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Abstract 
Having private label as a retailer is something that has recently increased in 
popularity, and as a result of the technological development the requirements on 
retailers are generally higher. The demand for a higher effectiveness within 
organizations and composition of the entire product range of both branded products 
and private label products are increasing. The complexity becomes substantial when 
the factors surrounding industrial products for professional customers should be 
considered. To avoid failed investments of private labels in a industrial context, it is 
important for organizations to rise awareness of applying marketing strategies and 
positioning opportunities for the organization and their product.  
 
The purpose of this study is to increase the understanding of how retailers can apply 
marketing strategies for private labels and how their product should be positioned 
along with an already existing product line of branded products for professional 
customers within the Swedish electricity market.  
   

1. How can retailers, in the best way possible, apply marketing strategies from a 
strategic perspective for private labels for professional customers within the 
Swedish electricity market? 
 

2. How can retailers, in the best way possible, position private label products 
alongside with an existing product line of branded products for professional 
customers within the Swedish electricity market?   

     
In order to answer these two questions, the authors conducted a case study and 
literature studies. In the case study observations, interviews and document studies was 
performed to collect empirical data. The empirical data is structured and then analysed 
together with the theory developed in the completion of the literature. 
     
In the analysis three strategies are identified as suitable for use as private label in the 
industrial market; Copy, Premium and Innovation leader. Furthermore, private labels 
are positioned as a comprehensive solution to provide greater accessibility to 
customers through multiple channels, keep as low a price as possible and continually 
educate staff and customers. When it comes to what name the product should have, it 
depends on the quality level, and if the retailer wants to be directly linked to the 
product or not. There is a difficulty for the retailer when it comes to balancing the 
parameters of price and quality, with a higher level of quality means that the price 
raises. The result of the study is directly applicable on industrial companies operating 
in the industry of electricity, meanwhile the method, theory and approach is 
applicable on industrial companies in other industries. The study can be carried out 
again on other organizations that have different range, operate in a different industry, 
and have a different approach and different competition. The approach would look the 
same, but the result would vary depending on these effecting parameters since they 
would be different. 
      
Keywords: Private label, Private label strategy, Industrial market, SAVE  
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Sammanfattning 
Att som återförsäljare, utöver ordinarie produktsortiment, erbjuda egna märkesvaror 
är något som på senare tid blivit populärt, och som en följd av den teknologiska 
utvecklingen ställs högre krav på återförsäljaren. Efterfrågan av högre effektivitet i 
organisationer samt mer varierad sammansättning av produktsortimentet med både 
varumärkesprodukter och egna märkesvaror ökar. Komplexiteten blir omfattande då 
faktorer kring industriella produkter för professionella kunder ska vägas in. För att 
undvika misslyckade satsningar av egna märkesvaror i industriell kontext är det 
viktigt för organisationer att bli medvetna om tillämpning av 
marknadsföringsstrategier samt positioneringsmöjligheter för sig och sin produkt. 

       
Syftet med examensarbetet är Att öka förståelsen kring hur återförsäljare kan 
tillämpa marknadsföringsstrategier på egna märkesvaror samt hur de bör positionera 
egna märkesvaror tillsammans med befintligt sortiment av varumärkesprodukter för 
professionella kunder inom den svenska el-branschen. 
      

1. Hur kan återförsäljare på bästa sätt tillämpa marknadsföringsstrategier ur ett 
strategiskt perspektiv på egna märkesvaror för professionella kunder inom den 
svenska el-branschen? 
 

2. Hur kan återförsäljare positionera egna märkesvaror på bästa sätt 
tillsammans med ett befintligt sortiment av varumärkesprodukter för 
professionella kunder inom den svenska el-branschen? 

   
För att kunna besvara dessa två frågeställningar har författarna genomfört en fallstudie 
samt litteraturstudier. I fallstudien har observationer, intervjuer samt dokumentstudier 
använts för att samla in empiri. Empirin har strukturerats och sedan analyserats mot 
teori som tagits fram i genomförd litteraturstudie. I den analys som utförts har tre 
strategier identifierats som lämpliga att använda för egna märkesvaror på en 
industriell marknad; Kopia, Premium och Innovationsledare. Vidare bör egna 
märkesvaror positioneras som en helhetslösning för att ge ökad tillgänglighet åt 
kunder via flera kanaler, hålla så lågt pris som möjligt samt kontinuerligt utbilda 
personal och kunder. När det kommer till vilket namn produkten bör ha är det 
beroende på kvalitetsnivån och om återförsäljaren bör vara direkt kopplad till 
produkten eller inte. Det finns en svårighet för återförsäljaren när det gäller avvägning 
mellan parametrarna pris och kvalitet, där en högre kvalitet också gör att priset stiger.
      
Studiens resultat är direkt applicerbart på företag verksamma inom den svenska el-
branschen, medan studiens metod, teori och tillvägagångssätt anses vara applicerbart 
även på industriella företag verksamma inom andra branscher. Studien kan därmed 
utföras på nytt på andra organisationer som har annat sortiment, verkar inom en annan 
bransch, har en annan strategi och annan konkurrens. Tillvägagångssättet av 
undersökningen skulle se lika ut, däremot skulle resultatet variera med tanke på att 
dessa påverkande parametrar kan se olika ut.  
 
Nyckelord: Egna märkesvaror, Varumärkesstrategi, Industriell marknad, SAVE 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Under 1900-talets början var varumärkesprodukter som mest framträdande, men 
under 70-talet började saker och ting förändras när återförsäljare började utveckla 
både nationella och internationella varukedjor. När återförsäljare gick från att vara 
små butiker till stora varukedjor kunde de börja konkurrera med stora tillverkare 
genom att utveckla egna märkesvaror, vanligen benämnt private label där egna 
märkesvaror, EMV, används i den svenska terminologin. Nationella återförsäljare 
grupperades och introducerade sig som globala aktörer och erhöll därmed både 
skalfördelar samt förhandlingskraft som kunde användas vid inköp och prissättning av 
produkter (Kumar & Steenkamp, 2007). 
 
Idén med EMV uppkommer många gånger som en reaktion gentemot dyra 
varumärkesprodukter och är en möjlighet till en högre lönsamhet för företag. 
Användningen av EMV erbjuder ett flertal fördelar för återförsäljaren, där en av dessa 
är den relativt höga bruttomarginal som erhålls. Ägandet och hanteringen av EMV 
innebär att det behövs läggas resurser på varumärkes byggande åtgärder, vilket är 
kostnader som tidigare burits av varumärkesproducenterna. Medan det fortfarande 
finns EMV-produkter som konkurrerar med sitt pris och har en lägre kvalitetsnivå, 
finns det ingen som förnekar att EMV även har haft en betydande utveckling gällande 
högkvalitativa produkter. EMV blir ofta stora varumärken i sin egen rätt med sina 
egna identiteter och kvalitetsbilder och anses vara en viktig källa för lönsamhet 
(Ailawadi, 2001; Ailawadi & Harlam, 2002). 
 
EMV på en professionell marknad, som den svenska elmarknaden, är ett relativt nytt 
fenomen där industriella produkter kan klassificeras i kategorierna Input-, 
Facilitating, respektive Foundation products. Karaktäristiskt för Input products är 
råmaterial, material för tillverkning samt komponenter. Facilitating products är de 
serviceinriktade aktiviteter och underhåll samt det material som krävs i dessa 
aktiviteter. Foundation products inkluderar industriella produkter så som tillbehör, 
utrustning och material som behövs för att organisationen ska kunna utföra sina 
kärnaktiviteter (Ellis, 2010) och är den kategorin där EMV i störst utsträckning är 
möjligt att tillämpa. 
 
EMV för foundation products, som från och med nu benämns enligt den svenska 
terminologin ”tillbehör och utrustning”, för en professionell marknad är ett relativt 
nytt fenomen. Med hjälp av att mindre återförsäljare går samman till större nationella 
varukedjor kan dyra mellanhänder reduceras genom att gå direkt till producent, vilket 
gör det möjligt att hålla nere priserna för slutkonsument. Resultatet blir större 
inköpsvolymer, pressade inköpspriser samt en högre marginal för återförsäljaren som 
följd (Kumar & Steenkamp, 2007). 
 
Butiker med produkter som riktar sig till professionella kunder har både likheter och 
skillnader jämfört med butiker med konsumentprodukter. Många beteendemässiga 
egenskaper hos människan, särskilt relaterade till bedömning och beslutsfattande, är 
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representerade i flera olika sammanhang. Däremot är hanteringen av industriella 
produkter något mer komplex vilket leder till utmaningar som skiljer sig från 
utmaningar hos konsumentprodukter. Det utmärker sig under inköpsprocessen i 
industriella sammanhang då denna typiskt involverar flera personer med professionell 
ansats (Monroe, Rikala & Somervuori, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
EMV är produkter som tillverkas unikt till en återförsäljare till skillnad från 
varumärkesprodukter som säljs hos flera olika återförsäljare (Doyle, 2011), och som 
följd av utvecklingen kring EMV ställs höga krav på återförsäljare samt 
sammansättningen gällande hela produktsortimentet med både varumärkesprodukter 
och EMV. Vikten av att positionera sig rätt inför en implementering av en ny produkt 
med ett mindre känt varumärke kan anses som extra viktigt då den allmänt redovisade 
frekvensen av misslyckande för nya produkter ligger på 40 % (Castellion & 
Markham, 2012). Komplexiteten blir än mer omfattande då faktorer kring industriella 
produkter för professionella kunder även ska vägas in. Eftersom frekvensen av 
misslyckande för nya produkter är relativt hög är det viktigt för företag att veta hur de 
ska profilera och positionera sig och sin produkt för att undvika att tillhöra den 
kvoten. Som nämns i bakgrunden har EMV blivit allt mer populärt och inte bara på 
konsumentprodukter, utan i större utsträckning även hos industriella produkter. 
Studier som kombinerar strategi gällande EMV tillsammans med industriella 
produkter för professionella kunder är begränsade, vilket bidrar till att denna studie 
har hög relevans samt att fler studier krävs inom området än vad som finns att tillgå 
idag. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår vikten av att positionera sin produkt rätt på marknaden. 
Vidare framgår att kravbilden för tillbehör och utrustning som marknadsförs till 
professionella kunder bidrar till en mer omfattande komplexitet. Därmed är syftet med 
denna studie: 

Att öka förståelsen kring hur återförsäljare kan tillämpa 
marknadsföringsstrategier på egna märkesvaror samt hur de 
bör positionera egna märkesvaror tillsammans med befintligt 
sortiment av varumärkesprodukter för professionella kunder 
inom den svenska el-branschen. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Beroende på 
önskad marknadsposition samt det befintliga produktsegmentet finns det olika 
strategier att välja bland. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

1.  Hur kan återförsäljare på bästa sätt tillämpa 
marknadsföringsstrategier ur ett strategiskt perspektiv på egna 
märkesvaror för professionella kunder inom den svenska el-
branschen? 

 

I konkurrensen med varumärkesprodukter är det viktigt för återförsäljare att 
positionera produkter strategiskt riktigt. Därmed är studiens andra frågeställning: 
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2.  Hur kan återförsäljare positionera egna märkesvaror på bästa sätt 
tillsammans med ett befintligt sortiment av varumärkesprodukter för 
professionella kunder inom den svenska el-branschen? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Med problembeskrivning och syfte som utgångspunkt kommer arbetet avgränsas 
genom att studien ska vara applicerbar på återförsäljare inom den svenska el-
branschen som riktar sin försäljning till professionella kunder. Studien tar enbart 
hänsyn till ett sortiment bestående av tillbehör och utrustning, vilket är ett sortiment 
som återfinns hos övervägande del av återförsäljare inom svenska el-branschen.  

1.5 Disposition 
Arbetet är uppdelat i sju kapitel och detta stycke är avsett för att kortfattat redogöra 
för varje del som behandlats. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Det första inledande kapitlet består av en bakgrund till EMV för att sedan presentera 
problematiseringen av EMV på en industriell marknad. Därefter redovisas syfte, mål 
och frågeställningar som följs av studiens omfång och avgränsningar. 
 
Kapitel 2 - Metod och Genomförande 
Uppsatsens andra kapitel har till syfte att ge en uppfattning kring hur denna studie 
genomförts. Inledningsvis kopplas frågeställningar mot vald metod, därefter 
illustreras samt beskrivs arbetsprocessen för hela studien. Vidare förklaras studiens 
valda angreppssätt respektive strategi. Sedan presenteras hur insamlingen av data 
utförts för studien, därefter diskuteras studiens trovärdighet. 
 
Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk 
I kapitel tre presenteras och beskrivs de teorier som används för att analysera studiens 
problemområde. Kapitlet inleds med en kort motivering kring valet av teorier och 
varför de anses vara lämpliga, därefter diskuteras varje område mer ingående. 
 
Kapitel 4 - Empiri 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras den empiri som samlats in med hjälp av 
intervjuer av anställda på fallföretaget. Kapitlet inleds med en 
verksamhetsbeskrivning följt av resultatet av datainsamlingen. 
 
Kapitel 5 - Analys 
I kapitel fem analyseras presenterad empiri med hjälp av det teoretiska ramverket. 
Inledningsvis reflekteras begrepp och varumärkesuppbyggnad, sedan appliceras den 
industriella marknadsföringsteorin på empirin. Vidare behandlas positionering med 
hjälp av varumärkesstrategin. Avslutningsvis analyseras de möjligheter och risker 
som framkommit. 
 
Kapitel 6 - Diskussion och Slutsats 
I uppsatsens sista kapitel avslutas rapporten med att sammanställa studiens framtagna 
resultat, där författarna redogör för konstaterade slutsatser samt diskuterar 
begränsningar och vidare studier. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Figur 1 beskrivs kopplingen mellan studiens frågeställningar och valda 
tillvägagångssätt. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes en fallstudie 
hos ett fallföretag inom den svenska el-branschen. Under fallstudien erhölls empiri 
genom intervjuer, observationer samt dokumentstudier. Den insamlade empirin 
utgjorde en grund för analys. 

 
 

Figur 1, Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

För att besvara studiens första och andra frågeställning har litteraturstudier, 
dokumentstudier, observationer och intervjuer använts som metoder för att erhålla 
information. 

 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har följt tre faser: planeringsfas, genomförandefas samt 
avslutningsfas där Figur 2 visar sambandet dem emellan. Planeringsfasen inleddes 
med att söka efter existerande information inom området samt litteraturstudier som 
fastställde att problemet var både teoretiskt och empiriskt. Detta ledde fram till 
studiens problem- beskrivning och syfte. Planeringsfasen inkluderade studier av 
tidigare examensarbeten samt en mängd artiklar inom området. Vidare genomgick 
studien sin genomförandefas vilket i huvudsak inkluderade fallstudien på 
fallföretaget, med anledningen att få förståelse för problemet i verkligheten. 

Frågeställning	  
1	  och	  2	  

Dokumentstudi
er	  

Li8eraturstudie
r	  

Intervjuer	  

Observa?oner	  
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Ytterligare litteraturstudier genomfördes för att finna teorier inom området. Utifrån 
insamlad empiri sammanställdes empirikapitlet och för att analysera empirin 
jämfördes den med det utvalda teoretiska ramverket. Analysen bidrog med en slutsats 
till problemområdet och möjliggjorde ett underlag till själva avslutningsfasen av 
studien. Denna inkluderar diskussioner kring resultatet och använda metoder samt att 
slutsatser redovisas. 

 

Figur 2, Tidsplan 
Studien inleddes tidigt 2016 för att avslutas under sommaren 2016. Figur 2 illustrerar 
under vilka perioder faserna pågick där överlappningen påvisar att efterkommande fas 
påbörjades under tiden som pågående fas avslutades. 

2.3 Ansats 
Litteraturstudier gav en grund som möjliggjorde konkretisering av problemet kring 
tillämpningen av EMV. Därefter utfördes empiriinsamling via fallstudien parallellt 
med att litteratur studerades. Empirin gav andra infallsvinklar på redan studerad 
litteratur samt hur litteraturstudien kunde kompletteras. 

Det har kontinuerligt förts anteckningar under genomförandet av fallstudien då empiri 
samlats in. Efter genomförd empiriinsamling har anteckningar sammanställts, tolkats 
och analyserats för att hitta likheter och skillnader mellan dessa. Den typen av 
genomförande kännetecknas som löpande analyser enligt Patel och Davidson (2011) 
och är till sin fördel då insamlad information finns alldeles nytt i författarnas minne. 
Sättet att samla in empiri kan liknas vid Patel och Davidsons (2011) benämning av 
kvalitativ studie. Förhållningssättet till studien karaktäriseras av ett deduktivt 
arbetssätt (Patel & Davidson, 2012), eftersom studien utgår från teori och genererar 
resultat mot verkligheten. Då det finns kvalificerade teorier inom ämnesområdet EMV 
är det inte nödvändigt att utveckla nya för att uppfylla arbetets syfte, därmed anses ett 
deduktivt arbetssätt vara riktigt.  

2.4 Design 
Till hjälp att uppfylla denna studies syfte har en fallstudie genomförts. Det är vanligt 
att användandet av en fallstudie kombinerar exempelvis intervjuer och observationer 
för att få en bred bild av helheten (Patel & Davidson, 2011) men också eftersom en 
fallstudie anses fördelaktigt då det under begränsad tid ger möjlighet till djupgående 
studier och analys av ett utvalt problem (Bell, 2005). I dagsläget finns ingen studie 
som omfattar EMV i kombination med den svenska el-branschen. Därmed anses en 
fallstudie relevant för studien och essentiellt för att uppfylla syftet. 
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Fallstudiens design var av enskild karaktär med en analysenhet och genomfördes hos 
Elektroskandia Sverige AB i Stockholm som är en elteknik-grossist med bland annat 
kunder inom den svenska el-branschen. Fallföretaget valdes baserat på verksamhetens 
tidigare och kommande projekt avseende EMV, samt att det aktualiserats att införa 
EMV i studerade produktsegment, vilket i sin tur passar väl in på studiens syfte. Detta 
kan enligt Marshall (1996) ses som ett bedömningsurval, då urvalet görs med 
medvetenhet efter vad som anses lämpligt för att besvara studiens frågeställningar. 
Fallstudien är av holistisk karaktär då helheten beaktas och där sammanhanget oftast 
är av stor betydelse (Patel & Davidson, 2012; Åsberg, 2001). Sammanhanget ter sig 
vara av betydelse i denna fallstudie då delar av empirin samlats in och analyserats 
med hänsyn till detta.  

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen till studien har skett med hjälp av tre olika metoder. Författarna har 
studerat litteratur inom lämpliga områden för studiens omfattning. Under fallstudien 
på analysenheten insamlades empiri genom intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. 

2.5.1 Litteraturstudier 
När studiens problembeskrivning formulerades hade litteratur redan studerats för att 
skapa kunskap kring analysenhetens aktuella problemområde. Efter ett klargörande av 
studiens syfte och dess tillhörande omfång och avgränsningar kunde sökområde noga 
anges. Litteraturstudierna har förbättrats genom komplettering allt efter som empirin 
samlats in. Detta för att bidra med ny litteratur i det teoretiska ramverket samt ge 
utökad förståelse när nya insikter kring studien uppstått. Det i sin tur medverkar till att 
hitta litteratur som kan stärka studiens verkliga utfall. Patel och Davidsson (2011) 
menar att litteratursökning bör vara en ständigt pågående process. I Tabell 1 återfinns 
de områden samt sökord som litteratursökningen inriktades på.  

Tabell 1, Sökord 

EMV PL B2B 
Egna märkesvaror Private Label SAVE 
Egna varumärken Store Brand Foundation Products 

Strategi Strategy Marknadsföringsstrategi 
 

Vissa av orden har kombinerats för att erhålla mer specifika artiklar för 
ämnesområdet. I det teoretiska ramverket återfinns de utsedda delar av den studerande 
litteraturen som är relevanta för just denna studie. 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer var den mest väsentliga datainsamlingsmetoden för studiens resultat. 
Argumentationen styrks av Yin (2009) som menar att intervjuer är en av de viktigaste 
källorna till information i en fallstudie då de kan riktas direkt mot de ämnen som 
studien ägnar sig åt. Vid intervjuerna erhölls en större förståelse för implementering 
av EMV och vad det innebär inom den svenska el-branschen. Vidare erhölls även 
olika befattningars uppfattning kring möjligheter samt risker med EMV på ett bra sätt 
då intervjupersonerna hade olika ansvarsposter inom företaget vilket resulterade i 
empiri som inkluderade flera olika perspektiv.  
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Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) påpekar att intervjuer kan täcka brist på 
information. Genom att fördela intervjuer på olika befattningar kunde det skapas en 
uppfattning om de aspekter som upplevs hos individer.  

Då författarna saknar tidigare erfarenhet av arbete med EMV gav intervjuerna med 
respondenterna kunskap om branschspecifika lösningar gällande EMV som fungerat 
bättre och sämre, samt hur konkurrenter gått tillväga. Intervjuerna resulterade i en bra 
överblick av organisationen och dess tankar och erfarenhet av EMV. 

I Tabell 2 visas en sammanställning av genomförda intervjuer samt dess användnings- 
område i studien. Första intervjun hölls med två respondenter närvarande, 
Marknadsansvarig respektive Inköpschef. Syftet med den intervjun var att erhålla 
information kring respondenternas tankar, åsikter och erfarenhet avseende EMV och 
hur inköpsprocessen kan påverkas avseende EMV. Andra intervjun hölls med 
Marknadschefen där syftet var att erhålla information kring respondentens tankar, 
åsikter och erfarenhet avseende EMV samt att ta del av statistiskt material. Tredje 
intervjun hölls med Produktchef 1 där syftet var att få ta del av fördjupad 
produktkunskap inom dennes ansvarsområde. Fjärde intervjun hölls med Regionchef 
med syftet att ta del av tidigare erfarenhet av EMV samt om konkurrerande 
verksamhet. Femte intervjun hölls med Lager- och Logistikchefen för att erhålla 
fördjupad kunskap kring hur lagerstyrning påverkas av EMV. Sista intervjun hölls 
med Produktchef 2 där syftet var att fa ̊ ta del av fördjupade produktkunskap inom 
dennes ansvarsområde. 

Tabell 2, Genomförda intervjuer 
Datum Syfte Roll Metod Tid 

2016-03-
07 EMV Marknadsansvarig, Inköpschef Semi-

strukturerad 75 min 

2016-03-
07 EMV Marknadschef Semi-

strukturerad 45 min 

2016-03-
08 EMV Produktchef Semi-

strukturerad 40 min 

2016-03-
16 

Sälj EMV, 
lokalt Regionchef Semi-

strukturerad 30 min 

2016-03-
30 

Lagerhantering 
EMV Lager-och Logistikchef Semi-

strukturerad 15 min 

2016-03-
31 EMV Produktchef Semi-

strukturerad 25 min 

 
Inför samtliga intervjuer förbereddes och formulerades intervjufrågor, se bilaga 1, på 
ett sätt som gav respondenten frihet i sin respons samtidigt som fokus behölls kring 
ämnet. Patel och Davidson (2011) kännetecknar denna typ av intervjumetod för 
semistrukturerad. Valet av semistrukturerad intervju gjordes för att ha möjligheten till 
fokus på ämnet men samtidigt inte styra respondenters svar åt ett specifikt håll. 
Svaren kunde i efterhand analyseras och skapa en uppfattning om hur 
undersökningsområdet upplevs olika bland respondenterna. 

Samtliga respondenter som intervjuades hade lika förutsättningar då intervjuerna 
genomfördes avskilt från övrig verksamhet för att erhålla en lugn miljö, förutom 
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första tillfället där två respondenter närvarade vid samma tillfälle vilket gav möjlighet 
till diskussion respondenterna emellan. Samma frågor ställdes till samtliga 
respondenter men utifrån responsen varierade följdfrågorna. Samtliga respondenter 
ansågs som erfarna och hade arbetsroller inom olika områden, vilket bidrog till 
varierade perspektiv angående EMV. 

Under intervjuerna hade en av författarna största ansvaret att ställa frågor samt föra 
enklare anteckningar medan den andra ansvarade för noggrannare anteckningar, 
ljudinspelning och att ställa eventuella följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in, 
avlyssnades och analyserades i efterhand för att säkerställa att all relevant information 
behandlats.  

2.5.3 Observationer 
Observationerna gav underlag till en övergripande förståelse för hur produkter 
exponeras för kunder och gav underlag för diskussion under intervjuerna. Detta styrks 
av Patel och Davidson (2011) som anser att observationer är ett bra komplement till 
intervjuer. Under observationerna gavs även en överblick av utbudet och därmed 
förståelse för utrymme av ett nytt produktsortiment. I Tabell 3 framgår en 
sammanställning av de observationer som utförts på fallföretaget. 

Tabell 3, Genomförda observationer 

Datum Syfte Metod Tid 
2016-03-03 Butik Ostrukturerad, okänd, icke deltagande 30 min 
2016-03-07 Butik Ostrukturerad, okänd, icke deltagande 10 min 

 

Syftet med observationen var att erhålla information om butikens utformning samt 
funktion, och därmed ge ökad förståelse för fallföretagets utgångsläge. 
Observationerna utfördes utan att störa det arbete som ägde rum för att erhålla en mer 
verklighetstrogen bild, vilket kan liknas vid passiv observation. Under 
observationerna fördes anteckningar samt fotografering av layout och utseende som 
ansågs öka författarnas förståelse samt berika empirin. Detta tillvägagångssätt passar 
in på Patel och Davidsons (2011) definition av ostrukturerad observation, vilket ger en 
större möjlighet att ta in mer information. Observationen som utfördes var okänd och 
icke deltagande för att erhålla en objektiv bedömning ur ett kundperspektiv. Med en 
okänd observation menas att den inte anmälts eller informerats innan, efter eller under 
observationen. Med icke deltagande observation menas att inga aktiviteter liknande de 
arbetsuppgifter som finns i butiken har utförts i samband med observationen (Patel & 
Davidson, 2012). Efter utförd observation sammanställdes anteckningarna och 
bilderna för att vid behov gå tillbaka och granska.  

2.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudierna gav underlag till en övergripande nulägesbeskrivning av 
analysenhetens marknadsposition, försäljning och produktportfölj. I Tabell 4 visas en 
sammanställning av genomförda dokumentstudier samt dess användningsområde i 
studien. 
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Tabell 4, Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte Metod Tid 
2016-03-03 Årsredovisning 2014 Strukturerad 60 min 

2016-03-08 Försäljningshistorik, 
SEG Strukturerad 10 min 

 
 
Årsredovisningen studerades för att erhålla en översikt av verksamheten och 
försäljningshistoriken presenterades och diskuterades under en av intervjuerna. 
Dokument kan enligt Patel och Davidson (2011) användas för att besvara 
frågeställningar kring faktiska förhållanden. Dessa dokumentstudier gav en mer 
detaljerad bild av fallföretaget samt dess marknadsandelar inom olika 
produktkategorier i jämförelse med konkurrenter Detta i sin tur förklarade delvis 
analysenhetens problemområde.  

2.6 Dataanalys 
En litteraturstudie genomfördes för att utforma det teoretiska ramverket och litteratur 
tillämpades för att få underlag till att besvara studiens båda frågeställningar. För att 
säkra att den empiri som samlades in under studien var korrekt analyserades och 
kontrollerades denna kontinuerligt. Anteckningar från intervjuer respektive 
observationer fördes in och sammanställdes direkt efter utförd insamling. Genom att 
strukturerat sammanställa empirin på detta sätt erhölls en bra översikt. 

Under studiens gång har det visat sig nödvändigt att återvända till litteraturstudien och 
komplettera det teoretiska ramverket för att kunna genomföra en mönsterjämförelse. 
En mönsterjämförelse är när insamlad empiri analyseras i jämförelse med teorier 
(Yin, 2007) och det är utifrån den analysen studien erhåller sitt resultat. För att 
säkerställa att informationen från insamlad empiri inte ska gå förlorad har materialet 
sammanställts och strukturerats skriftligt. Anteckningar samt fotografering utfördes 
under observation och dessa diskuterades sedan med respondenter vid intervjuerna. 
Det har som tidigare nämnts använts olika empiriska metoder, vilket ger möjlighet till 
triangulering. Det finns olika trianguleringsmetoder enligt Pattron (2002), i denna 
studie har författarna använt sig av data- respektive metodtriangulering. 
Datatriangulering är när insamlad data via samma metod jämförs och analyseras, 
vilket anses tillämpat då respondenters svar vid intervjuer har jämförts. Jämförelsen 
mellan respondenters svar gav ett övergripande perspektiv samt att det påvisade att 
respondenternas åsikter var av liknande karaktär. Metodtriangulering är när insamlad 
data via olika metoder jämförs, vilket anses tillämpat då information från 
litteraturstudier, observationer samt intervjuer jämförts mot varandra. Här påvisades 
likheter och skillnader mellan teori och empiri. Triangulering är en lämplig 
analyseringsmetod för kvalitativa studier genom att en händelse kan styrkas i en 
analys genom flera datainsamlingsmetoder (Polit & Beck, 2011).  

2.7 Trovärdighet 
Validitet innebär att det som avses undersökas faktiskt undersöks och reliabilitet 
innebär att studiens utförande kan upprepas med samma resultat (Yin, 2007). 
Författarna har granskat studien och kritiska frågor har ställts under hela processen för 
att säkerställa att studien håller hög standard. Genom att författarnas varit kritiska till 
vilka källor som nyttjats och endast använt sig av tillförlitlig litteratur indikerar det på 
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en god teorigrund. Enligt Patel och Davidson (2011) styrker en god teorigrund 
innehållsvaliditeten. Måttet på reliabilitet anger i vilken utsträckning ett 
tillvägagångssätt eller ett verktyg ger samma resultat vid olika tillfällen under 
liknande omständigheter (Bell, 2005). När det gäller fallföretaget kan resultaten skilja 
sig åt om undersökningen skulle utföras efter en viss tidsperiod då förutsättningarna 
kan ändras med hänsyn till sammanhanget, exempelvis konkurrenter och politiskt 
klimat. Bortsett från denna aspekt bör studien ge samma resultat om den skulle utföras 
vid annat tillfälle. De empiriska metoderna har använts på källor som sedan ställts mot 
varandra i triangulering, vilket stärker en studies reliabilitet enligt Yin (2013). Med 
hjälp av triangulering kunde de olika empiriska metoderna bekräfta varandra. 

En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan 
relateras till en meningsfull enhet (Patel & Davidson, 2012). För att uppnå det 
kännetecknas arbetet som transparent där de olika kapitlen tydligt redogör för logiken 
som sedan leder fram till resultat och slutsats. Bland annat är metodkapitlet detaljerat 
för att öka läsarens förståelse. Den empiri som erhölls från företaget dokumenterades, 
granskades och en dialog hölls för att undvika misstolkning som kunnat bidra till 
felbedömning. Vid intervjuerna användes ljudinspelning i kombination med 
anteckningar av båda författarna för att öka reliabiliteten. Som nämns i kapitlet om 
intervjuer sammanställdes resultatet av intervjuerna skriftligt kort efter genomförandet 
av intervjun för att inte gå miste om några detaljer eller intryck. Enligt Patel och 
Davidson (2012) är det viktigt att genomföra denna process för att inte gå miste om 
värdefull information. 

Enligt Patel och Davidson (2012) ska det eftersträvas att beskriva studieprocessen 
noggrant, från bakgrund och problembeskrivning, till hur teori samlats in, vilken 
empiri som valts ut och hur analys gått till. Det genomförs för att ge insikt i de val 
som gjorts under studieprocessen för att nå fram till resultatet (Patel & Davidson, 
2012). Information om EMV har samlats in från olika databaser och författare för att 
få flertalet synvinklar på samma problemområde. 

Extern validitet handlar om i vilken omfattning studiens resultat är generaliserbart 
(Merriam & Nilsson, 1994). Problemområdet avser EMV vilket kan appliceras på fler 
företag inom olika branscher och därmed uppnår studien extern validitet. Den interna 
validiteten innebär hur det som avses undersökas faktiskt undersöks (Merrian & 
Nilsson, 1994). I denna studie har det skapats förståelse för vad som ska undersökas 
genom kapitlen bakgrund, problembeskrivning samt syfte. Därefter beskrivs metoder 
och teorier som kopplats till frågeställningarna. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur kan återförsäljare på 
bästa sätt tillämpa marknadsföringsstrategier ur ett strategiskt perspektiv på egna 
märkesvaror för professionella kunder inom den svenska el-branschen?” beskrivs 
följande område i det teoretiska ramverket: Varumärkesstrategi. Varumärkesstrategin 
behandlas för att klassificera produkter efter olika karaktärsdrag och därefter 
bestämma vilken strategi som bör appliceras på EMV produkten. 
 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan återförsäljare 
positionera egna märkesvaror på bästa sätt tillsammans med ett befintligt sortiment 
av varumärkesprodukter för professionella kunder inom den svenska el-branschen?” 
beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Begrepp och 
varumärkesuppbyggnad samt Industriell marknadsföringsteori. Begrepp och 
varumärkesbyggnad behandlas för att kartlägga olika strategier som kan användas vid 
namnval av EMV produkter. Industriell marknadsföringsteori behandlas för att 
produkten ska kunna erhålla en strategiskt riktig position på marknaden. Figur 3 
beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori 
 
 
 

 
Figur 3, Koppling mellan frågeställning och teori 

 

 
De tre teorierna Varumärkesstrategi, Begrepp- och varumärkesuppbyggnad samt 
Industriell marknadsföringsteori vilka används för att besvara denna studies 
frågeställningar återfinns i kapitlen 3.2, 3.3 samt 3.4. 
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3.2 Varumärkesstrategi 
Det finns flertalet olika teorier inom varumärksstrategi att använda sig av. Teorin 
skriven av Kumar och Steenkamp (2007) är tongivande just inom området EMV, 
vilken också styrks av författarna Wileman och Jary (1997) som tillämpar ett liknande 
tankesätt, och därför har denna teori valts ut i denna studie. Teorin är utvecklad av 
Kumar och Steenkamp (2007) för konsumentmarknader, men som tidigare nämnts 
finns många likheter mellan konsument och vissa delar av industriella marknader. De 
segment som studien avser, tillbehör och utrustning inom den svenska el-branschen, 
har flertalet likheter med konsumentprodukter, därmed anses denna teori vara 
tillämpningsbar i kategorisering av EMV på en industriell marknad. Det som gör en 
ny aktör framgångsrik bland andra profilerade varumärken och företag är att kunna 
erbjuda kunden något distinkt och åtråvärt med en jämn kvalitetsnivå. 
 
Själva utmaningen för återförsäljare och deras produkter ligger i att hitta deras unika 
förslag till kunden (Armstrong, Kotler & Harker, 2009) där uppbyggnaden av ett 
EMV kan vara nyckeln till att skapa aktieägarvärde via detaljhandeln (Wileman & 
Jary, 1997). Enligt en studie gjord vid Jönköpings Internationella Handelshögskola 
lyckas EMV där det finns låg lojalitet, låg social risk och förväntad låg produktrisk 
(Kavmark, Powers & Sandahl, 2012). 
 
Vanligtvis visar sig EMV produkter i en av fyra möjliga skepnader för att kunna tävla 
mot andra EMV produkter eller varumärkesprodukter (Wileman & Jary, 1997; Kumar 
& Steenkamp, 2007). De delas in i följande strategier enligt Kumar & Steenkamp 
(2007) ; Generics, Copycats, Premium store brands respektive Value innovators. Det 
förtydligas också att mellan dessa fyra strategier finns det överlappningar, men också 
att det över tid sker utveckling och variationer av strategierna (Wileman & Jary, 1997; 
Kumar & Steenkamp, 2007). Traditionellt sett har strategierna för Generics och 
Copycats använts mest, där Premium store brands respektive Value innovators är 
relativt nya angreppssätt för återförsäljare (Kumar & Steenkamp, 2007). Wileman och 
Jary (1997) ser istället de olika strategierna som olika mognadsstadier för den egna 
märkesvaran.  De första tre stadierna är Generic, Cheap och Re-engineering low-cost 
där Generic alltid är lanseringsstadiet som efter tid kan utvecklas till de andra 
stadierna. Lönsamma EMV kan i ett ännu senare stadie bli en mer mogen produkt 
vilket leder till de sista två stadierna; Par quality och Leadership. Strategierna har 
delats in i fyra olika kategorier; Generisk, Kopia, Premium och Innovationsledare. 
Nedan följer en beskrivning av de utmärkande dragen för respektive kategori och 
deras egenskaper enligt Kumar och Steenkamp (2007) samt Wileman & Jary (1997). I 
Figur 4 illustreras pris respektive kvalitet kontra varumärkesprodukter. 
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Figur 4, EMVs utveckling - översatt från Kumar och Steenkamp (2007) 

 

3.2.1 Generisk 
Trots de nya angreppssätt som uppkommit inom EMV strategier på senare år, ska det 
inte glömmas att Generics samt Copycats är de dominerande strategierna (Kumar och 
Steenkamp, 2007). Det är ofta med hjälp av dessa som företag ger sig in i EMV-
branschen (Kumar & Steenkamp, 2007) och är enligt Wileman och Jary (1997) första 
stadiet hos ett EMV. Generics har historiskt sett inte ens ett namn och enkel 
förpackningsdesign vilket identifierade produkten. Produkterna framstod som 
odifferentierade, förutom det faktum att de alltid hade låg kvalitet till ett lågt pris 
(Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). I termer kring supply chain 
bidrar inte Generics med någon komplexitet för återförsäljaren då de framträder i bas 
sortimentet. Inom dessa kategorier återfinns de endast i en storlek och utan varianter 
vilket underlättar logistiken för återförsäljare och därmed kräver väldigt liten eller 
ingen investering alls (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). 
 
Generics står generellt sett inte för en stor del av återförsäljarens försäljningsvolym, 
och som resultat av det är de heller inte strategiskt viktiga för återförsäljare. Många 
Europeiska återförsäljare, med avancerade EMV satsningar, konverterar vad som förr 
kallats Generics till viktiga element i deras varumärkesportfölj. Detta för att kunna 
besvara den hårda priskonkurrensen som kommer från lågprisbutiker. Taktiken är då 
att utveckla och dedikera ett EMV som identifieras genom att erbjuda det lägsta priset 
i butiken. Genom att ha en sådan produktserie kan traditionella återförsäljare 
demonstrera att de har ett utbud som kan tävla mot lågprisbutikerna (Kumar & 
Steenkamp, 2007). 
 
Dessa priskrigande EMV produkter kan antingen vara ett företagsanknutet märke med 
ett underliggande märke, ett fristående märke eller ett samarbetsmärke. Det betyder 
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märken som är knutet till ett företag, är fristående från företaget eller ett resultat av ett 
samarbete mellan flera företag. De olika strategierna ska tillgodose den priskänsliga 
konsumenten, och finns till för att kunna konkurrera med andra prisorienterade 
aktörer (Dhar & Hoch, 1997; Dawson, 2006; Kumar och Steenkamp, 2007). Vidare 
finns risken att Generics kan ha negativ påverkan på återförsäljarens högre prissatta 
produkter med högre marginal. Därför är syftet med en sådan produktkategori att 
endast attrahera priskänsliga konsumenter som i slutändan köper en blandning av 
olika Generics med låg marginal tillsammans med andra produkter med högre 
marginal. Meningen är att produktlinjen i sig inte ska vara särskilt lönsam, men att det 
i stora hela ska dra till sig ett nytt lönsamt kundsegment (Kumar & Steenkamp, 2007). 

3.2.2 Kopia 
Generics har förlorat stor del av sin volym till återförsäljarens EMV som ofta bär 
samma namn som återförsäljaren, här kallat företagsanknutet märke. 
Företagsanknutna märken är Copycats i det avseendet att de efterliknar det ledande 
varumärket i just den kategorin. Ofta har Copycats, Cheap och Re-engineering low-
cost väldigt lik förpackning jämfört med den marknadsledande produkten (Wileman 
& Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). Genom att placera dessa två produkter 
nära varandra i butik uppmuntras jämförelse och förvirring. Återförsäljaren 
uppmuntrar kunden till att välja Copycats genom att använda pris- och 
jämförelsestrategier (Kumar & Steenkamp, 2007). För att säkra kvaliteten under 
tillverkningen av Copycats, Cheap och Re-engineering low-cost använder 
återförsäljaren reverse engineering, en process där produkten återskapas steg-för-steg. 
I det avseendet, åker återförsäljaren snålskjuts på tillverkarens innovation, forskning, 
produktutveckling och varumärkes byggande kostnader för sin produkt vilket betyder 
att Copycat, Cheap och Re-engineering low-cost kräver väldigt liten investering eller 
ingen alls. Ofta lägger återförsäljaren bara ut ett kontrakt till tredjepartsproducent med 
tillgänglig överkapacitet (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). Detta i 
kombination med att tillverkningen ofta sker i låg-löneländer leder till att Copycat, 
Cheap och Re-engineering low-cost får avsevärt högre marginal än 
varumärkesprodukten, och samtidigt kan hålla ett lägre försäljningspris. Copycats 
utsätts inte alls för samma risk som andra produktlanseringar, då de endast lanseras 
efter att en varumärkesprodukt blivit en succé och slipper därför ta kostnader för 
misslyckade satsningar (Kumar & Steenkamp, 2007).  
 
I stort handlar Copycats enbart om att erhålla vinst och lönsamhet från ett redan 
etablerat varumärke. Genom att lansera en Copycat i en stor produktkategori där det 
finns en stark marknadsledande produkt genereras effektiv konkurrens för 
marknadsledaren. Det i sin tur ökar förhandlingskraften för återförsäljaren gentemot 
marknadsledaren, men likaväl gentemot andra märkesvaror i samma kategori. 
Resultatet blir då att återförsäljaren erhåller större lönsamhet i just den kategorin, både 
från sin egen marginal, men också från den högre marginalen som tvingats fram hos 
den marknadsledande produkten genom favorisering av sin egen produkt (Kumar & 
Steenkamp, 2007). 
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3.2.3 Premium 
Att bara erbjuda sina kunder Generics eller Copycat, Cheap och Re-engineering low-
cost kan skapa lönsamhet samtidigt som de hjälper till att skapa ett verktyg mot 
varumärkesprodukter, men de hjälper inte återförsäljaren att differentiera sig gentemot 
andra återförsäljare (Kumar & Steenkamp, 2007). Det ger inte konsumenten någon 
anledning att köpa hos en specifik återförsäljare då samtliga stora återförsäljare har en 
likvärdig EMV produkt, där det enda som skiljer dem åt är namnet på etiketten. För 
att undvika scenariot har återförsäljare även investerat i Premium EMV. Det är i 
dagsläget en av de nyaste trenderna bland återförsäljare och betyder att återförsäljarna 
går från de tidigare kost- och prisbaserade besluten till att besluten görs baserat på 
kvalitet och innovation (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). 
Premium kan delas in i två olika kategorier; Premium lite respektive Premium price. 
Premium lite produkter hyllas som det “billigare och bättre” alternativet Den ska vara 
likvärdig eller bättre avseende kvalitet men till ett bättre pris än den marknadsledande 
produkten, då 10-25% billigare. Premium price produkter är å andra sidan både högre 
både avseende pris och kvalitet jämfört med marknadsledande produkt, vilket ska ge 
kunden det bästa möjliga som går att hitta på marknaden. En Premium lite produkt 
utgår från marknadsledande produkt som standard där målet är att utveckla en 
överlägsen produkt, men till ett bättre pris. Dessa produkter, som Wileman och Jary 
(1997) kallar för Par quality, tar en ledarroll och driver innovation och re-
positionering av hela produktlinjer och kategorier (Wileman & Jary, 1997; Kumar & 
Steenkamp, 2007). 
 
Premium price produkter används flitigt i Europa, och ofta tävlar de i kvalitet - inte 
pris. Många återförsäljare erbjuder idag en lyxigare variant av EMV, vilket då ligger 
lika eller högre än marknadsledande gällande kvalitet. Oavsett om produkterna är 
Premium lite eller Premium price måste återförsäljare fokusera på 
produktförbättringar samt att investera i marknadskompetens för att stödja sina 
Premium EMV. Principiellt sett så ska en Premium EMV erbjuda hög kvalitet samt 
representera unika produkter (Kumar & Steenkamp, 2007). 
 
Attityden kring konceptet EMV har ändrats, där medvetenheten ökat kraftigt och 
ledande EMV återförsäljare har tagit en mycket mer aktiv roll i hur produkterna ska 
positioneras och klassificeras. Premium och Par Quality kräver omfattande 
investeringar av återförsäljaren, vilket utvecklingen har påvisat genom att det gjorts 
noggranna investeringar i produktutveckling, marknadsundersökningar, reklam och 
marknadsföring i stort (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). För att 
verkställa ovan nämnda operationer har ledande EMV organisationer uppgraderat sin 
marknadskompetens genom att rekrytera ny personal inom marknadsföring. 
Återförsäljare använder olika strategier för hur dessa produkter ska namnges för att 
göra det så enkelt som möjligt för kunden att identifiera dessa högkvalitativa 
produkter. Antingen så använder sig återförsäljare av ett underliggande varumärke 
som tydliggör att det är återförsäljarens högkvalitativa sortiment, alternativt tar sig an 
ett separat Premium märke eller utvecklar ett marknadsförings relaterat samarbete 
tillsammans med ett annat välkänt märke (Kumar & Steenkamp, 2007). 
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3.2.4 Innovationsledare 
Genom att eliminera alla värdeskapande element kring en produkt, så som exklusiv 
förpackning, inser många återförsäljare att det går skapa en mer kvalitativ produkt till 
ett avsevärt lägre pris. För att lyckas med en Value innovator krävs det att processerna 
påbörjas med väldigt låga kostnader och att företaget ständigt strävar efter att sänka 
dem. Ofta utnyttjas låga systemkostnader som kan komma i utbyte med kunderna då 
de får engagera sig i paketering, utcheckning, montering och transport (Kumar & 
Steenkamp, 2007). Denna strategi kallas Leadership av Wileman och jary (1997) och 
kräver en mer omfattande investering jämfört med Generics och Copycat, Cheap och 
Re-engineering low-cost, vilket ska täcka in kvalitetskontroller, design och utveckling 
för den innovativa men samtidigt kostnadsbesparande produkten (Wileman & Jary, 
1997; Kumar & Steenkamp, 2007). 
 
Nedan, i Figur 5illustreras skillnaderna ytterligare mellan dessa fyra typer av EMV på 
både strategisk och taktisk nivå (Kumar & Steenkamp, 2007). 
 

  
Generisk Kopia Premium  Innovationsledare  

Strategi 
Billigast - 
odifferentierat 

"jag-också" med lägre 
pris 

Ger mer värde - 
differentierar 

Bästa kvalitet/pris 
kvot 

Mål 

Erbjuder 
lågpris 
alternativ 
utöka kundbas 

Öka förhandlingsmakt 
mot leverantörer Öka 
del i kategori 

Erbjud mervärde 
produkter 
Differentiera butik 
Öka försäljning       
Öka marginaler 

Erbjud bästa värde 
Skapa lojalitet till 
butik 

Branding 

Inget brand 
eller 
identifierad 
som billigast 

Umbrella store brand 
eller kategori-specifik 
EMV 

Varumärkes-
anknutet märke 
med underliggande 
märke eller rent 
EMV 

Meningsfattiga 
EMV för att ge viss 
variation 

Prissättning 

Stor rabatt, 
20-50% lägre 
än 
märkesledaren 

Medelstor rabatt, 5-
25% under 
märkesledaren 

Nära eller över 
märkesledaren 

Stor rabatt, 20-50% 
under 
märkesledaren 

Kategorier 

Basprodukter 
av funktionell 
art 

I stora kategorier med 
stark märkesledare 

Imageskapande 
kategorier, ofta 
färsk mat 

Alla kategorier 

Kvalitet mot 
märkes 
ledare 

Låg kvalitet Kvalitet nära 
producentvarumärken 

Lika kvalitet eller 
bättre, 
positionerad som 
bättre 

Motsvarar ledande 
men utan 
mervärdesskapande 
egenskaper och 
image 
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Produkt 
utveckling 

Ingen; ofta 
kontrakterad 
till tillverkare 
med 
eftersläpande 
teknik 

Reverse Engineered, 
använder tillverkare 
med liknande teknik 

Ansträngning för 
att utveckla bästa 
produkt med 
liknande eller 
bättre teknik 

Avsevärd 
innovation för 
kostnadsbesparing 

Paketering 

Billig och 
minimal 

Så lik märkesledaren 
som möjligt 

Unik, 
differentierings-
punkt 

Unik - kostnads 
besparande 

Hyll 
placering 

Dålig, mindre 
synlig 

Bredvid 
märkesledaren för att 
förvirra 

Prominent i 
ögonhöjd 

Överallt i butiken 

Reklam 
Ingen Ofta nedsatt pris Syns i reklam men 

ej prisnedsatt 
Ofta reklam för 
kedjan, ej produkter 

Positionering 

Billigast på 
marknaden 

Samma kvalitet men 
lägre pris 

Bästa produkt på 
marknaden 

Bästa pris/värde 

Figur 5, Fyra typer av EMV - översatt från Kumar och Steenkamp (2007) 
 
Denna tabell är utvecklad av Kumar och Steenkamp (2007) för konsumentmarknader, 
men som tidigare nämnts finns många likheter mellan konsumentmarknader och valda 
delar av industriella marknader. Därmed anses denna tabell vara applicerbar på en 
industriell marknad för professionella kunder som bland annat exponeras via butik. 

 

3.3 Begrepp och varumärkesuppbyggnad 
På grund av den mängd av termer som återfinns i området och den begreppsförvirring 
dessa bidrar till, tas här tillfället i akt att klargöra några av dessa termers definitioner. 

3.3.1 Egna märkesvaror respektive store brands 
EMV och store brand syftar ofta till samma sak vilket är definitionsmässigt sett riktigt 
då båda benämningar står för produkter som detaljhandeln inte själv tillverkar, men 
säljer under eget unikt varumärke (Doyle, 2011). I enlighet med Kumar och 
Steenkamp (2007) är ett store brand ett specifikt fall av EMV då 
återförsäljarvarumärkena blivit märkta efter butikskedjans egna namn. Därför kommer 
EMV som bär butikskedjornas namn i arbetet benämnas företagsanknutna märken 
vilket är mer i enlighet med den svenska terminologin. 

3.3.2 Teori kring varumärkesuppbyggnad 
David Aaker (1996) definierar varumärkesidentitet på följande sätt: 
 
”Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires 

to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and 
imply a promise to customers from the organizational members” (Aaker, 1996, p.68). 
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Varumärkesuppbyggnad är en betydande variabel i studien av konsumenternas 
beteende. Olika varumärken triggar konsumenter att reagera på olika sätt, både 
positivt och negativt, där väldigt få studier är gjorda kring den effekten gällande EMV 
produkter (Bao, Bao & Sheng, 2011). Många återförsäljare hanterar sina EMV genom 
att använda olika varumärkes byggande strategier. Några använder samma namn som 
butiken, några föredrar att ta ett helt nytt namn som blir genomgående genom flera 
kategorier medan andra tar på sig ett nytt namn för varje kategori (Dhar & Hoch, 
1997; Dawson, 2006). Ngobo (2011) klassificerar första typen som företagsanknutet 
namn och den andra som icke företagsanknutet namn. Konsumenternas uppfattning 
om produkter med företagsanknutet namn respektive icke företagsanknutet namn 
återspeglar deras uppfattningar om vissa butiker och vice versa (Ailawadi & Keller, 
2004). Associationen mellan butik och varumärke är starkare om den 
företagsanknutna strategin implementeras. Uppfattningen av en företagsanknuten 
EMV produkt beror på konsumentens syn på butiken (Collin-Dodd & Lindley, 2003; 
Vahie & Paswan, 2006). Oförmågan att känna igen ett namn leder till att konsumenten 
utvärderar en icke företagsanknuten EMV produkt annorlunda, då dessa kan bli tagna 
för att vara ett annat varumärke. Vidare så brukar återförsäljaren positionera icke 
företagsanknutna EMV produkter på en premium-nivå som motsvarar stereotypen av 
det nationella varumärket. Eftersom butiker inte är specialiserade i att tillverka 
produkter, och butiksnamnet signalerar produktkvaliteten, är trovärdigheten för 
produkter under icke företagsanknutet namn särskiljande från trovärdigheten kring 
varumärkesprodukter sålda på samma plats. Om återförsäljaren har ett välkänt namn 
som kännetecknar kvalitet kommer den produkten vars namn är företagsanknutet 
anses inneha samma kvalitet, vilket kan leda till ökad försäljning. Motsvarande gäller 
om återförsäljaren står för billiga och låg kvalitativa produkter, då anses per automatik 
produkten stå för samma sak (McKenzie & Lutz, 1989; Wernerfeldt, 1988). Beroende 
på utbud tenderar konsumenter därför ofta att se produkter med företagsanknutet 
namn som låg kvalitativa produkter jämfört med produkter med icke företagsanknutet 
namn, då dessa tas för att vara ett varumärke (Erdem & Swait, 1998; Ngobo, 2011). 

 

3.4 Industriell marknadsföringsteori 
”Positioning is about developing a unique selling proposition (USP) for the target 
segment. A company’s unique selling proposition should be both unique, that is, 
differentiated from other competitors, as well as selling, that is, appealing to the 

target customers” (Kumar, 2004, pp. 32). 
 
Enligt Yoo, Donthu och Lee (2000) är marknadsföringsmixen en viktig bidragande 
faktor till varumärkesvärdet, vilket skapar värde för märket men även för 
konsumenterna. Marknadsföringsmixen har traditionellt utgått från 4P - Product, 
Price, Place och Promotion men har nyligen i SAVE-modellen anpassats för 
industriella marknader (Armstrong, Kotler & Harker, 2009; Ettenson, Conrado & 
Knowles, 2013). Anledningen till att SAVE används är att den tillmötesgår den 
industriella marknadens utmaningar på ett bättre sätt. Det påstås att 4P ställer krav på 
teknologisk utveckling och kvalitet hos produkter även om dessa inte är avgörande 
faktorer vid inköp av industriella produkter, utan en bro in på marknaden (Ettenson, 
Conrado & Knowles, 2013). 
 
SAVE står för Solution, Access, Value respektive Education där Solution ersätter 
Product, Access ersätter Place, Value ersätter Price samt Education ersätter Promotion 
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(Ettenson, Conrado & Knowles, 2013). 4P handlar om att förvandla strategin gällande 
marknadsföring till verkligt värde för kunden. En effektiv marknadsföringsstrategi 
blandar alla dessa fyra element till en utfärdad plan designad att uppnå företagets mål 
genom att leverera värde till kund. Denna blandning utgör företagets taktiska verktyg 
för en stark position på marknaden vilket är gemensamt för både 4P samt SAVE 
(Armstrong, Kotler & Harker, 2009). Tidigare har företag fokuserat på att erbjuda en 
produkt eller tjänst som tillfredsställer ett behov på marknaden och som skapar stark 
märkesidentitet, Product (Armstrong, Kotler & Harker, 2009). Med SAVE-modellen 
har fokus flyttats till att erbjuda kunden en helhetslösning som går ut på att 
tillfredsställa ett behov som inte enbart är kopplat till funktionalitet eller teknologisk 
överlägsenhet (Ettenson, Conrado & Knowles 2013). 
 
Därefter måste företaget bestämma hur mycket de ska ta betalt för denna produkt eller 
tjänst, Price, och hur de ska göra produkten tillgänglig för målgruppen, Place. Vid 
prissättning är det inte alltid säkert att produkten säljs för sitt listpris då förhandling 
kan vara en del vid en försäljning (Armstrong, Kotler & Harker, 2009). Med SAVE-
modellen är fokus istället värde och tillgänglighet. Värde handlar om att förmedla de 
fördelar relaterat till priset, istället för hur pris förhåller sig till produktionskostnader, 
vinstmarginaler eller konkurrenters prisnivåer. Tillgänglighet innebär en utveckling av 
att vara närvarande genom kunders hela inköpsprocess istället för att poängtera 
individuella platser eller kanaler för inköp (Ettenson, Conrado & Knowles 2013). 
 
Till sist bör företaget kommunicera med vald målgrupp och övertala dem om 
produktens fördelar som ska leda till köp, Promotion, där alla handlingar omkring 
produkten hör till denna del (Armstrong, Kotler & Harker, 2009). Enligt SAVE-
modellen krävs ingen marknadsföring så som PR, reklam eller personlig försäljning. 
Fokus ska vara på utbildning av personal för att förse kunden med relevant 
information anpassat efter deras specifika behov i inköpsprocessens olika delar 
(Ettenson, Conrado & Knowles 2013). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en fallstudie 
genomförts hos fallföretaget. Fallföretaget är den marknadsledande el-
teknikgrossisten i Sverige och marknadsför och säljer el-materiel och system inom 
kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner samt 
industriförnödenheter. Det finns två stora aktörer på marknaden utöver fallföretaget 
där dessa tre aktörer innehar 25-30% var av den totala svenska marknaden. 
Fallföretaget har 48 proffsbutiker på olika platser i Sverige där de i dagsläget erbjuder 
sina kunder erkända varumärken och även EMV inom vissa produktsegment som 
funnits i företaget sedan långt tillbaka. Dessutom bistår företaget leverantörerna med 
sina grossisttjänster utifrån ett centrallager. Denna fallstudie avgränsar sig till två 
produktsegment, tillfällig el och verktyg, där fallföretaget avser införa EMV. 

4.2 Marknad 
Fallföretaget är en stor grossist-aktör inom den svenska el-branschen där produkterna 
är hårt kontrollerade avseende regler, certifieringar och standarder. SEG, Sveriges 
Elgrossister, är en branschorganisation för samtliga elgrossister i Sverige. SEG arbetar 
med marknadsföring och miljöarbete samt utveckling av elprodukter, men utgör också 
en samverkande roll mellan olika branscher, förser medlemmar med statistik och 
information kring olika lagstiftningar och EU-direktiv kring elprodukter. Den statistik 
som SEG förser sina medlemmar med avser till stor del den produktdatabas som SEG 
administrerar som kallas för E-nummerbanken. Syftet med banken är att effektivisera 
materialhanteringen, förenkla administrationen för alla leden i värdekedjan samt 
förbättra produktspårbarheten. Det uppfylls genom att använda samma 
produktidentifikation; från tillverkare/leverantör via grossist till installatör och 
slutanvändare. 
 
”Alla grossisterna jobbar med samma artikelnummer, säljer vi en artikel så säljer vi 
den med samma artikelnummer som våra konkurrenter” 

- Marknadschef 
-  

SEGs statistik är ett bra verktyg för jämförelser och statistik gentemot andra aktörer 
på marknaden och används av fallföretaget, men samtidigt är den också en bidragande 
faktor till den pristransparens som utvecklats på elmarknaden på senare tid enligt 
marknadschefen. Pristransparensen gör användningen av prisoptimeringsverktyg 
väldigt enkel för köpare då samtliga artiklar har samma artikelnummer, oavsett 
återförsäljare, vilket ökar pressen från de stora aktörerna som i sin tur är väldigt 
prismedvetna. 
 
”Våra kunder har blivit mer och mer sofistikerade utifrån olika systemstöd, alltså 
deras egna ”Pricerunner”, när vi alla jobbar med samma artikelnummer är det inte 
särskilt svårt att jämföra pris vilket gör att el-branschen är väldigt konkurrensutsatt 
idag” 

– Marknadschef 
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Säkerheten är särskilt viktig på el-produkter och därför finns det märkningar och 
certifieringar som ställer grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion 
och miljö. Det ingår även testning för att erhålla vissa certifikat, vilket bidrar till 
ytterligare kvalitetskrav. Produktchef 2 förklarar att kvalitet är något som är viktigt för 
fallföretaget och för att säkerställa bra kvalitet väljs leverantörer ut med omsorg, både 
när det gäller EMV och varumärkesprodukter.  

4.3 Positionering 
I diskussion med några av de större kunderna har det framkommit att en del av den 
totala försäljningsvolymen på den industriella marknaden tar en annan väg ut till 
slutkund än via butiker för professionella kunder enligt marknadschefen. Exempelvis 
köper kund värmegolv, strömbrytare etcetera hos konsumentaktörer, och elektrikern 
kommer bara för att genomföra installationen vilket betyder att denne endast 
faktureras för arbetet och inte produkterna. Fallföretaget ser inte dessa 
konsumentaktörer som konkurrenter utan att detta tillsammans med statistik talar för 
att det finns en acceptans kring lägre kvalitet hos denna typ av produkter, förutsatt att 
priset också är lägre. Marknadschefen förklarar att vissa produktsegment är mer 
aktuella att införa EMV än andra. Inom dessa produktsegment finns en acceptans från 
kunden att välja någonting annat än de ledande tillverkarna.  
 
”Vår marknad har börjat urvattnas genom att nya kanaler uppstått, så som gör-det-
själv butiker. Slutkunden köper materialet och sedan ringer man till elektrikern som 
kommer och installerar produkterna. Där ser vi också att inställningen har ändrats 
och det är en större acceptans för ”good enough”. Det finns vissa verktyg där 
elektrikern är fortsatt konservativ, men sedan finns det förslitningsprodukter där 
”good enough” är helt okej.  

- Marknadschef 
 
Då elektriker ofta är konservativa gällande vilka produkter och märken de arbetar 
med, ses det som ett krav att priset måste vara lägre på EMV än ledande varumärke 
för att ens övervägas av köparen. Studerade produktsegment köps för att användas i 
företaget och kommer inte att faktureras vidare till slutkund, vilket resulterar i en 
större priskänslighet. Det gör det ännu viktigare med rätt kvalitet och att kunden ska 
känna sig trygg med produkten menar produktchef 2.  
 
”En elektriker är väldigt trogen sitt varumärke och ofta väldigt konservativ, de är 
väldigt inne på specifika produkter och att få en elektriker att byta varumärke är inte 
helt enkelt då de har väldigt bestämda åsikter” 

- Marknadschef 
 
I dagsläget arbetar fallföretaget endast med högkvalitativa produkter från välkända 
märken inom studerade produktsegment, men i samband med nyfunnen acceptans för 
lägre kvalitet hos köpare ser man att det finns utrymme för ett billigare, men samtidigt 
komplett, utbud som kan tillgodose det behovet säger marknadsansvarig. Däremot 
påpekar denne också att det inte glömmas bort att professionella kunder fortfarande 
har höga krav kring lägstanivån gällande kvaliteten. 
 
Avseende studerade produktsortiment är det idag bristande enligt fallföretaget, där 
tanken med EMV är att erbjuda basprodukter så som exempelvis sladdvindor, 
grenkontakter som enkelt kan plockas av köparen från hyllan vid butiksbesök. 
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”Det sortimentet som vi har idag är inte särskilt bra gällande utbud och pris i 
förhållande till kvalitet, tanken med egna märkesvaror här är att få våra kunder som 
har gått andra vägar att hitta tillbaka till oss” 

- Marknadschef 
 
Respondenterna poängterar att det är viktigt att EMV ska komplettera deras befintliga 
sortiment för att nå ut till nya kunder, ge befintliga kunder alternativ i en annan 
prisnivå än den de erbjuder idag samt för att undvika negativ påverkan på befintliga 
varumärken. Det är inte alltid kunden vill ha eller behöver ha högsta kvalitet, ibland 
räcker det med något som är tillräckligt bra. Produkter där det kan vara eftertraktat 
exemplifieras med praktikantverktyg, förslitnings- samt förbrukningsprodukter. Det är 
produkter som samtliga kunder förbrukar kontinuerligt och där kvaliteten inte är en 
avgörande faktor vid anskaffning enligt produktchef 2. 
 
Flertalet av respondenterna anser att EMV stärker företaget som varumärke. En stor 
fördel med att använda sig av EMV i kategorier som verktyg och tillfällig el är att 
produktnamnet skulle synas ute på fält, bland annat byggarbetsplatser, och därmed 
fungera som en förankring av varumärket menar marknadsansvarig. Det är 
tillämpningsbart när ett företagsanknutet namn används, men nackdelen med det är 
ifall produkten inte når upp till användarens förväntningar eller inte innehar de 
egenskaper som företaget annars står för. Det kan vara en fördel att använda icke 
företagsanknutna namn när företaget önskar särskilja produkten från företagets annars 
uttalade värderingar påpekar marknadsansvarig. Då företaget inte arbetar med EMV 
inom dessa produktsegment i dagsläget, finns heller inte något varumärkesnamn att 
förhålla sig till. 
 
Oavsett om företaget väljer ett namn knutet till företaget eller inte, kommer 
marknadsföringen för EMV vara mer tidskrävande samt behöva exponeras på ett 
annat sätt än traditionella varumärkesprodukter. Då deras försäljning inte enbart är 
förlagd till butik utan produkter exponeras även via beställningskatalog, är det viktigt 
att lyfta fram EMV-produkterna väl även där. Dessutom kommer det att krävas både 
utbildning samt styrning av EMV i butiks- och säljsammanhang. 
 
Det är inte bara detta som krävs vid en EMV-satsning, utan efter att företaget bestämt 
vilken nivå av kvalitet deras EMV ska ha måste man undersöka om det finns 
tillräcklig kompetens för produktframtagning inom företaget poängterar produktchef 
1. Ju högre kvalitet produkten ska ha, desto mer kompetens krävs. För att kopiera en 
annan produkt krävs inte speciellt mycket kompetens, däremot om man ska satsa på 
en Premium eller Innovationsledare krävs desto mer menar produktchef 1. 
 
Statistik från SEG visar att just verktygsförsäljning har störst möjlighet att öka hos 
företag med upp till 25 anställda, vilket i sin tur anses som ett litet företag i 
sammanhanget. En idé hos företaget är att synliggöra priserna, vilket de i dagsläget 
inte gör, och då på produkter där impulsköp är sannolikt. Marknadschefen förklarar 
att plockfrekvensen troligtvis skulle öka vid synlig görande av priset. Anledningen till 
att priserna inte exponeras är på grund av att de använder sig av en elastisk 
prissättning beroende på avtal med kunden. Att priser inte är synliggjorda i butikerna 
är något som noterades under observationerna, utan produkterna är istället endast 
försedda med gula alternativt vita produktidentifikationer. Se Figur 6 respektive Figur 
7. 
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”Alla våra kunder betalar olika pris, vi har en oerhört elastisk prissättning där alla 
kunder debiteras olika. Ibland tror kunden att produkten är dyrare när kunden inte 
ser vad det kostar och gör ett antagande att vi är dyrare än konsumentaktörerna” 

- Marknadsansvarig 
 

 
Figur 6, Butiksobservation 
 

 

Figur 7, Produktidentifikationer 
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Den övervägande åsikten hos respondenterna gällande positioneringen av det egna 
varumärket för dessa produktsegment är att de bör positioneras som en kombination 
av en Kopia och en Premium. Anledningen till det är att fallföretaget har ett visst krav 
på kvaliteten samtidigt som de önskar en lägre prisbild än nuvarande sortiment. 
 
”Gällande utformningen av våra nya verktyg så skulle vi åka till Kina med en 
skruvmejsel från en av våra stora leverantörer och be dem göra en likadan fast till ett 
lågt pris” 

- Inköpschef 
 

4.4 Möjligheter och risker 
En intern styrka hos fallföretaget avseende EMV är att de har tidigare erfarenhet. I 
dagsläget importeras EMV endast från europeiska länder, därmed saknar företaget 
eventuellt kompetens gällande import utanför EU. Vidare finns ett systerbolag beläget 
i Shanghai, Kina, vilket möjliggör ett kontaktnät av kontrollerade producerande 
verksamheter i Kina. Det ses som en stor fördel enligt respondenterna då Kina är det 
land som är mest aktuellt att importera ifrån. 
 
Fallföretaget är en grossist med en väl fungerade logistiklösning vilket ses som en bra 
grundförutsättning vid hantering avseende logistiken kring EMV. De svårigheter som 
kan uppstå vid hantering av EMV kan vara att hålla en lämplig lagernivå då inköpen 
kommer göras containervis, vilket betyder stora kvantiteter menar lager- och 
logistikchefen. Inköp av stora kvantiteter försvårar en utjämning av varu- respektive 
logistikflödet, där ett utjämnat flöde är ett måste för att hålla hyllor välfyllda till ett 
lågt pris. Kopplat till stora kvantiteter är en lång ledtid med fraktfartyg, vilket gör det 
svårt att snabbt fylla på vid produktbrist påpekar produktchef 2. 
 
”Allting handlar om kvantiteter, leverantörer gör gärna något annorlunda åt dig så 
länge som du pratar om tillräckligt stora kvantiteter. Nackdelen för oss med våra små 
kvantiteter på den svenska marknaden är att en container innehållandes endast en 
produkt är för mycket.  När vi inte kan blanda produkter i containrar måste hitta 
någon som lagerför i Kina vilket ger en helt annan prisbild” 

- Produktchef 2 
 
Att producera i egen regi är inte ett alternativ för fallföretaget. Därför är ytterligare en 
aspekt kring stora kvantiteter att detta ofta är ett krav från leverantörer för att erhålla 
plats i produktionen, men som också bidrar till skalfördelar. Svängningar i trender för 
verktyg samt el-produkter är långsamma, vilket är en fördel vid inköp av stora 
kvantiteter då produkterna inte är lika inkuranskänsliga enligt inköpschefen. 
 
”Att importera från Kina innebär långa ledtider, men fördelen här är att det inte är 
några korta cykler. En skruvmejsel är en skruvmejsel och på verktyg har vi kanske en 
produktcykel på fem år” 

- Inköpschef 
 
Fallföretaget är medvetet om att Kina på sikt kanske inte är bästa alternativet för 
import, då kvaliteten kan variera och de låga kostnaderna kanske inte förblir låga. På 
en konservativ marknad upplever kunden emellanåt att produkter som tillverkas 
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utanför EU inte är tillräckligt bra. Det i sig är en aspekt att väga in vid val av 
importland menar inköpschefen. 
 
Vid hantering av egna märkesvaror finns inget returavtal att vila på. Fallföretaget 
kommer själva få hantera reklamationer samt överlagring. Lager- och logistikchefen 
menar på att detta ställer högre krav på prognostiseringen samt inköpsprocessen. 
Under inköpsprocessen är en viktig aspekt att säkerställa bra förhållanden på 
producerande enhet och samtidigt dess miljöpåverkan etcetera. Då företaget ingår i en 
större koncern kan en lösning på problemet rörande stora kvantiteter vara att 
konsolidera flera koncerners behov där flera nationers efterfrågan kan sammanslås 
föreslår inköpschefen. Däremot finns viss begränsning med tanke på de olikheter som 
finns avseende utseende och funktion av bland annat eluttag i olika länder. Det är 
marknadens sätt att skydda sig mot konkurrensutsättning genom skalfördelar.  
 
Vidare är tillfällig el och verktyg relativt billiga produkter och ingår inte i 
fallföretagets kärnverksamhet. Det utgör idag en liten del av deras omsättning och 
även om marginalen på EMV är procentuellt hög, kommer den likvida marginalen per 
produkt vara låg. En annan fördel utöver låg kostnad är att kontrollen över 
produkterna ökar jämfört med traditionella märkesvaror vilket exempelvis kan vara 
unik design eller funktionsval. Dessutom kan företaget välja att göra egna prognoser 
av marknadens utveckling oberoende av leverantörers prognoser menar inköpschefen. 
En trygghet som fallföretaget känner är att konkurrerande aktörer lyckats bra med 
EMV inom dessa segment enligt regionchefen. Vid en lyckad satsning kommer 
upphandlingar av projekt att förenklas då företaget kan erbjuda ett lägre lägstapris i 
förhandlingar än tidigare, men också kunna erbjuda fler valmöjligheter påstår 
marknadschefen. EMV hos företaget är även något som har efterfrågats av kunder för 
att erhålla en lägre prisbild. 
 
Även om fallföretaget har bra logistiklösning, bra tekniska kompetensen och ett flertal 
andra mervärdesfaktorer som kunderna uppskattar, upplever respondenterna att det i 
slutändan enbart är priset som är direkt avgörande vid avtalsförhandling med de stora 
kunderna. 
 
”Det enda vi kan räkna med att få leverera är ju det som vi är billigast på, med flera 
av de stora installatörerna är det liksom pris som gäller när man kliver in i års-avtal 
och liknande” 

- Marknadschef 
 
  
Ett område som innehöll meningsskiljaktigheter var gällande det politiska klimatet på 
marknaden. Vissa av respondenterna trodde att påverkan av en EMV satsning skulle 
vara obetydlig, medan andra var av åsikten att det kan leda till framtida hinder och 
eventuella förändringar i företagets partnerverksamhet. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur kan återförsäljare på bästa sätt tillämpa 
marknadsföringsstrategier ur ett strategiskt perspektiv på 
egna märkesvaror för professionella kunder inom den 
svenska el-branschen? 
Då uppfattningen av en företagsanknuten EMV produkt beror på konsumentens syn 
på butiken (Collin-Dodd & Lindley, 2003; Vahie & Paswan, 2006) och om ett 
företags större delar av sortimentet står för väldigt hög kvalitet lämpar sig här att 
använda strategin kring ett icke företagsanknutet namn. Det då denna strategi enligt 
McKenzie & Lutz, (1989) och Wernerfeldt, (1988) gör trovärdigheten för produkter 
under icke företagsanknutet namn särskiljande från trovärdigheten kring 
varumärkesprodukter sålda på samma plats, vilket här är önskvärt.  McKenzie & Lutz 
(1989) respektive Wernerfeldt (1988) skriver även att icke företagsanknutna EMV 
brukar positioneras av återförsäljare på en premium nivå, vilket efterföljs även här. Då 
konsumenter ofta tenderar att se produkter med företagsanknutet namn som låg 
kvalitativa produkter (Erdem & Swait, 1998; Ngobo, 2011) är även denna aspekt av 
vikt. 
 
SAVE-modellen har som fokus att erbjuda kunden en helhetslösning som går ut på att 
tillfredsställa ett behov, vilket görs genom att inte bara konkurrera genom priset 
(Ettenson, Conrado & Knowles, 2013). När det uppstår en efterfrågan av lägre pris i 
kombination med acceptans för lägre kvalitet ger det möjlighet att erbjuda kunden en 
helhetslösning gällande ett mer varierat sortiment.   
 
Tillgänglighet innebär en utveckling av att vara närvarande genom integrerade kanaler 
som tar hänsyn till kunders hela inköpsprocess istället för att poängtera individuella 
platser eller kanaler för inköp (Ettenson, Conrado & Knowles, 2013). Genom att 
implementera EMV på vissa produktsegment kan det leda till ett lägre totalpris vid 
förhandlingar, vilket i sin tur möjliggör integration i fler projekt. Det kan leda till en 
högre närvaro och integration i kunders inköpsprocesser på ett tidigt stadie. Eventuellt 
leder det till ett givet förstahandsval som leverantör eller som helhetsleverantör vid 
projekt. 
 
Värde handlar om att förmedla de fördelar relaterat till priset, istället för hur pris 
förhåller sig till produktionskostnader, vinstmarginaler eller konkurrenters prisnivåer 
(Ettenson, Conrado & Knowles 2013). Som följd av pristransparens blir företagen 
väldigt konkurrensutsatta rent prismässigt. Det försvårar arbetet med att övertyga 
kunden om produktens fördelar relaterat till priset. Vidare så försvårar 
pristransperansen förklaringar till de mervärdesfaktorer som kunden erhåller vid köp. 
Införande av EMV skulle göra att fallföretaget kan komma bort från den 
pristransperans som finns genom att ha unika E-nummer på EMV. Det försvårar 
prisjämförelse för kunder vilket leder till minskad prispress och därmed en högre 
marginal. Avseende den priskänslighet som följer av att det många gånger köps 
produkter som inte faktureras vidare till slutkund, är det ännu viktigare att övertyga 
kunden om fördelarna relaterat till priset. 
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Enligt SAVE-modellen krävs ingen marknadsföring så som PR, reklam eller personlig 
försäljning. Fokus ska istället vara på utbildning för att förse kunden med relevant 
information anpassat efter deras specifika behov i inköpsprocessens olika delar 
(Ettenson, Conrado & Knowles 2013). Vid införande av EMV kan utbildning och 
styrning av produkter i butik- och säljsammanhang vara essentiellt. Om ett företags 
huvudsakliga reklamkanal för produkter är via beställningskatalog, är det viktigt att 
lyfta fram EMV-produkterna väl här. 

5.2 Hur kan återförsäljare positionera egna märkesvaror på 
bästa sätt tillsammans med ett befintligt sortiment av 
varumärkesprodukter för professionella kunder inom den 
svenska el-branschen? 
Enligt en studie gjord vid Jönköpings Internationella Handelshögskola lyckas EMV 
där det finns låg lojalitet, låg social risk och förväntad låg produktrisk (Kavmark, 
Powers & Sandahl, 2012). Det framgick tydligt i empirin att pristransperansen inom 
den svenska el- branschen har utvecklats till en marknad med låg lojalitet där pris i 
första hand är avgörande, framförallt hos de större kunderna. Studerande 
produktkategorier ansågs inneha låg nivå av inkurans samt låg risk för kvalitetsbrister 
vilket indikerar på låg produktrisk.  
 
Empirin visade på svårigheter att lansera en Generisk, som är en billig och låg 
kvalitativ produkt, på en industriell marknad för professionella kunder. Professionella 
kunder har högre krav kring lägstanivån hos kvaliteten än vad en Generisk kan 
erbjuda och därmed dementeras Wileman och Jarys (1997) teori kring att Generic 
alltid är lanseringsstadiet. Eftersom Generisk endast fokuserar på lägsta möjliga pris, 
och därmed låg kvalitet (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007), 
tydliggör det att det inte är ett alternativ för professionella kunder. En Generisk kan 
enligt Kumar och Steenkamp (2007) ha negativ påverkan på återförsäljarens högre 
prissatta produkter med högre marginal. Det är något som inte är önskvärt, utan 
tanken med EMV är att komplettera redan befintlig sortiment i en annan prisnivå för 
att undvika att negativ påverkan uppstår. 
 
Empirin visade vidare på svårigheter att lansera en Innovationsledare, som är en ny, 
innovativ produkt, på en industriell marknad. Det kan vara svårt då det krävs både ett 
stort kapital samt en öppning på marknaden för att lansera en Innovationsledare. 
Vidare är det en svårighet att ta fram, producera och lansera en banbrytande produkt 
utan att äga sin egen produktion vilket var problemet för fallföretaget då de inte äger 
någon egen produktion. Dessutom påpekar Kumar och Steenkamp (2007) att en 
Innovationsledare ska tillverkas i processer med låga kostnader och ständig strävan 
efter att sänka dem. Denna strategi kräver också en mer omfattande investering 
jämfört med Generisk och Kopia, vilket ska täcka in kvalitetskontroller, design och 
utveckling (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). Denna strategi är 
svårt att tillämpa om återförsäljaren inte äger sin produktion.  
 
Karaktäristiskt för EMV på premium nivå är att de kräver omfattande investeringar av 
återförsäljaren (Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). Vid 
empiriinsamlingen framgick det att det är viktigt att säkerställa att det finns rätt 
kompetens inom organisationen. Däremot diskuterades inte design och utveckling, 
utan mer praktiska bitar så som logistik, kvalitetskontroller och marknadsföring. Det 
indikerar på att en Kopia är en närliggande strategi när större investeringar inte är 
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aktuella.  
 
Empirin påvisade att det egna varumärket för dessa produktsegment bör positioneras 
som en kombination av en Kopia och en Premium. Grunden till den analysen är att 
företaget har ett visst krav på kvaliteten med tanke på sin försäljning till professionella 
kunder, vilket är i enlighet med Premium. Samtidigt vill de ha en lägre prisbild än 
nuvarande sortiment, vilket är i enlighet med en Kopia. Ur empirin framgick att 
reversed engineering skulle användas, vilket indikerar starkt på en Kopia-strategi 
(Wileman & Jary, 1997; Kumar & Steenkamp, 2007). Vidare påpekar Kumar och 
Steenkamp (2007) att Premium produkter ses som likvärdig eller bättre än 
marknadsledande produkt avseende kvalitet, men till ett bättre pris, vilket är vad 
fallföretaget tänkt att uppnå med sin EMV-satsning. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
I större delar av sortimentet står fallföretaget för väldigt hög kvalitet, och eftersom 
EMV inom tidigare benämnda segment kommer placeras på en lägre kvalitetsnivå, 
lämpar det sig att använda strategin kring ett icke företagsanknutet namn. Genom att 
använda denna strategi särskiljs produkterna från övrigt sortiment, vilket i detta fall är 
önskvärt. Nackdelen med den strategin är att företagsnamnet inte kommer synliggöras 
på arbetsplatser, och därmed inte kunna kopplas till fallföretaget i ett tidigt stadie då 
varumärket inte hunnit bli etablerat. Till en början är det till en fördel att produkten 
och återförsäljaren inte blir direkt sammankopplade om produkten inte skulle nå upp 
till förväntningar. Däremot om produkten senare blir en succé går återförsäljaren 
miste om indirekt marknadsföring. Samtidigt är det svårt att slå igenom på marknaden 
med ett helt okänt namn och om återförsäljaren har ett namn vars igenkänningsfaktor 
är hög kan det löna sig att använda ett företagsanknutet varumärke för tillbehör och 
utrustning. 
 
Kombinationen av billigare produkter och en lägre kvalitetsnivå ger en möjlighet att 
erbjuda kunder en helhetslösning gällande ett mer varierat sortiment vilket 
tillfredsställer ett behov på marknaden. Genom att implementera EMV på vissa 
produktsegment kan det leda till ett lägre totalpris vid exempelvis förhandlingar. Det 
gör att återförsäljare blir mer närvarande och integrerade i sina kunders 
inköpsprocesser på ett tidigt stadie och eventuellt blir ett förstahandsval som 
helhetsleverantör vid olika projekt. 
 
Som följd av en pristransparent marknad blir företag väldigt konkurrensutsatta rent 
prismässigt. Det försvårar arbetet med att övertyga kunden om produktens fördelar 
relaterat till priset. Vidare så försvårar pristransparens förklaringar till de 
mervärdesfaktorer som kunden erhåller vid köp. Exempel på det är bra logistiklösning 
och kompetent personal. Dessutom är det extra svårt när pris ofta är den avgörande 
faktorn för större kunder. Avseende den priskänslighet som följer av att det många 
gånger köps produkter som inte faktureras vidare till slutkund, är det ännu viktigare 
att övertyga kunden om fördelarna relaterat till priset. För öka frekvensen av 
spontanköp i butik är ett tillvägagångssätt att synliggöra pris på EMV produkter. Ett 
synligt pris skulle tydliggöra för kunden att kvalitativa produkter innehar lägre pris än 
förväntat.  
 
Vid införande av EMV kommer utbildning och styrning av produkter i butik- och 
säljsammanhang vara essentiellt. Om återförsäljarens huvudsakliga reklamkanal för 
produkter är via beställningskatalog, är det viktigt att lyfta fram EMV-produkterna väl 
här. För att höja kunskapsnivån bland de anställda och i sin tur bland kunderna är ett 
tillvägagångssätt att hålla regelbundna utbildningstillfällen. 
 
Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till de möjligheter och risker som lansering och 
hantering av EMV innebär. Tidigare erfarenhet av EMV inom organisationen är något 
som underlättar. Riskerna som finns med lång leveranstid, inköp från låglöneländer i 
Asien och containerkvantiteter som följer är stora. Det kan finnas olika typer av 
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problematik med detta som beror på vilken producent som anlitas. Möjligheterna med 
att lyckas ta hem nya projekt, ha högre marginal men också inneha en ökad kontroll 
på produkterna är så pass stora att de bör övervinna identifierade risker. Vidare visade 
empirin på vikten av organisatoriskt stöd vid en EMV satsning och finns inte stödet 
kan det ses som en potentiell risk. EMV satsningar på en professionell marknad så 
som den svenska el-branschen är ett relativt nytt fenomen vilket betyder att 
organisationer som anammar det tidigt är skickliga på att läsa av och anpassa sig efter 
en föränderlig miljö. 
 
 
Det finns fyra välkända varumärkesstrategier enligt Kumar och Steenkamp (2007) och 
fem av Wileman & Jary (1997) vilka har summerats i kategorierna Generisk, Kopia, 
Premium och Innovationsledare. Generisk är produkter som strävar efter ett lågt pris 
och därmed låg kvalitet. Kopia är kopior av marknadsledande produkt men med ett 
något lägre pris. Premium finns i olika skepnader, både som produkter är ett “billigare 
och bättre” alternativ än marknadsledande produkt samt som en produkt vars pris och 
kvalitet är högre jämfört med marknadsledande produkt, vilket ska ge kunden det 
bästa möjliga som går att hitta på marknaden. Innovationsledare är en nytänkande 
produkt där samtliga värdeskapande element eliminerats för att ta fram en ledande 
produkt till bästa möjliga pris.  

Den övervägande åsikten hos respondenterna gällande positioneringen av det egna 
varumärket för utvalda produktsegment är att de bör positioneras mellan en Kopia och 
Premium. Anledningen till det är att fallföretaget har ett visst krav på kvaliteten med 
tanke på sin försäljning av elprodukter till professionella kunder samtidigt som de 
önskar en lägre prisbild än nuvarande sortiment. Då Kopior typiskt produceras i låg-
löneländer stämmer det överens med fallföretagets tankar kring inköp. Den 
priskänslighet som finns på studerad bransch indikerar att en Kopia och en Premium 
vore lämpligt som EMV produkt. Dessutom om det finns en acceptans för lägre 
kvalitet indikerar det att en Kopia vore lämpligt som EMV produkt. Att lansera en 
Generisk på en industriell marknad med professionella kunder är inte lämpligt då 
professionella kunder har högre krav kring kvaliteten än vad Generisk kan erbjuda. 
Att lansera en Innovationsledare på en industriell marknad kan vara svårt då det krävs 
ett stort kapital, kompetens samt en tydlig öppning på marknaden. Vidare är det en 
svårighet att lansera en banbrytande EMV-produkt utan egen produktion. Att lansera 
en Kopia skulle leda till ökad konkurrenskraft genom att utbudet skulle öka och bli 
mer varierat. Det utökade sortimentet attraherar i sin tur fler kunder vilket leder till 
ökad lönsamhet. 

6.2 Implikationer 
Ett problemområde inom EMV satsningar är att positionera sin produkt på ett 
strategiskt riktigt sätt. För att erhålla höga försäljningssiffror ska en produkt ha ett lågt 
pris samtidigt som en tillfredsställande kvalitetsnivå efterfrågas. Svårigheten ligger i 
avvägningen mellan parametrarna pris och kvalitet, där en högre kvalitet gör att priset 
också blir högre.  
    
Kunskapen om EMV som lyfts genom denna studie kan bistå som ett beslutsunderlag 
för de verksamheter som verkar inom den svenska el-branschen. Kunskaperna 
utvunna från denna studie är behjälpliga för verksamheter som överväger att införa 
EMV i sitt produktsortiment då den underlättar beslutsfattandet gällande val av 
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strategi respektive positionering. Förhoppningen är att studien kan komma att 
effektivisera och förbättra implementering av EMV för återförsäljare inom den 
svenska el-branschen.  
 
Studien har inte resulterat i några nya teorier eller modeller, däremot är det teoretiska 
bidraget från studien en tillämpning av konsumentanpassade teorier på en industriell 
marknad. Det har visat sig möjligt att göra denna typ av tillämpning av teori kring 
EMV på en industriell marknad, så som den svenska el-branschen, trots att den riktar 
sig till professionella kunder. Syntesen av information från teori respektive empiri kan 
komma att ligga till grund för framställning av olika tillvägagångssätt alternativt 
manualer med instruktioner hos återförsäljare avseende EMV. Det för att ge en ökad 
förståelse kring hur strategier och positionering påverkar utfallet för EMV. 
 
Fallföretaget kan använda studiens resultat i sitt vidare arbete med implementering av 
EMV inom tillbehör och utrustning, där användning av marknadsföringsstrategier för 
EMV samt strategisk positionering ökar sannolikheten för att produkten ska lyckas på 
marknaden. 

6.3 Begränsningar 

6.3.1 Resultat 
Studiens resultat är direkt applicerbart på industriella företag verksamma inom den 
svenska el-branschen, medan studiens metod, teori och tillvägagångssätt anses vara 
applicerbart även på företag verksamma i andra branscher. Studien kan därmed 
utföras på nytt på andra organisationer som har annat sortiment, verkar inom en annan 
bransch, har en annan strategi och annan konkurrens. Tillvägagångssättet av 
undersökningen skulle se lika ut, däremot skulle resultatet variera med tanke på att 
dessa påverkande parametrar kan se olika ut. 

6.3.2 Metod 
Redan i förstudien definierades och avgränsades problemområdet och därmed gavs 
möjlighet att avgränsa ämnesområdet så att relevanta teorier kunde väljas ut till det 
teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket består av teorier från flertalet 
författares vetenskapliga publikationer vilka anses vara beprövade som i sin tur ökar 
resultatets tillförlitlighet. 
 
Likheterna mellan den industriella marknaden och konsumentmarknader har ansetts 
vara tillräckliga för att teorin avsedd för konsumentprodukter ska vara tillämpningsbar 
för produkter så som tillbehör och utrustning åt professionella kunder på en industriell 
marknad. Utbudet av varumärkesstrategier för EMV bedömdes som smalt och därför 
valdes teorier ursprungligen anpassade för konsumentmarknader. Avgränsningen i 
denna studie är produkter som tillhör kategorin tillbehör och utrustning och de 
sortiment som undersökts i studien återfinns i samma utföranden på 
konsumentmarknaden och därmed anses teorin applicerbar även på professionella 
produkter. 
 
De sortiment som undersökts återfinns på rena konsumentmarknader, därför kunde 
delar av den traditionella marknadsföringsmodellen 4P likväl använts istället för 
enbart SAVE. Anledningen till att SAVE använts är att den enligt teorin tillmötesgår 
den industriella marknadens utmaningar på ett bättre sätt. Enligt SAVE innebär Value 
att erbjuda kunden fördelar relaterat till priset, men empirin talar för att pris alltid är 
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den avgörande faktorn oavsett vilka mervärdesfunktioner som erbjuds. Det talar för 
att 4 Ps Price hade passat bättre, övriga delar påvisar att SAVE är lämplig som 
industriell markandsföringsteori för industriella produkter avseende tillbehör och 
utrustning på en professionell marknad. 
 
För att erhålla en mer detaljerad bild kunde en mer omfattande datainsamling gjorts i 
form av fler observationer och intervjuer hos fallföretaget. En mer omfattande 
datainsamling kunde även inkluderat fler fallföretag, kundundersökningar och en 
konkurrensanalys. Om fler observationer genomförts hade dessa kunnat vara av 
strukturerad karaktär för att utvinna ännu mer data. Likaså med intervjuer, om fler 
intervjuer hade utförts hade dessa kunnat vara av en mer strukturerad karaktär med 
stängda frågor för en mer effektivare hantering. Semi-strukturerade intervjuer ger 
utrymme för egentolkning av respondentens svar vilket kan påverka resultatet. En 
annan begränsning med att ha intervjuer som datainsamlingsteknik är att 
respondentens svar kan bestå av egna värderingar och upplevelser som kan komma att 
skilja sig ifrån det verksamheten i övrigt anser vara riktigt. Vidare hade en 
gruppintervju kunnat bidra till diskussion mellan respondenter, och därmed kunnat 
generera mer nyanserade svar. Yin (2007) menar på att det kan vara en nackdel med 
gruppintervjuer då respondenter kan påverkas av övriga respondenters svar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utefter analys av första frågeställningen “Hur kan återförsäljare på bästa sätt 
tillämpa marknadsföringsstrategier ur ett strategiskt perspektiv på egna märkesvaror 
för professionella kunder inom den svenska el-branschen? ” är slutsatsen att 
positionera EMV som en helhetslösning för att ge ökad tillgänglighet åt kunder via 
flera kanaler, hålla så lågt pris som möjligt samt kontinuerligt utbilda personal och 
kunder. När det kommer till vilket namn produkter bör ha i EMV satsningar är det 
beroende på kvalitetsnivån och om återförsäljaren bör vara direkt kopplad till 
produkten eller inte. Vidare bör produkterna i fallstudien ha ett namn som inte är 
företagsanknutet då de kommer skilja sig kvalitetsmässigt från vad företaget i övrigt 
står för.  
 
Utefter analys av andra frågeställningen “Hur kan återförsäljare positionera egna 
märkesvaror på bästa sätt tillsammans med ett befintligt sortiment av 
varumärkesprodukter för professionella kunder inom den svenska el-branschen? ” är 
slutsatsen att varumärkesstrategierna som är lämpade att använda för tillbehör och 
utrustning är Kopia samt Premium. Den slutsatsen dras då Generisk generellt sett har 
för låg kvalitet för att platsa på en industriell marknad i enlighet med den svenska el-
branschen, samtidigt som en Innovationsledare är sällan något som satsas på när det 
gäller tillbehör och utrustning. 
                         
Genom att granska varumärkesstrategier och positioneringsmöjligheter för EMV inom 
den svenska el-branschen anses studiens syfte “Att öka förståelsen kring hur 
återförsäljare kan tillämpa marknadsföringsstrategier på egna märkesvaror samt hur 
de bör positionera egna märkesvaror tillsammans med befintligt sortiment av 
varumärkesprodukter för professionella kunder inom den svenska el-branschen” vara 
uppfyllt vilket illustreras i Figur 8. 
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Figur 8, Koppling mellan studiens syfte och resultat 
 

6.5 Vidare forskning 
För att styrka forskningen ytterligare krävs fler studier hos andra företag inom samma 
bransch. Studier som involverar en kostnads- respektive logistikaspekt skulle även det 
styrka forskningen, då kopplingar kan dras till hur EMV påverkar företagen finansiellt 
samt logistiskt sett.   
 
Studien är begränsad då den endast har för avsikt att undersöka strategier respektive 
positionering inom en viss bransch. Studien använder redan etablerade teorier för 
positionering och marknadsföring och dess utmaningar i en ny kontext. 
Problemområdet får därmed ses som förhållandevis outforskat då EMV inom den 
svenska el-branschen är ett relativt nytt fenomen vilket tyder på ett behov av vidare 
forskning för att utöka underlaget för EMV satsningar. Vidare forskning kan göras för 
att ta fram ramverk och teorier för positionering för försäljning till professionella 
kunder på en industriell marknad. En studie som involverar fler fallföretag hade varit 
givande för att upptäcka likheter, olikheter och samband för att öka 
generaliserbarheten av resultatet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor  
 
Hur ser den svenska el-branschen ut och vad är det som skiljer märkesvaror från EMV 
på den marknad där ni befinner er? 

Finns det några kvalitets-restriktioner ni måste förhålla er till? Vad påverkar valet av 
kvalitetsnivå? 

Vad bör man tänka på vid prissättning av EMV? Hur tänker ni? 

Vad är den främsta anledningen för er att lansera ett EMV inom studerade 
produktsegment? 

Hur resonerar ni kring namnsättning av produkten, om den ska ha företagsanknutet 
namn eller inte? Varför? 

Vi kommer nu presentera olika kategorier av EMV utifrån studerade teorier och 
undrar vart ni finner det lämpligast att positionera produkter i en EMV-satsning? 

(Kategorierna presenteras snabbt och respondenten får bl.a. svara genom att peka ut 
vart i matrisen en EMV-produkt på den svenska el-branschen passar in) 

Vilken/vad är den största utmaningen med att lansera EMV anser ni? 

Vad bör man tänka på avseende inköp och logistik? 

 Vad bör man tänka på avseende produktion? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det för ett företag som ert att ha EMV? 

Exponeras EMV annorlunda i era butiker jämfört med varumärkes-produkter? Hur ser 
strategin ut där? 

Hur kommer klimatet att påverkas med leverantörer och konkurrenter? 
 


