarna begriper det som ICA har för avsikt att förmedla, annars är det 
arbete som sker på huvudkontorsnivå meningslöst”, menar respondenten. Butiken och 
butiksmedarbetarna är i en väldigt hög utsträckning en kanal för de egna 
märkesvarorna. Det räcker inte med att endast ICA-handlaren tycker att det är bra, 
alla måste vara med på det. Där finns dock fortfarande mycket kvar att göra, medger 
respondenten  
 
Respondenten förklara att det i dagsläget finns butiker som tar emot en ny vara från 
respektive EMV-sortiment när den lanseras, ett så kallat EMV-abonnemang. ICA 
jobbar kontinuerligt med att få medarbetarna att tycka att det är bra produkter. 
Respondenten berättar även att det kan komma att bli aktuellt med filmer rörande 
ICAs egna märkesvaror i bland annat personalrum, som ett sätta att stärka det interna 
varumärket. Om alla i butikerna kände till det arbete som läggs på utvecklingen av 
egna märkesvaror skulle troligen medarbetare på butiksnivå känna en stolthet 
gällande ICAs EMV menar respondenten. Något de ännu inte har lyckats förmedla 
internt. Dock påstår respondenten att kännedomen kring ICAs värdegrund är omkring 
99 % bland medarbetarna i företaget. 
 
Respondentenet förklarar att företagen bakom LMV, vilka både ses som 
inspirationskälla och som konkurrent, har en helt annan marknasföringsbudet än ICA. 
I en del fall kan det vara så att de egna märkesvarorna håller bättre kvalitet och pris än 
leverantörers märkesvaror. Men då marknadsföringsresurserna är knappa är det svårt 
att få en ökad kundkännedom, medger respondenten. ”Om en storsatsning gällande 
marknadsföringen gjordes på EMV skulle målet med ett pris som är omkring 10-15 % 
lägre jämfört marknadsledande produkter, gå förlorad”, menar respondenten och 
fortsätter vidare: ”På lång sikt finns det dock hopp om en ökad kundkännedom”. 
 
Genom egna mätningar förklarar respondenten att står ICA för en mängd positiva 
värden. Samtidigt finns det alltid en risk att något dåligt inträffar, exempelvis 
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köttfärssandalen104. Att använda ett samlat varumärkesnamn på produkterna innebär 
att varumärket ICA riskerar att svärtas ned, medger respondenten, men förklarar 
vidare att de positiva värdena tynger över den negativa. Förtroendet för varumärket 
som sådant, ökar även vid allmänhetens vetskap om företagets ansvarstagande. De 
pressreleaser som lämnar ICA handlar till störst del om återtagande av defekta 
produkter, något som kan leda till ett ökat förtroende gentemot ICA, anser 
respondenten. 
 
Vad gäller EMVs möjlighet att skapa lojala kunder anser respondenten att det till en 
viss grad är möjligt. Respondenten förklarar: ”En enskild produkt som tidigare bara 
fanns på ICA, en så kallad destination-product, var ICA Solhavre. Det var den första 
havremjölken som lanserade i Sverige. Eftersom den bara tillhandahölls av ICA var 
det en av anledningarna till att vissa konsumenter valde att handla på ICA”. 
Respondenten konstaterar att de skapades en slags lojalitet, mellan konsument och 
företag. Även om det idag inte rör sig om unika produkter som enbart tillhandahålls 
av ICA, kan sådant som ekonomiförpackningar spä på kundlojaliteten, menar 
respondenten. 

4.2	  Intervjuer	  Butiker	  
4.2.1	  Willys	  

Sammanställning av intervju med butikschef 
 
Willys är en stormarknad vars affärsidé är att tillhandahålla Sveriges billigaste 
matkasse. Tidigare marknadsfördes de egna märkesvarorna under varumärket Willys 
respektive Eldorado. Då Willys ingår in i Axfood-koncernen saluförs numera de egna 
märkesvarorna under varumärkesnamnet Garant respektive First Price. Respondenten 
menar att kunderna idag har svårare att identifiera vilka egna märkesvaror som 
tillhandahålls av Willys, med avseende på Garant: ”Tidigare, om kunderna hade en 
Willys-vara hemma, blev det mer kopplat till kedjan”. Respondenten anser dock att 
namn- och förpackningsbytet har gett produkterna ett mer exklusivt yttryck vilket gör 
det roligare att sälja EMV.  
 
Willys arbetar mycket med att exponera de egna märkesvarorna i butiken då 
produkterna är lönsamma för butiken. Däremot anser inte respondenten att det är 
betydelsefullt att förmedla för kunderna att det är Willys egna märkesvaror: ”En del 
kunder förstår att det är våra egna varor men jag tror inte att det är det viktiga”. 
 
Willys jobbar aktivt med att informera butiksanställda om deras EMV genom 
teamledningsmöten, veckoinformation och kuponger på nya varor. Willys försöker 
uppmuntra anställda att prova de egna märkesvarorna för att de på så sätt ska kunna 
rekommendera produkterna till kunderna. I personalutrymmena exponeras även 
nyheter för de anställda och Willys bjuder på frukost där delar av EMV-sortimentet 
kan provas. Respondenten är övertygad att arbetet har lett till att de anställda har god 
kännedom kring de egna märkesvarorna samt att de är lönsamma för butiken. 
 
Respondenten berättar att en del kunder blev upprörda när de märkte att deras 
favoritprodukter hade plockats bort från hyllorna och ersatts av Garant: ”En man blev 
                                                
104 Sundström, Anders; Dagens Nyheter (2007) 
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arg när han inte hittade sitt te som han alltid brukade köpa”. På så sätt märktes det att 
vissa produkter skapade lojala kunder, menar respondenten. 
 
Respondenten förklarar att det inte är negativt att de egna märkesvarorna förknippas 
med butikens varumärke men att de hellre exponerar standardvarorna från Garant än 
lågprisalternativen First Price: ”First Price är väl kanske inte de lyxigaste varorna så 
det är ju klart att man hellre vill bli förknippad med Garant, det är ju därför vi inte vill 
visa upp First Price-varorna så mycket”. Respondenten tillägger samtidigt att Willys 
har en uttalad lågprisprofil och att kunderna därför förväntar sig att hitta 
lågprisprodukter i butiken. 
 

4.2.2	  City	  Gross	  

Sammanställning av intervju med butikschef 
 
På Bergendahls och City Gross har det länge funnits ett starkt motstånd gentemot 
egna märkesvaror, menar respondenten. Länge har företaget propagerat för att de inte 
ska ha några sådana produkter i sitt sortiment. Men då marknaden ständigt är i 
förändring och efterfrågan på EMV ökat, har det i sin tur lett till att företaget tvingats 
ändra ståndpunkt. Ur respondentens perspektiv finns inget självändamål med att 
tillhandahålla egna märkesvaror bortsett från butikens lönsamhet. Vidare menar 
respondenten att varumärket Favorit respektive Budget gör det möjligt för butiken att 
vända sig åt ett brett spann av konsumenter, dels de som vill handla produkter av hög 
kvalitet, dels de som är ute efter att handla billigt. Respondenten framhåller att: 
”Kvalitet ska inte kosta mer”, en paroll som även Favorit lanseras under. Vid 
intervjutillfället har lanseringen av Favorit och Budget inte pågått i mer än ett par 
veckor men respondenten förklara att kunderna har kunnat märka av lanseringen 
genom diverse reklamaffischer i butiken. 
 
Orsaken till varumärkesnamnet, som inte är butiksspecifikt, är främst möjligheten att 
kunna tillhandahålla de egna märkesvarorna i andra butiker än enbart hos City Gross, 
förklarar respondenten. Vidare förklarar respondenten att det händer att kunder 
kommer in och fråga efter varumärken som Euro Shopper och Eldorado (ICAs 
respektive Axfoods lågprisvarumärken). Det vill säga varumärken som inte är 
butiksspecifika, något som det finns förhoppning om att kunder även ska göra med 
Favorit och Budget i framtiden bland butiker som inte ingår i Bergendahlskoncernen. 
Respondenten menar även på att, vid en eventuell negativ förknippning av Favorit och 
Budget försvåras en nedsmutsning av City Gross och Bergendahls som varumärke i 
och med att Favorit och Budget svårare går att associera med företaget. 
 
Respondenten är övertygad om att alla butiksmedarbetare är medvetna om att City 
Gross tillhandahåller egna märkesvaror, då företagsledningen tidigare varit ute bland 
butikerna och informerat om det. Därtill serveras medarbetarna dagligen frukost där 
de egna märkesvarorna blivit alltmer vanligt förekommande. Respondenten menar att 
sådant arbeta ökar acceptansen gentemot EMV bland butiksmedarbetarna, vidare 
stärks det interna varumärket. 
 
Arbetet med EMV från central nivå märks tydligt, anser respondenten. Bland annat 
genom säljtävlingar med fokus på andelen sålda Favorit- respektive Budget-
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produkter. Men även arbetet på butiksnivå är ”stenhårt”, som respondenten uttrycker 
det. 
 
Respondenten vill inte uttrycka det som om att det vuxit fram en form av stolthet i 
och Bergendahls lansering av EMV. Snarare tvärtom: ”Länge har ett självförtroende 
byggts upp bland medarbetarna, att ’vi kan stå emot EMV’. Nu byts istället riktning, 
och vi säger ’nu kör vi’”. Åsikterna bland medarbetarna i butiken gällande egna 
märkesvaror går således isär, menar respondenten, där vissa medarbetare är mindre 
positiva än andra. Däremot, förtydligar respondenten, gäller det att påvisa bland 
medarbetarna att en ökad försäljning av EMV medför ökade försäljningsintäkter för 
butiken. 
 
Styrningen gällande produktutbudet sköts centralt från huvudkontoret. Genom 
planogram hänvisas respektive butik att tillhandahålla ett visst sortiment. 
Respondenten förklarar att en enskild butik inte har möjlighet att bestämma vad som 
ska ingå i produktsortimentet. Alla butiker ska tillhandahålla alla Favorit- respektive 
Budget-produkter. 
 
Respondenten är väl medveten om att ett hårt arbete måste läggas på att skapa en god 
image och ett gott rykte kring Favorit och Budget då egna märkesvaror är något som 
City Gross och Bergendahls inte tidigare har arbeta med och inte heller har stor 
erfarenhet av. Därför, förklara respondenten, kommer diverse demonstrationer och 
smakprover av Favorit och Budget-produkter äga rum i butikerna för att 
uppmärksamma kunderna om lanseringen av EMV.  
 

4.2.3	  Coop	  Forum	  

Sammanställning av intervju med butikschef 
 
På Coop Forum anser respondenten att de egna märkesvarorna ska ses som ett sätt att 
tillfredsställa medlemmarna i den kooperativa föreningen. Samtidigt är Coop Forums 
främsta uppgift att attrahera många olika kundgrupper och tjäna bra med pengar. 
Respondenten menar att Änglamark är ett av Coops starkaste varumärken som 
konsumenterna varit trogna under lång tid. Även kännedomen kring att Änglamark 
har en miljöprofil är stor, hävdar respondenten.  
 
Genom hyllplaceringar, etiketter och skyltar förmedlar butiken vad för produkter som 
är EMV till konsumenten. På så sätt kan konsumenten lätt jämföra priserna på Coops 
egna märkesvaror mot de marknadsledande konkurrenternas priser. Respondenten 
anser att det är viktigt att exponera EMV i butiken eftersom varorna säljs i stor volym 
samtidigt som butiken vanligtvis tjänar mer pengar på EMV jämfört med andra varor. 
Däremot är marginalerna inte lika stora på varumärket X-tra: ”Vi vill visa att vi har 
lågprissortimentet men vi kanske inte vill sälja jättemycket av det”. Eftersom Coop 
nyligen har lanserat premiumprodukter i sitt EMV-sortiment menar respondenten att 
det har varit viktigt för butiken att visa för kunderna att det ska vara bättre produkter: 
”Det är jättesvårt att förmedla den här biten”.  
 
Respondenten menar att det är möjligt att skapa kundlojalitet gentemot Coop genom 
de EMV som butiken tillhandahåller: ”Änglamark är ju en sådan produkt som folk 
känner till”. Att Coop var tidiga med Änglamark och därmed att krav-märka 
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produkter har gett utdelning på senare tid när populariteten för sådana produkter har 
ökat. Miljömedvetenhet och ett arbeta för en hållbar utveckling har också blivit de 
värden som Coop vill associeras med, något som Änglamark, enligt respondenten, ska 
förknippas med. 
 
För att öka medarbetarnas kännedom kring Coops egna märkesvaror arbetar butiken 
med interna veckoblad där bland annat EMV nämns och som även informerar om 
aktiviteter och nyheter. Butiken arbetar däremot inte kontinuerligt med att uppmana 
medarbetarna till att prova produkterna, men respondenten menar att 
butiksmedarbetarna känner en stolthet för att Coop är störst och bäst inom EMV. När 
Coop lanserade sina egna premiumprodukter var det däremot viktigare att informera 
och dela ut prova-på-kuponger till medarbetarna eftersom Coop då klev in i ett nytt 
produktsegment. 
 

4.2.4	  ICA	  Maxi	  

Sammanställning av intervju med butikschef Livs 
 
ICA Maxi är det stormarknadskoncept som ingår i ICA-koncernens butiksutbud och 
erbjuder stora delar av ICAs EMV-sortiment. 
 
För ICA Maxi ska de egna märkesvarorna fungera som ett image-skapande verktyg 
genom att erbjuda kvalitet och prisvärdhet menar respondenten. Dessutom tillägger 
respondenten att deras lågprisalternativ Euro Shopper även ska vara det billigaste 
alternativet på marknaden: ”Då är det inte lika noga med kvalitet”. Att namnet Euro 
Shopper inte direkt förknippas med ICAs varumärke tycker respondenten är viktigt: 
”Jag är väldigt glad över det eftersom ICA står för kvalitet och prisvärdhet”. 
 
ICAs produkter i standardsegmentet är bra och tydliga produkter som kunderna 
förstår sig på och vet vad de står för. Respondenten tycker att ICA har ett problem 
med att ICAs standardsegment lätt blandas ihop med premiumsegmentet, ICA 
Selection: ”Sverige har inte så stor EMV-andel så jag tror inte marknaden är mogen 
för premiumprodukter”. ICAs premiumprodukter marknadsförs inte på något speciellt 
sätt, utan placeras endast i butikshyllorna: ”Det är ett tveksamt sätt att föra fram det 
på i butiken, där har vi ett problem”, menar respondenten.  
 
Det största och bästa sättet att visa för kunderna vilka produkter som är EMV är 
genom prissättningen och genom placeringen i hyllorna, på så sätt kan kunderna 
jämföra EMV med marknadsledande konkurrenter. Respondenten tillägger att det 
finns en risk för att reta upp kunderna genom att göra EMV allt för synliga i butiken 
och på så sätt negligera andra producenter.  
 
Respondenten menar att deras egna märkesvaror definitivt kan skapa lojalitet bland 
butikens konsumenter, speciellt om det handlar om en premiumprodukt där ICA 
erbjuder en unik vara. 
 
Ett problem som respondenten har identifierat är den höga personalomsättningen av 
butiksanställda inom branschen och att butiksarbete ofta uppfattas som ett 
genomfartsjobb, därav är information till de anställda angående ICAs EMV inte en 
prioriterad aktivitet. Vidare anser respondenten att ICAs totala varumärke är oerhört 
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starkt och att kännedomen därför är hög gällande EMV bland de anställda. ICA Maxi 
har ett introduktionsprogram för nyanställda som inkluderar information om EMV: 
”Informationen finns men det är inget vi egentligen följer upp”. Det är inte heller 
prioriterat att låta butiksanställda prova på produkterna. 
 
Respondenten tror inte att det kan vara negativt att ICAs egna märkesvaror förknippas 
med det samlade varumärket eftersom varumärket är så pass starkt. Respondenten 
tycker att EMV är bra för butikens lönsamhet och en nödvändig ingrediens för att 
kunna sätta prispress på leverantörerna: ”Men jag är livrädd för att reta mig med 
kunden, för det finns ett motstånd mot EMV bland vissa kunder”. Respondentens 
slutliga uppfattning är att ökningen av EMV har stagnerat efter flera år av kraftiga 
ökningar. 
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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 på vilket 
sätt litteraturen stämmer överens med empirin, inom ramen för syftet, samt belyser 
hur de olika företagen skiljer sig åt. Analysen presenteras utifrån frågeformulärets 
centrala områden.  

5.1	  Erfarenhet	  
De olika dagligvarukedjor vi har studerat har varierande kunskap kring försäljning av 
EMV. ICA och Coop har tillhandahållit EMV under en längre period jämfört med 
Axfood och Bergendahls. Det ska även senare i analysen visa sig att ICA och Coop 
till stor grad förlitar sig till sina, ur deras perspektiv, starka varumärken. Bergendahls, 
som länge var en stark förespråkare av leverantörernas märkesvaror har under det 
senaste året gjort en helomvändning och lanserat EMV i två olika kategorier. Liksom 
Altintas et al105 menar Bergendahls att det blivit allt viktigare att tillhandahålla EMV 
för att tjäna pengar på dagligvarumarknaden samtidigt som kunskapen kring 
tillverkningsprocessen och råvarukostnader stärks vilket stärker dagligvarukedjornas 
förhandlingsfördelar gentemot leverantörer. Även för Axfood, Coop och ICA har 
arbetet med EMV motiverats med de ovan nämnda fördelarna: ” Hade det inte funnits 
EMV i Sverige så hade matpriserna varit 4-5 % högre rakt igenom alla kedjor”106.  
 

5.1.1	  Utveckling	  av	  sortimentet	  

Från teorin har vi lärt oss att det bästa sättet att skapa lojala kunder är att hålla en 
jämn kvalitetsnivå på produkterna som är likställt med vad det totala varumärket vill 
förknippas med107. Det betyder att konsumenten är mer benägen att vara 
varumärkeslojal då kvalitetsnivån är jämn snarare än då dagligvarukedjan 
tillhandahåller produkter med varierande kvalitetsnivå. ICA och Coop har på senare 
år lanserat premiumprodukter som ett komplement till sitt övriga EMV-sortiment. 
Med det nämnda vill dagligvarukedjorna lyfta fram produkter som har en högre 
kvalitetsnivå än det övriga sortimentet. Både ICA och Coop anser att de har skapat ett 
starkt varumärke genom deras traditionella EMV. Enligt Geyskens et al108 är beslutet 
att introducera premiumprodukter vanligtvis en effekt av att dagligvarukedjans egna 
märkesvaror vuxit sig starka under en tid. Problemet är att det har visat sig att 
dagligvarukedjorna varit dåliga på att tydligt förmedla till konsumenterna vilka egna 
märkesvaror som är premiumprodukter och vad det i sin tur innebär. Butikschefen på 
ICA Maxi tycker att det är problematiskt att ICA tillhandahåller en premiumprodukt 
utan att göra konsumenterna ordentligt uppmärksamma på det: ”… marknaden är inte 
mogen för premiumprodukter”109. Samtidigt anser respondenten för ICAs 
huvudkontor att de olika sortimentlinjerna som ICA tillhandahåller ska ge en samlad 

                                                
105 Altintas et al (2010) 
106 Intervju, Axfood 
107 Geyskens et al (2010) 
108 Ibid 
109 Intervju, ICA Maxi 
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bild av vad varumärket ICA står för. Geyskens et al menar däremot att flera olika 
produktsegment under samma namn skapar lojalitetsproblem110. 
 

5.1.2	  Imageskapande	  	  

Både Coop och ICA menar att de har starka varumärken. ICA anser att varunamnet 
ICA är stark förknippat med prisvärdhet, kvalitet och andra positiva värden. Vidare 
anser Coop att deras varumärke Änglamark är så pass förknippat med miljövänliga 
värden att det fungerar som opinionsbildande för hela varumärket Coop. Det är 
förenligt med vad litteraturen säger om hur EMV kan fungera som ett image-
skapande verktyg för dagligvaruhandelskedjorna då det exklusivt tillhandahålls i 
deras butiker. För att ytterligare knyta an till det totala varumärket har Coop nyligen 
subtilt ändrat förpackningsutseendet för Änglamark så att det numera heter Coop 
Änglamark. På så sätt har de ytterligare lyft fram de värderingar de vill förknippas 
med och tydliggjort det för konsumenten.  
 
Även Axfood har ambitioner om att deras EMV ska fungera som en förlängning av 
det totala varumärket. Det är dock inte lika självklart att konsumenterna associerar 
varumärkesnamn som Garant och First Price med Willys och Hemköp. Däremot 
menar Axfood att EMV är imageskapande och att det därför blivit allt viktigare att 
kommunicera till kunderna att de har EMV samt upplysa om vad det är för produkter. 
Dichter menar att flera olika variabler påverkar hur kundernas uppfattning av 
företaget konstrueras111. Vahie och Paswan menar vidare att de olika variablerna 
bidrar till hur konsumenter kan särskilja företag gentemot varandra112. Kunder som 
tidigare konsumerat produkter med varunamnen Willys, Hemköp och Eldorado 
kommer nu att få bekanta sig med nya varunamn, i form av Garant och First Price. 
Därför är det, enligt Axfoods huvudkontor, viktigt att marknadsföra att de 
produkterna exklusivt tillhandahålls i Axfoods butiker. Butikschefen på Willys har 
inte erfarit några sådana aktiviteter utan anser att hyllplaceringarna av EMV är det 
främsta sättet att göra konsumenter uppmärksamma på produkterna. Bergendahls vill 
med de nyligen introducerade egna märkesvarorna marknadsföra de som ”Kvalitet ska 
inte kosta mer” men de strävar inte efter att kunderna ska förknippa varorna med City 
Gross eller Bergendahls. 
 
Gemensamt för alla kedjor är att de menar att marginalerna generellt är högre på 
EMV jämfört med LMV och således är ett positivt inslag i butikerna, vare sig 
konsumenterna förknippar de egna märkesvarorna med dagligvarukedjan eller inte. 
Att Bergendahls lanserat egna märkesvaror är ett stöd i resonemanget att EMV 
behövs för att överleva i den hårda konkurrensen på den svenska 
dagligvarumarknaden. EMV är ett medel för dagligvarukedjorna att tjäna mer pengar 
samt öka intäktsmarginalerna på produkter som kraftigt exponeras i butikerna. Därtill 
vill dagligvarukedjorna, i hög omfattning, numera förknippas med de värden som de 
laddar produkterna med och det har blivit viktigare att göra konsumenterna 
uppmärksamma på vilka produkter som dagligvarukedjorna står bakom. 

                                                
110 Geyskens et al (2010) 
111 Dichter (1992) 
112 Vahie & Paswan (2006) 
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5.2	  Intern	  kommunikation	  
På huvudkontorsnivå är det väsentligt att upplysa alla medarbetare i butikerna om de 
EMV som dagligvarukedjan tillhandahåller. Axfood är aktiva genom att skicka ut 
information, besöka butikerna för att informera och genom att uppmana de anställda 
att prova EMV genom prova-på-kuponger. På ICAs huvudkontor finns det planer på 
att komplettera den befintliga, tryckta informationen med informationsfilmer riktade 
till de butiksanställda. Bergendahls tycker att det är mycket viktigt att förmedla 
huvudkontorets idéer kring EMV eftersom det är ett nytt inslag i deras butiker för att 
på så sätt göra medarbetarna uppmärksamma på vad koncernen vill förmedla genom 
varorna. På Coops huvudkontor är det också en prioriterad fråga som de tycker är 
viktig att arbeta med, dock är de hemlighetsfulla med hur de arbetar för att stärka 
medarbetarnas bild av företaget.  
 
Huvudkontorens arbete har förankring i litteraturen som menar att ett företag vill och 
bör försöka styra den interna imagen. Dowling menar att företagen bör visa hur deras 
värderingar ser ut för att medarbetare ska kunna identifiera sig med företaget113, något 
som ger positiva effekter på en mängd områden och som företagen bör värna om.  
 
På butiksnivå är arbetsmetoderna inte lika samstämmiga. En tydlig skillnad mot ICA 
Maxi och Coop Forum är det interna arbete som Willys och City Gross lägger ner på 
promotionen av de egna märkesvarorna. Enligt Greene et al har företag möjlighet att 
kontrollera den image som organisationen har för avsikt att förmedla vid ”front line 
jobs”, alltså butikspersonal, eftersom personalen har direktkontakt med kunderna114. 
Därför menar Dowling att det är viktigt att alla medarbetare i organisationen har, och 
ges möjlighet att få, en likartad bild av organisationen115.  
 
Både Willys och City Gross serverar frukost till de anställda där de tillåts prova 
EMV-sortimentet. Likt huvudkontoret på Axfood jobbar Willys med att förmedla för 
dess anställda vad deras EMV är för något och vad det ska förknippas med. Willys 
har informationsmöten om nyanlända EMV och uppmuntrar vidare de anställda att 
prova delar av EMV-sortimentet, bland annat genom kuponger. På City Gross 
försöker butikschefen aktivt förmedla de positiva aspekterna med EMV för de 
anställda. Eftersom City Gross nyligen lanserat EMV anser butikschefen att det i 
uppstarten är viktigt att övertyga medarbetarna om hur EMV är bra för butiken och 
lönsamheten.  
 
På Coop Forum är arbetet med att förmedla information angående EMV till 
medarbetarna integrerat med veckovisa möten om aktuella händelser i butiken och 
allmän information om övriga produkter. Varken på ICA Maxi eller Coop Forum får 
medarbetarna kontinuerligt prova de egna märkesvarorna, däremot har båda 
dagligvarukedjorna introduktionsinformation om EMV till nyanställda. Butikschefen 
på ICA Maxi har en relativt avslappnad inställning gällande förankringen av de egna 
märkesvarorna hos butiksmedarbetarna: ”Informationen finns men det är inget vi 
egentligen följer upp”116.  
 

                                                
113 Dowling (1993) 
114 Dowling (1986); Greene et al (1994) 
115 Dowling (1986) 
116 Intervju, ICA Maxi 
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Det vi kan utläsa ur det nämnda är att ICA och Coop har en självsäkerhet och tro på 
sitt eget varumärke samtidigt som de anser att kännedomen redan är hög för de EMV 
som de tillhandahåller. Axfood och Bergendahls vill inte på något sätt vara 
nonchalanta i sitt bemötande till de EMV som de tillhandahåller. De är angelägna om 
att deras EMV ska vara framgångsrika på både huvudkontor och i butik. Likt det 
Dowling påpekar, om att ge medarbetarna en likartad bild av organisationen117, 
arbetar Axfood och Bergendahls tillsynes aktivt med att förmedla dess image via sina 
egna märkesvaror till medarbetarna i butiken. 

5.3	  Det	  dolda	  varumärket	  
Gemensamt för alla fyra dagligvarukedjor är att de tillhandahåller egna lågprisvaror 
som inte är direkt associerat med vare sig dagligvarukedjans eller butikens 
varumärkesnamn. ICA och Coop, som båda använder sitt varumärke i tre av fyra 
kategorier av EMV, har vidare ett lågprisalternativ som inte är direkt förknippat med 
det samlade varumärket. Både ICAs Euro Shopper och Coops X-tra är nödvändiga 
ingredienser i EMV-sortimentet eftersom de vill attrahera så många 
konsumentgrupper som möjligt: ”Vi vill visa att vi har lågprissortimentet men vi 
kanske inte vill sälja jättemycket av det”118. ICA vet exempelvis, genom egna 
analyser, att Euro Shopper uppfattas som billigt och dålig kvalitet bland allmänheten. 
Genom att tillhandahålla en vara med godtagbar kvalitet men med ett så lågt pris som 
möjligt, kan dagligvarukedjorna erbjuda en produkt som ofta inte har någon 
motsvarighet hos leverantörernas märkesvaror. Geyskens et al ger stöd åt det 
resonemanget som menar att det är ett sätt att attrahera lågprisvaruhusens 
konsumenter119. Keller menar dessutom att företag är väl medvetna om företagets 
image betydelse och att det finns en ständig strävan efter att kontrollera och ha 
möjlighet att påverka sin image120. Butikschefen på ICA Maxi tycker inte att Euro 
Shopper passar in i ICAs profil och är glad för att varumärket inte direkt förknippas 
med ICA: ”Jag är väldigt glad över det eftersom ICA står för kvalitet och 
prisvärdhet”121. På Coop medger respondenten att det finns en strategi bakom valet att 
inte skylta med varumärkesnamnet på förpackningen av lågprisprodukter: ”Där sätter 
vi inte Coop X-tra, det heter bara X-tra”122. 

5.4	  Reflektioner	  
I Kellers resonemang kring betydelsen av image för företag framkommer det att 
företag har goda incitament att söka styra den bild konsumenten har av företaget123. 
Vahie och Paswan menar vidare att image spelar stor roll för hur företag lyckas 
differentiera sig från konkurrenter och således förmedla en unik image till 
konsumenterna124. Genom egna märkesvaror söker dagligvarukedjorna utmärka sig 
genom att ladda produkterna med olika värden som ska förknippas med det totala 
varumärket. Laaksonen och Reynolds (i Håkansson) menar att en lansering av 
premiumprodukter möjliggör en marknadsdifferentiering, stärker dagligvarukedjans 
                                                
117 Dowling (1993) 
118 Intervju, Coop Forum 
119 Geyskens et al (2010) 
120 Keller (1993) 
121 Intervju, ICA Maxi 
122 Intervju, Coop 
123 Keller (1993) 
124 Vahie & Paswan (2006) 
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image samt ökar greppet om kunderna125. Geyskens et al menar däremot att företag 
uppnår en lojal kundkrets genom att förknippas med en jämn, konstant 
kvalitetsnivå126. Produkter som avviker från det ordinarie sortimentet, 
premiumprodukter i dagligvaruhandelskedjornas fall, hämmar alltså de 
lojalitetsskapande effekter som egna märkesvaror har möjlighet att föra med sig. För 
konsumenternas del blir det en fråga om den trovärdighet de anser att produkterna och 
varumärket bär med sig. För företagens del blir det en fråga om den trovärdighet som 
deras varumärke via produkterna kan bidra med. Lojalitetsskapande är alltså starkt 
förknippat med den trovärdighet företag lyckas skapa och förmedla till kunder. Det är 
följaktligen viktigt att identifiera de värden och mekanismer som bidrar till ökad 
trovärdighet. Exempelvis påverkar kontexten, i vilken produkterna exponeras och 
säljs, trovärdigheten för varumärket127. Eftersom varumärken inkluderar sådana 
psykologiska värden bör företag värna och utveckla dess förmåga att förmedla en 
trovärdig image kring produkterna de tillhandahåller. Ska ett företags varumärke 
fungera som en vägvisare bland förvirrade konsumenter128 är således en identifierbar 
trovärdighet essentiellt. 
 
 
 

                                                
125 Håkansson (2000) 
126 Geyskens et al (2010) 
127 Richardsson et al (1996) 
128 Erdem & Swait (2001) 
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6	  Slutsatser	  
 
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	  Bidrag	  
I följande uppsats har vi studerat hur den avsedda imagen, som svenska 
dagligvaruhandelskedjors huvudkontor ämnar förmedla genom egna märkesvaror, 
uppfattas bland butiksmedarbetarna. I analysen har vi sökt fastställa möjliga 
förklaringar till huvudkontorens och butikernas respektive uppfattningar gällande det 
nämnda samt påvisat hur de olika dagligvaruhandelskedjors huvudkontor förmedlar 
EMVs image bland butiksmedarbetarna. Sammantaget har vi haft möjlighet att 
urskilja både likheter och olikheter mellan huvudkontorens och butikernas 
uppfattningar kring EMVs image. Vidare har vi låtit konstatera att EMVs avsedda 
image tenderar att variera dagligvaruhandelskedjors huvudkontor och butiker emellan. 
 
Sammanfattningsvis har vi låtit konstatera följande: 
 

§ EMV tenderar i huvudsak att uppfattas som ett kommunikativt verktyg bland 
huvudkontoren för att marknadsföra dagligvaruhandelskedjornas värdegrund. 

 
§ Bland dagligvaruhandelskedjornas butikschefer uppfattas EMV främst vara ett 

säljargument. Det har dock kommit att bli allt viktigare för butikerna att 
förknippas med EMVs olika värden. 
 

§ Dagligvaruhandelskedjorna har olika sätt att upplysa sina butiksmedarbetare om 
EMV. Bland annat förekommer utskick av informationsblad, uppmuntran att 
testa EMV genom prova-på-kuponger samt servering av frukost, 
huvudsakligen bestående av EMV. 

 
Vår studie visar att dagligvaruhandelskedjornas respektive huvudkontor är benägna 
att uppfatta egna märkesvaror som ett verktyg för att kommunicera och signalera 
företagens värderingar mot allmänheten. Det nämnda går tydligt att urskilja hos Coop 
och ICA då respektive dagligvaruhandelskedja huvudsakligen tillhandahåller egna 
märkesvaror under ett varumärkesnamn som är direkt förknippat med det totala 
varumärket. Dagligvaruhandelskedjorna kan på så sätt komma att associeras med 
produkterna vilket då ger en samlad bild av vad företaget avser förmedla.  
 
Axfood och Bergendahls har å andra sidan valt en strategi där egna märkesvaror 
lanseras under ett varumärke som inte direkt associeras till dagligvarukedjorna. 
Axfoods ambition är dock att deras EMV ska tillämpas likt ett imageskapande 
verktyg för det totala varumärket Axfood, där dagligvaruhandelskedjans butiker 
påvisar att de tillhandahåller EMV. Från Bergendahls huvudkontor finns ingen uttalad 
strävan efter att de egna märkesvarorna ska förknippas med dagligvaruhandelskedjan, 
men att de egna märkesvarorna ska visa att kvalitet inte ska kosta mer. Bland de 
butiker vi låtit observera har det framkommit att egna märkesvaror främst tenderar att 
uppfattas som ett säljargument. Det finns alltså inget självändamål från butikens och 
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butikschefens sida att tillhandahålla EMV, bortsett från lönsamheten. Emellertid har 
det kommit att bli allt viktigare att förknippas med de samlade betydelserna som 
EMV är laddade med. Lågprisvaror är dock ett undantag då 
dagligvaruhandelskedjorna insett vikten av en god image för att nå framgång. Således 
undviker de att en mindre positiv lågprisvara associeras med dem. 
 
Arbetet med att förmedla huvudkontorens avsedda EMV-image bland 
butiksmedarbetarna ser samtliga dagligvaruhandelskedjor som väsentligt. Intensiteten 
vad gäller sådant arbete skiljer sig dock kedjorna emellan. Vi har i studien observerat 
en högre grad av engagemang från Axfoods och Bergendahls huvudkontor, vad gäller 
att upplysa om och skapa en enhetlig bild kring egna märkesvaror bland 
butiksmedarbetarna. Vidare märks tydligt att Axfoods och Bergendahls butiker 
engagerar sig i att upplysa butiksmedarbetarna gällande EMV då de uppmuntras att 
prova på de egna märkesvarorna. Därigenom skapas således en tydligare uppfattning 
kring varumärket. Vi har även, med avseende på att förmedla EMVs image bland 
butiksmedarbetarna, uppmärksammat att Coop respektive ICA tenderar att ha hög 
tilltro till sitt totala varumärke. Dagligvarukedjorna lutar år att i hög grad förlita sig på 
sitt starka varumärke som en förmedlare av företagets värderingar bland 
butiksmedarbetarna. 

6.2	  Diskussion	  
Egna märkesvaror tenderar att omfatta mer än enbart de produkter som säljs i 
butikerna. Det arbete som ligger till grund för dagligvarukedjornas tillhandahållande 
av egna märkesvaror är omfattande och involverar ett stort antal personer. För att 
ligga i framkant med avseende på egna märkesvaror har förmågan till innovation och 
kreativitet kommit att spela en viktig roll. Vidare har önskan om kundkännedom samt 
kundlojalitet varit eftersträvansvärt bland dagligvarukedjorna för att nå framgång med 
EMV. 
 
Konsumenten är den avgörande faktorn huruvida egna märkesvarors kommer att nå 
framgång eller ej, varför det så tydligt märks att dagligvarukedjorna är måna om vad 
för signaler EMV sänder ut. Det nämnda blir uppenbart när Coop och ICA väljer att 
tillhandahålla en lågprisvara som inte direkt förknippas med deras samlade 
varumärke. Genom butikerna har dagligvaruhandelskedjorna direktkontakt med 
konsumenterna. Således måste butiksmedarbetarna ges klara besked från 
huvudkontoret gällande EMVs image för att det ska vara möjligt att nå ut med EMVs 
ämnade budskap till konsumenterna. Arbetet som sker bland dagligvarukedjornas 
kontor måste avspeglas bland butikerna för att det ska vara möjligt att kontrollera och 
styra över den image EMV avser förmedla. 
 
Dagligvaruhandelskedjor med lång erfarenhet av att tillhandhålla EMV väljer i vissa 
fall att introducera egna märkesvaror inom områden där EMV vanligtvis inte verkat 
för att attrahera fler konsumentgrupper samt stärka EMVs generella image. 
Dagligvarukedjornas lansering av premiumprodukter innebär, förutom ett bredare 
EMV-sortiment, även en marknadssegmentering. Följaktligen måste kunderna 
övertygas om en bättre produktkvalitet, samt att prisbilden är därefter. 
Premiumprodukter leder ofta till att ett varumärke, som tidigare förknippades med 
något lägre priser och möjligen kvalitet, ska laddas med helt andra värden. Det har i 
studien klargjorts att dagligvarukedjornas butiker ofta ser svårigheter med att, till 
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konsumenterna, förmedla hur premiumprodukterna skiljer sig från ordinarie EMV-
sortiment. Det finns således en risk att konsumenterna förvirras av det nya EMV-
sortimentet samtidigt som de tenderar att förknippa premiumprodukternas kvalitet 
med standardvarornas kvalitet. Det nämnda visar vikten av huvudkontorens förmåga 
att förmedla EMVs image bland butiksmedarbetarna. Olika kvalitetsnivåer bland egna 
märkesvaror kan leda till lojalitetsproblem mellan konsument och varumärke. Det 
mervärde som dagligvarukedjorna avser med premiumprodukterna riskerar alltså att 
fallera om den interna kommunikationen inte överensstämmer med kommunikationen 
mellan butik och konsument. Att från dagligvaruhandelskedjornas sida övertyga 
konsumenten att premiumprodukterna skulle hålla högre kvalitet jämfört med 
standardvarorna, tenderar således att vara ett svårt argument. Vi menar att en mer 
effektiv segmenteringsmodell istället omfattar ett vidgat sortiment av standardvaror. 
Det vill säga, segmentera efter kategorier bland standardsortimentet, (exempelvis 
ekologiskt, hälsosamt och närproducerat) och utifrån det fylla produkterna med olika 
värden. På så vis har kunderna större möjlighet att relatera till produktens 
ursprungliga kvalitet även om produkten tillhör ett annat segment. Samtidigt anser vi 
att det nämnda skulle kunna överbygga eventuella svårigheter med att förmedla en 
avsedd EMV-image från huvudkontoren till butiksmedarbetarna. Även om 
premiumprodukter inte tillhandahållas av samtliga dagligvaruhandelskedjor vi låtit 
undersöka, skulle vårt nämnda påstående kunna uppfattas som ett råd till de 
dagligvarukedjor vars EMV-sortiment inte inkluderar premiumprodukter. 

6.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Det går att studera egna märkesvaror ur många olika perspektiv. Att göra en 
undersökning bland dagligvarukedjornas konsumenter ligger nära tillhands. 
Konsumenternas kännedom och beteende kring EMV möjliggör för ett flertal 
infallsvinklar och skulle vara ett intressant bidrag till forskningen. Hur stor är 
kännedomen kring dagligvarukedjornas egna märkesvaror bland konsumenterna? I 
vilken utsträckning är konsumenterna medvetna om att lågprisprodukterna, med ett 
avvikande namn från dagligvarukedjan, är egna märkesvaror? Hur är uppfattningen 
kring dagligvarukedjornas premiumprodukter? 
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Axfood,	  
15,7	  

Bergenda
hls,	  5,7	  

Coop,	  
20,6	  

ICA,	  50,3	  

Övriga,	  
7,7	  

Bilagor	  

Företagspresentation	  
 
Undersökningsföretagen presenteras kortfattat för att ge 
läsaren ytterligare bakgrundsinformation. 
 
 
 
 
 

Axfood	  

Axfood består av cirka 230 egenägda butiker. Axfoods 
butiker består av Willys, Hemköp och PrisXtra där Willys 
utgör den största aktören med 54 % av omsättningen i 
koncernen. Axfoods egna varumärken består i dagsläget 
av Garant (tidigare Willys och Hemköp), Garant 
Ekologiska varor, First Price (tidigare Eldorado) och aware. Andelen EMV i butikerna uppgår till 22 % 
idag och Axfood har som mål att andelen EMV ska uppgå till 25 % i slutet av 2012.  
 
Marknadsandel 15,7 %129 

Bergendahls	  

Bergendahls Foods butiker består av City Gross, EKO, Den Svenska Matrebellen och Matöppet. 
Bergendahls lanserade egna märkesvaror 2010 under namnen Favorit och Budget.  
 
Marknadsandel 5,7 %130 

Coop	  

Coop ägs av Kooperativa Förbundet, vilket har drygt 3 miljoner medlemmar genom 44 
konsumentföreningar, som bedriver dagligvaruhandel genom Coop-butikerna. Konsumentföreningarna 
och KF äger tillsammans samtliga ca 760 Coop-butiker i Sverige. Coops butikbestånd består av Coop 
Nära, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum och Coop Bygg. Coops EMV består av Coop, Coop 
Änglamark, Coop Prima och X-tra. 
 
Marknadsandel 20,6 %131 

ICA	  

ICA bedriver dagligvaruhandel genom 1347 handlarägda butiker i Sverige. Handlarna äger och driver 
butikerna själva men har genom avtal med ICA gemensamma kanaler för inköp, marknadsföring och 
logistik. ICA butikerna består av fyra olika butiksprofiler: ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum 
och Maxi ICA Stormarknad. ICAs EMV-sortiment består av ICA, ICA I love eco, ICA Gott liv, ICA 
Selection, ICA Skona och Euro Shopper.  
 
Marknadsandel: 50,3 %132 
 
 

                                                
129 Fri Köpenskap (2009) 
130 Ibid 
131 Ibid 
132 Ibid 
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Intervjuguider	  	  
Huvudkontor	  
 
Bakgrund 
 
1. Under hur lång tid har företaget tillhandahållit EMV? 
 
2. Vilka faktorer var avgörande då företaget valde att börja tillhandahålla EMV? 
 
3. Inom vilka varukategorier och prissegment tillhandahåller företaget EMV? 
 
Image 
 
4. På vilket sätt kan EMV fungera som ett image-skapande verktyg? 
 
5. Vad för typ av image vill företaget förmedla genom respektive EMV-kategori? 
 
6. Anser företaget det vara väsentligt att alla inom organisationen (medarbetare på HK, 

butiksmedarbetare osv.) uppfattar företagets EMV-image på samma/liknande sätt? 
 

6.1. … eller tillåts produkterna ”tala” för sig själva? 
 
7. Arbetar företaget aktivt med att bibehålla och stärka det interna varumärket och dess 

image? På vilket sätt? 
 
Marknadsföring 
 
8. På vilket sätt kan EMV användas som ett marknadsföringsverktyg? 

 
8.1. På vilket sätt kan EMV bidra till lojalitet bland konsumenterna? 

 
9. Hur kan företagets satsning på reklam och annan marknadsföring forma medarbetarnas 

bild av företaget och dess EMV-produkter? 
 
10. På vilket sätt eftersträvar företaget att EMV ska förknippas med företagets samlade 

varumärke?  
 

10.1. Kan det vara negativt att företagets EMV förknippas med det samlade 
varumärket? När och varför? 

 
11. På vilket sätt kan utformningen av butiken påverka försäljningen av EMV? 
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Butiker	  
 
1.  På vilket sätt fungerar EMV som ett image-skapande verktyg för er butik? 
  
2.  Vad för typ av image vill butiken förmedla genom respektive EMV-kategori? 
 
  2.1. På vilket sätt förmedlar butiken vilka produkter som är EMV? 
  

2.2.  På vilket sätt kan EMV bidra till lojalitet bland butikens konsumenter? 
 
3.  Hur kan butikens/företagets satsning på reklam och annan marknadsföring forma 

medarbetarnas bild av företaget och dess EMV-produkter? 
  
4.  På vilket sätt eftersträvar butiken att EMV ska förknippas med företagets samlade 

varumärke? 
  

4.1.  Kan det vara negativt att butikens/företagets EMV förknippas med det 
samlade varumärket? När och varför? 

  
5.  På vilket sätt kan utformningen av butiken påverka försäljningen av EMV? 
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