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SAMMANFATTNING  

Titel: Producentmärken vs. Egna märkesvaror - En kvalitativ studie om konkurrensen 

på den svenska livsmedelsmarknaden. 

Författare: Anton Lidefelt, Victoria Petersson och Henrik Svennerstad 

Handledare: Kaisa Lund 

Examinator: Leif Rytting 

Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete med inriktning på detaljhandel och service 

management (2FE65E), Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, VT 2014 

 

Bakgrund och problem: Det har skett en ökning av egna märkesvaror (EMV) på den 

svenska livsmedelsbranschen som tar upp större plats i butikerna. De marknadsledande 

detaljisterna, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, har utvecklat och etablerat starka 

egna varumärken som står i direkt konkurrens till producenternas och det gäller för 

producentmärken, så som Findus, AXA och Felix, att utmärka sig på marknaden. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur producerande företag positionerar och 

differentierar sig i förhållande till detaljisters egna märkesvaror på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Vidare syftar uppsatsen till att analysera på vilket sätt 

producerande företag arbetar med varumärkesidentitet och varumärkesportföljer. I 

anslutning till syftet har följande frågeställning formulerats; Vad karaktäriserar, inom 

den svenska livsmedelsmarknaden, producerande företags arbete för att bemöta 

konkurrensen från detaljisters egna märkesvaror?  

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Under processens gång har vi arbetat 

parallellt med teori och empirin vilket har lett fram till att studien fått en abduktiv 

ansats. Vår studie är till största del baserad på semistrukturerade intervjuer som vi 

genomfört med sju representanter för producentmärken, en som arbetar för en ledande 

detaljistkedja samt Vd:n för Handelns utredningsinstitut research. 

 

Slutsatser: Av vår kvalitativa studie kan vi urskilja faktorer som producerande företag 

använder för att konkurrera med detaljisternas egna märkesvaror. Producenter måste 

uppvisa en tydlighet genom hela verksamheten och på så sätt skapa en stark position på 

marknaden och hos konsumenterna. Då producenter inte kan konkurrera med pris är det 

innovation i form av kvalité, kontroll och kunskap som är deras främsta 



  

 

 

konkurrensfördelar och det som skiljer deras produkter från detaljisternas egna 

märkesvaror (EMV). Producenter har för avsikt att med innovation särskilja sig från 

EMV och skapa en produkt som genererar mervärde för konsumenten samt utvecklar 

produktkategorierna. Producenter vill även genom varumärkesidentitet skapa en 

kundlojalitet som får kunden att köpa deras produkter på rutin samt med hjälp av 

varumärkesportföljen skapa produkter till olika målgrupper. Allt för att underlätta i 

kundens konsumerande och i prioriterandet av producentmärken framför detaljisternas 

egna märkesvaror.  

 

Nyckelord: Producentmärken, Egna märkesvaror (EMV), Detaljister, Varumärke, 

Varumärkesstrategi 

 

  



  

 

 

ABSTRACT 

There has been a growth of retailers private labels at the Swedish food industry and they 

take more and more space in the grocery stores. The leading retailers, ICA, Coop, 

Axfood and Bergendahls have developed and established strong private labels that are 

in competition to the producers. The case for the producers brands, such as Findus, 

AXA and Felix, is to distinguish themselves on the market.  

 

The purpose of this paper is to clarify how the producers brands positions and 

differentiates itself from retailers private labels in the Swedish Food Market. 

Furthermore, the study aims to analyze how the producers brands works with brand 

identity and brand portfolio. Adjacent to the purpose, the following research question is 

formulated; What characterizes, within the Swedish food industry, producers brands 

work to respond to competition from retailers private labels? 

 

The paper has a qualitative research methodology. During the process, we have worked 

alongside theory and empirical evidence which has led to that the study received an 

abductive research strategy. Our study is mainly based on semi-structured interviews 

that we have conducted with six representatives of manufacturers brands, one who 

works for a leading retailer and the CEO of the HUI (Handelns utredningsinstitut). 

 

Keywords: Producers brands, Private labels, Retailers, Brands, Brand strategies 
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KAPITEL 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet ges först en bakgrund till problemet. Vidare för vi en diskussion 

kring situationen på den svenska dagligvarumarknaden, där detaljisters egna 

märkesvaror expanderar mer och mer vilket i sin tur gjort att producenters situation 

förändrats. Diskussionen avrundas och leder läsaren in på studiens 

problemformulering och sedan frågeställning och syfte. Slutligen beskriver vi hur vi valt 

att avgränsa vår undersökning.  

 

1.1 Bakgrund 

 

”Daglighandelns egna märkesvaror (EMV) breder ut sig på butikshyllorna 

och det är de kända varumärkena som får lämna plats.” 

 

Det uttryckte Susanne Nilsson
1
, Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods 

Sverige. Braak, Dekimpe och Geyskens (2013) påpekar att det under det senaste 

decenniet skett en stor tillväxt av detaljisters egna märkesvaror (EMV) på marknaden. 

Enligt dagligvarukartan som presenteras av Delfi, DLF och Fri Köpenskap (bilaga 1) 

framgår det att de marknadsledande detaljister, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, 

har utvecklat och etablerat starka egna varumärken som står i direkt konkurrens till 

producenters. Enligt Lena Larsson
2
, VD för Handelns Utredningsinstitut research, har 

situationen mellan detaljist och producent förändrats markant under de senaste åren. 

Detaljister blir allt starkare och det gäller för producentmärken, så som Findus, AXA 

och Felix, att utmärka sig på marknaden.  

 

Wileman och Jery (1997) framhåller att dagligvaruhandeln under 1900-talet har 

kännetecknats av att ett fåtal aktörer dominerat och styrt marknaden. De hävdar att 

detaljister, under århundradet, vuxit sig allt större och starkare och till följd av det har 

de även ökat sin köpkraft och förhandlingsförmåga gentemot producenter. Även 

Chernatory och McDonald (1998) diskuterar utvecklingen i branschen och framhåller 

att det under 1900-talets senare halva skett ett maktskifte. Vidare framhäver författarna 

                                                 
1 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
2 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25.  
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att detaljister har minskat antalet butiker och att utvecklingen har lett till ett mindre 

antal, men till ytan större, butiker. Författarna menar att det bidragit till att detaljister 

stärkt sin position på marknaden. Denna utveckling går att urskilja i Sverige då 

livsmedelsbutikerna drastiskt har minskat i antal. Det visas tydligt av Holmgren (2004) 

då han påvisar att det år 1950 fanns 39 000 dagligvaruhandelsbutiker och att det år 2001 

endast var 6000 kvar av dem. Svensson (1998) konstaterar att det i Sverige under 50- 

och 60-talet skedde en drastisk förändring. Han framhåller att butikskedjorna år 1950 

stod för 1 % av försäljningen medan siffran år 1960 motsvarade 30 %. Utvecklingen har 

sedan dess bara fortsatt och idag utmärks den svenska livsmedelsbranschen av en 

oligopolstruktur där de fyra största aktörerna (ICA, Coop, Axfood och Bergendahls) 

tillsammans utgör ca 90 procent av marknaden. Att det skett en koncentration på 

marknaden, påstår Holmberg (2004), har två förklaringar. Den första är det faktum att 

antalet butiker minskat och det andra är att butikskedjorna fortsätter att växa vilket lett 

till att detaljister fått en ökad makt.  

 

Det faktum att detaljisters makt ökat samtidigt som deras egna varumärken vuxit sig 

starkare menar Håkansson (2000) har bidragit till att allt större krav ställs på 

producenter. Vidare lyfter författaren fram att det har skett en strukturomvandling, 

vilket i sin tur lett till att maktbalansen och relationen mellan detaljister och producenter 

förändrats. Den utveckling som skett på den svenska marknaden har lett till att 

detaljisters förhandlingssituation gentemot producenter stärkts. Författaren åsyftar att 

det inte längre är producenter som är den starkaste parten i relationen och 

producentmärken är inte heller längre konsumentens självklara förstaval. 

 

1.2 Problemdiskussion 

År 1979 lanserade KF, Kooperativa Förbundet, varumärket Blåvitt som marknadsfördes 

som ”varor till ständigt lågpris”. Det framgår på Coops hemsida och det var således 

Coop, dåvarande KF, som var först ut av detaljister med att lansera ett eget 

varumärkessortiment på den svenska livsmedelsmarknaden. Det var länge det 

fördelaktiga priset som var EMV:s fokus och var ett sätt för detaljister att erbjuda 

konsumenterna produkter till ett lågt pris. Enligt en undersökning som Apelbaum, 

Gerstner och Naik (2003) presenterar konkurrerar detaljisters egna märkesvaror även 

med kvalitet, där de inom vissa kategorier levererar egna märkesvaror med samma, och 
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ibland bättre kvalité, än producentmärkens varor. Braak, Dekimpe och Geyskens (2013) 

beskriver att detaljister har utvecklat sina produkter och att de erbjuder olika 

kvalitetsval inom flera produktkategorier. Det visas på Icas hemsida där det framgår att 

de erbjuder varumärken som till exempel ”Ica-selection” och ”I love ECO”. Alla stora 

livsmedelskedjor har idag egna märkesvaror och på tidigare nämnda dagligvarukarta (se 

bilaga 1) så framgår det att de numera konkurrerar med producentmärken på allvar.  

 

Terrvik (2001) hävdar att det inom dagligvaruhandeln länge funnits en prisfokusering 

och att det, tillsammans med den ständiga kampen om marknadsandelar, bidragit till att 

detaljister erbjuder ett likartat varumärkessortiment. Som tidigare nämnts är det av stor 

vikt för detaljister att kunna differentiera sig på marknaden, vilket Terrvik (2001) 

samtycker och hävdar att erbjuda egna märkesvaror är ett sätt. Egna märkesvaror, anser 

Narasimhan och Wilkox (1998), leder till många fördelar för detaljister och menar att 

EMV ökar deras konkurrenskraft gentemot producenter. Författarna framhåller också att 

det genererar en större vinst för företagen eftersom marginalerna på de egna 

märkesvarorna ofta är större och mer gynnsamma för detaljister.  

 

”Detaljister har ett försprång gentemot producenter genom att de befinner sig närmare 

slutkonsumenten” det skriver Cecilia Elvefors i en artikel på Handels Historia (Centrum 

för näringslivshistoria, 2014-04-20). Artikeln framhåller att det är till detaljistens fördel 

eftersom de får en bättre bild av kundens behov och vad den efterfrågar. Kunskapen om 

kunden kan tas i beaktande i arbetet med att utforma de egna märkesvarorna. Detaljister 

har inte bara ett övertag då det gäller konsumenten utan de innehar även stor kontroll 

över butikerna. Hoch (1996) hävdar att EMV genererar massvis med fördelar för 

detaljister vilket har gett varorna en allt mer betydande roll i detaljisters arbete och att 

det i sin tur har lett till en massimplementering av egna märkesvaror i butikerna. Vidare 

framhåller författaren betydelsen av att producenter måste se över sina strategier för 

dess varumärken. Författaren understryker att producenters strategival är avgörande för 

om deras varumärke ska bli eller förblir konkurrenskraftiga. Även Johansson och 

Anselmsson (2013) påpekar att producenter inom livsmedelsbranschen måste se över 

sina strategier för att bemöta den hårdnande konkurrensen gentemot detaljisters egna 

märkesvaror. Apéria och Back (2004) framhåller att konkurrensen som detaljisters egna 

märkesvaror bidrar till innebär att producenter också måste se över sin 

varumärkesportfölj. Tidigare har de kunnat ha fler varumärken inom samma kategori 
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vilket idag inte är hållbart. Författarna menar att ju fler varumärken ett företag har i en 

portfölj inom samma kategori, desto svårare blir det att slå sin in på hyllorna. Således 

bör därför varumärkesägaren effektivisera sin varumärkesportfölj och fokusera på ett 

mindre antal varumärken som genererar hög lönsamhet. Det är något Kapferer (2008) 

förespråkat redan innan EMV:s intåg på marknaden. Förr var det vanligt att 

varumärkesägare hade allt för stora portföljer, men trenden vände och företagen började 

effektivisera och fokusera på de mest lönsamma varumärkena.  

 

Enligt Handels Historia (Centrum för näringslivshistoria, 2014-04-20) har utvecklingen 

lett till att detaljister, genom sitt införande av egna märkesvaror, blivit konkurrenter 

med sina egna producenter. Konkurrensen om hyllplatserna i butik ökar, vilket i sin tur 

leder till att välkända producentmärken kan få lämna plats för detaljisters egna 

varumärken.   

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Färre antal aktörer på marknaden har lett till att konkurrensen förändrats på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Företag måste utvecklas och differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter, de måste även erbjuda något unikt så de vinner konsumenternas 

uppmärksamhet. Producentmärken, som förr var konsumentens självklara och enda val, 

har inte längre företräde i köpprocessen. I och med konkurrensen som teorin beskriver 

och detaljisters försprång gentemot producentmärken anser vi att området bör utforskas 

utifrån producenters synvinkel. Eftersom det är de som för tillfället måste arbeta aktivt 

med sina varumärken för att stå sig i konkurrensen menar vi att vårt valda ämne är 

intressant. Vi anser att tidigare forskning inom ämnet, med utgångspunkt från 

producentmärken, är relativt liten i jämförelse med motsatta utgångspunkt, detaljisters. 

Således huruvida producentmärken arbetar i kampen om konsumenterna och vilka 

strategier vi anser vara mest lämpliga för implementering eller utveckling inom 

företaget.  

 

Ovanstående diskussion har lett till följande frågeställning; 

Vad karaktäriserar, inom den svenska livsmedelsmarknaden, producerande företags 

arbete för att bemöta konkurrensen från detaljisters egna märkesvaror?  
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur producerande företag positionerar och 

differentierar sig i förhållande till detaljisters egna märkesvaror på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Vidare syftar uppsatsen till att analysera på vilket sätt 

producerande företag arbetar med varumärkesidentitet och varumärkesportföljer. 

 

1.5 Avgränsning 

Vår studie hade gärna fått utgå från flera olika perspektiv och ha en bredare och mer 

omfattande inriktning. Detta är dessvärre inte möjligt då tid och utrymme är begränsat. 

Således blir vissa avgränsningar ofrånkomliga. För att inrikta och tydliggöra vår uppsats 

har vi valt att avgränsa oss till den svenska livsmedelsbranschen och dess 

konkurrenssituation. Vi har även valt att utföra vår studie ur ett företagsperspektiv och 

inte ur ett konsumentperspektiv för att få en marknadsbild av ämnet. Vi utesluter därför 

kundundersökningar om varför de väljer vissa varumärken framför andra och vad som 

påverkar deras köpbeslut. Vi har förståelse för att denna avgränsning leder till avsaknad 

av information men då uppsatsen handlar om företags strategier har vi ändå gjort det 

valet. Vi har även valt att inrikta oss på företag som har kända varumärken inom sin 

kategori för att få en relevant konkurrenssituation mellan producentmärket och de egna 

märkesvarorna.  
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KAPITEL 2 – Metod 

Uppsatsens metodkapitel redogör forskningsprocessens tillvägagångssätt. Vi inleder 

med en beskrivning och argumentation av vår valda metod och ansats. Vidare beskriver 

vi vilken data vi samlat in och hur vi behandlat den. Kapitlet avslutas med en kritisk 

granskning av vårt tillvägagångssätt och hur det har bidragit till uppsatsens validitet 

och reliabilitet.  

 

2.1 Forskningsmetod 

I den vetenskapliga process en forskare går igenom hävdar Denscombe (2009) att 

forskaren analyserar verkligheten för att finna svar. Svaren har som syfte att 

komplettera, förkasta eller utveckla tidigare teorier. Bryman och Bell (2010) menar att 

det finns två forskningsmetoder för att analysera den så kallade verkligheten; den 

kvantitativa och den kvalitativa.  

 

Den kvantitativa metoden är inriktad på att samla in numerisk data. Det framhåller 

Bryman och Bell (2010) som vidare anför att det oftast sker med hjälp av enkäter vilket 

gör att verkligheten tolkas på ett objektivt sätt. Författarna beskriver att den kvalitativa 

metoden är inriktad på att samla in data genom ord och förstå hur individen uppfattar 

och tolkar sin sociala verklighet. Enligt Patel och Davidson (2011) är syftet med en 

kvalitativ forskning att ge forskaren en djupare kunskap än vad den kvantitativa 

metoden ger, som oftast har en mer fragmentiserad kunskap. Fördelen med kvalitativ 

forskning gentemot kvantitativ är enligt Bryman och Bell (2010) att det kvalitativa 

arbetssättet är mer flexibelt. Författarna menar att det ger en större flexibilitet och 

öppenhet i forskningsprocessen. Genom flexibiliteten kan forskningen ändra riktning 

och anpassas till den information som samlas in. Vi har valt att göra en kvalitativ studie 

då vi anser att den metoden är mest relevant för vår tänkta studie. Vi kommer inte 

analysera några siffror utan kommer analysera vårt valda ämne utifrån individers 

uppfattningar, värderingar och attityder som vi samlar in genom kvalitativa intervjuer. 

 

Patel och Davidsson (2011) anför att i en kvalitativ bearbetning är det oftast ett 

textmaterial som skall bearbetas. Jacobsson (2011) framhåller att textmaterial som 

bearbetas kan vara data som samlats in genom intervjuer eller observationer. Intervjuer 

anses vara ett bra och vanligt tillvägagångssätt för att samla in information. Holme och 
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Solvang (2008) framhåller att fördelen med intervjuer är att frågor snabbt kan 

omformuleras och anpassas efter varje enskild intervju. Författarna menar att det gör så 

att forskningen kan få djupgående och riklig information ifrån ett fåtal intervjuobjekt. 

Vi har med ovanstående som underlag valt att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer 

som vi sedan bearbetat och analyserat. Intervjuerna ligger till grund för vår empiri och 

analys som sedan hjälpt oss att svara på vår forskningsfråga och uppnå vårt syfte.  

 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidson (2012) arbetar forskare med att skapa teori som baseras på 

insamlad empiri. Teorierna som skapas har som syfte att förmedla en så korrekt bild av 

verkligheten som möjligt. Inom allt vetenskapligt arbete är kopplingen mellan teori och 

empiri det centrala. Författarna nämner tre ansatser som kan användas; deduktion, 

induktion och abduktion.  

 

Vi hade som avsikt att använda oss av en induktiv ansats för vår studie vilket, enligt 

Patel och Davidsson (2011), innebär att forskaren studerar ett specifikt forskningsobjekt 

utan att ha någon tidigare förkunskap för att sedan med hjälp av insamlad empiri skapa 

en tillsynes ny, egen teori. Under forskningsprocessens gång har teorierna fått en större 

roll i arbetes gång vilket har resulterat i att ett abduktivt tillvägagångssätt växt fram.  

 

Andersen (2012) samt Patel och Davisson (2011) beskriver att den deduktiva ansatsen 

kan beskrivas som bevisföringens och tänkandets väg, och den induktiva ansatsen kan 

beskrivas som upptäckandets väg. Bryman och Bell (2010) redogör för den deduktiva 

ansatsen och framhåller att den har sin utgångspunkt i teorin. Forskarna använder sig 

sedan av teorier för att ta fram hypoteser som sedan besvaras eller förkastas av den 

insamlade empirin. Abduktion är enligt Patel och Davidsson (2011) en kombination av 

de tidigare nämnda ansatserna och förklaras som ett växelspel mellan de två ansatserna. 

Det första steget i ett abduktivt tillvägagångssätt kan liknas med det induktiva. Fördelen 

med den abduktiva ansatsen att forskaren blir mer flexibel i sitt arbetssätt, till skillnad 

mot en ren induktiv- alternativt deduktiv ansats, som enligt författarna kan begränsa 

forskningens arbete. Nackdelen är att forskaren omedvetet kan välja forskningsobjekt 

utifrån tidigare erfarenheter.  
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Som tidigare nämnt har forskningsprocessen utvecklats till att bli ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Arbetet startade med att vi läste och diskuterade empiri om ämnet 

som senare ledde fram till en provisorisk forskningsfråga, vilket liknar det induktiva 

tillvägagångssättet. Efter undersökningen av det valda ämnet blev förståelsen om vilka 

teorier som var relevanta större och vi såg vilka som gav stöd till forskningen. Den 

teoretiska referensramen utformades och anpassades delvis utefter vår empiri, men 

insamlingen av empirin, således intervjufrågorna, grundades på de teorier vi valt. 

Följaktligen blev arbetet av en mer deduktiv karaktär. Växelspelet mellan induktion och 

deduktion medförde att forskningens tillvägagångssätt blev mer flexibelt, vilket gjorde 

att syftet och forskningsfrågan kunde bearbetas och ändras under forskningens gång.   

 

2.3 Informationssamling och bearbetning av data 

2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

Enligt Patel och Davidsson (2002) finns två typer av datakällor; primärdata och 

sekundärdata. Författarna beskriver primärdata som den information forskarna själva 

har vittnat till, således information som samlats in för första gången av forskarna själva 

och som är anpassad till studiens syfte. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) förklarar 

primärdata som förstahandsinformation som samlats in genom intervjuer eller 

observationer. Den kvantitativa intervjun är vad Bryman och Bell (2010) anser vara den 

mest användbara metoden för insamling av primärdata.  

 

Vår studie stöds främst av primärdata som vi samlat in genom intervjuer. Vi har valt att 

intervjua personer på företag som vi anser vara insatta i vårt valda ämne och som kan ge 

en klar bild av hur situationen ser ur idag.  Vi menar att våra intervjuer är tillräckliga för 

att få en allmän bild av konkurrenssituationen inom livsmedelsbranschen eftersom 

respondenternas kompetens inom området är omfattande. Vi har följaktligen, för att få 

en så objektiv bild av ämnet som möjligt, valt att göra intervjuer så vi får tre olika röster 

inom ämnet; detaljisters, producenters samt de oberoendes. Dock har vi fler intervjuer 

med personer som representerar producentmärken eftersom det är ur deras aspekt vi valt 

att genomföra får studie, således hur producenter ska arbeta för att bli 

konkurrensmässigt starka på marknaden.  
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De vi har intervjuat för studien är; 

 Hirschman, Philip. Ansvarig för inköp och produktutveckling på Jojjen AB. 

 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. 

 Holfve, Jonas. Costumer sales development manager på Nestlé.  

 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror (EMV). 

 Larsson, Lena. VD på Handelns utredningsinstituts research (HUI). 

 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. 

 Producent 1. Representerar ett producentvarumärke. 

 Producent 2. Representerar ett producentvarumärke. 

 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. 

Ansvarig för varumärkena AXA och Start.  

 

Sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) den information författarna tar del av som redan 

samlats in och sammanställts av någon annan. Krishnaswami och Satyaprasad (2010) 

definierar sekundärdata som data som har framtagits och sammanställts för ett annat 

syfte än den tilltänkta forskningen och inte är under forskarens kontroll. Blumberg et al. 

(2011) lyfter fram det faktum att insamling av information från sekundära källor bör 

vara det första steget i en undersökning. Sekundärdata, menar Jacobsen (2002), har 

fördelen att den ofta är lättillgänglig samt att det finns ett stort urval av källor. Dock kan 

informationen brista om den inte är helt anpassad till studiens syfte eller om det är svårt 

att avgöra tillförlitligheten. Det är även något som Krishnaswami och Satyaprasad 

(2010) samt Saunders et al. (2011) är eniga om när de anser att källans trovärdighet bör 

tas i beaktande vid användandet av sekundärkällor.  

 

I vår studie har vi även använt sekundärdata i form av debatter om ämnet som vi hittat 

på internet samt de studerade företagens hemsidor. Vi har även sökt information i 

litteratur, artiklar, tidskrifter samt på diverse hemsidor på Internet. Sekundärdata som 

använts är främst gjort för att få en solid grund att stå på inför vår problemdiskussion 

samt för att få en övergripande kunskap om vårt valda ämne. Sekundärdata vi samlat in 

från artiklar och ifrån litteraturen är det som format vår teoretiska referensram.  
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2.3.2 Intervjuer och urval  

Enligt Bryman och Bell (2010) kan en kvalitativ intervju genomföras på tre olika sätt; 

strukturerat, ostrukturerat eller semistrukturerat. Författarna hävdar att inom kvalitativ 

forskning är en intervju det mest användbara sättet för insamling av empirisk data, på 

grund av dess flexibilitet. Syftet med en kvalitativ intervju är enligt Bryman och Bell 

(2010) att få fram utförliga och detaljrika svar. För att uppnå syftet bör tyngden läggas 

på de inledande frågorna samt undvika strukturerade och tydligt uppställda 

frågeformulär. Författarna lyfter även fram vikten av att intervjun bör gå åt den riktning 

som respondentens svar går åt. Det ger en tydlig bild av vilka områden som 

respondenten upplever som relevanta och viktiga.  

 

Vi har i vår uppsats valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som Bryman och 

Bell (2010) beskriver som en kontext där intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en 

generellt hållen intervjuguide. Att använda sig av en intervjuguide understryker 

Blumberg et al. (2011) vara fördelaktigt när intervjuerna sker på olika platser och om de 

sker med olika företag. Frågorna i en intervjuguide, förklarar Bryman och Bell (2010), 

är oftast allmänt formulerade, det är för att möjligheten att variera ordningsföljden 

mellan frågorna skall finnas. Författarna framhåller vidare att författarna vid 

semistrukturerade intervjuer har möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som 

uppfattas vara viktiga svar från respondentens sida.  

 

Våra intervjuer har vi baserat på intervjuguider. Vi sammanställde tre olika guider; en 

för producentmärken, en för detaljisten och en för de oberoende. Vår utformning skedde 

utefter vad vi ansåg speglade respondenternas område och kompetens. Intervjuguiden 

baseras främst på öppna frågor då vi inte ville begränsa respondenternas svarsmöjlighet 

samt ge oss möjligheten att ställa följdfrågor. Rosengren och Arvidsson (2002) kallar 

denna intervjuform för samtalsintervju som även går under benämningen 

semistrukturerad intervju. Vi valde att skicka ut intervjuguiden till respondenterna innan 

intervjun ägde rum. Det för att ge respondenterna möjlighet att reflektera över frågorna 

innan samt återkomma till oss om det fanns några oklarheter.    

 

Enligt Homle och Solvang (1997) är val av respondenter betydelsefullt för insamling av 

relevant data för en studie. Vi har därför valt intervjupersoner som vi anser besitter den 

kunskap och erfarenhet vi behöver för att samla in så väsentlig information som möjligt. 
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Våra respondenter representerar först och främst anställda hos livsmedelsföretag 

eftersom det är inom livsmedelsbranschen vi valt att genomföra vår studie. Vi har också 

genomfört intervjuer med en detaljhandelsanalytiker för att få en generell syn på 

livsmedelsbranschen, konkurrenssituationen och hur marknaden påverkas av detaljisters 

egna märkesvaror.  

 

Då vi valt att intervjua personer som är relativt högt uppsatta innebär det också att de är 

stationerade på respektive företags huvudkontor, som dock inte är placerade i Kalmar 

med omnejd. Med tanke på tidsbristen hos oss, men också hos respondenterna, valde vi 

att till största del genomföra våra intervjuer över telefon.  Bryman och Bell (2010) anser 

att telefonintervjuer har, i förhållande till personliga intervjuer, en del svagheter. 

Författarna anser att en svaghet med telefonintervju är att intervjuaren inte kan avläsa 

respondentens kroppsspråk på samma sätt som vid en personlig intervju, det kan då bli 

svårare att tolka svaren. Fördelar författarna anser med telefonintervju är att vissa 

intervjueffekter försvinner. Reflektioner kring kön, klass och ålder utesluts. Vi 

genomförde åtta telefonintervjuer samt en personlig intervju och märkte ingen 

anmärkningsvärd skillnad. Resultatet av informationsinsamlingen blev snarlik, dock 

upplevde vi under den personliga intervjun en längre och mer personlig dialog.  

 

För att inte undgå någon information och för att alla författare skulle ha möjlighet att ta 

del av alla intervjuer valde vi att spela in samtliga. Bryman och Bell (2010) ser en 

nackdel i att spela in intervjun och menar att det kan påverka hur respondenterna svarar. 

Vi ansåg inte att det fanns någon risk för det då våra frågor inte var ledande och med det 

kunde respondenten fritt reflektera över frågorna. Vi transkriberade även samtliga 

intervjuer för att underlätta för oss i vårt analysarbete. Två av våra respondenter valde 

att vara anonyma, vilket vi respekterade. Istället för att använda deras namn benämnde 

vi dem Producent 1 och 2 i arbetet.  

 

2.4 Forskningskvalitet 

När forskningskvalitet diskuteras är det två begrepp som står i fokus; validitet och 

reliabilitet. Patel och Davidson (2011) anför att de båda begreppen är centrala för 

forskningens trovärdighet. Det som påverkar om forskningen anses ha god validitet och 

reliabilitet, hävdar Jacobsen (2002), beror på undersökningsupplägget författarna använt 
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sig av. Vidare förklarar författaren att begreppet validitet rent allmänt kan definieras 

som ”relevansen av insamlad data för det givna problemet och/eller mätinstrumentets 

förmåga att mäta det man avser att mäta”. Denscombe (1998) hävdar att validitet 

behandlar insamlad forskningsdata och huruvida den stämmer överens med sanningen. 

Jacobsen (2002) och Andersen (2012) framhäver att empirin måste vara giltig och 

relevant för att uppnå god validitet. Andersen (2012) beskriver giltighet i form av att 

materialet måste stämma överens med det forskarna ska undersöka och empirin är 

relevant om den är tillämplig för undersökningens frågeformulering. Vi menar att vårt 

val att genomföra kvalitativa intervjuer är det bästa sättet att få in rimlig och relevant 

information som stöd för vår studie. Genom att intervjua personer som vi anser är väl 

insatta i ämnet hävdar vi att vi får en bra grund för vår analys. 

 

Bryman och Bell (2010) nämner att validitet kan delas in i intern och extern validitet. 

Den interna validiteten behandlar kopplingen mellan empiri och teori och den externa 

validiteten berör i vilken utsträckning forskningen kan generaliseras. Generalisering kan 

förklaras som den utsträckning forskningen kan kopplas till andra miljöer och om 

forskningen kan appliceras på andra liknande situationer. Christensen et al. (2001) 

framhäver att den inre validiteten avser överensstämmelsen mellan undersökningen och 

dess resultat, alltså dess trovärdighet. Bryman och Bell (2010) understryker vikten av att 

det måste finnas en stark koppling mellan det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen. Även Gummesson (2000) betonar vikten av att teorin och empirin måste 

stämma överens med varandra och att de båda delarna stödjer och hjälper varandra att 

beskriva problemet. Genom vårt abduktiva tillvägagångssätt stärks den interna 

validiteten och som vi tidigare beskriver har den teoretiska referensramen anpassats 

efter vår insamlade empiri. På samma sätt har vår empiri utformats och bearbetats med 

teorin i beaktande. Vi anser att studien i viss mån kan generaliseras och appliceras i 

andra sammanhang. Vi ser att liknande problem kan upplevas i andra branscher och är 

av den uppfattningen att vissa delar av vår forskning kan implementeras för liknande 

problem, under andra omständigheter, i andra branscher.     

 

Det är inte bara krav på en studies validitet som ställs utan även dess reliabilitet 

ifrågasätts. Reliabiliteten är, enligt Bryman och Bell (2010), ett centralt begrepp i den 

kvalitativa forskningen. Olsson och Sörensen (2012) beskriver begreppet reliabilitet 

som den grad överrensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument. Vilket, 
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enligt författarna, innebär att den valda undersökningsmodellen skall ge samma 

tillförlitliga underlag samt ge samma resultat oavsett vem som använder den. Jacobsen 

(2002) framhäver att en forskning som uppvisar en god pålitlighet och trovärdighet 

uppvisar en god reliabilitet. Författaren betonar att det är av stor vikt att forskarna 

genomfört studien på ett trovärdigt sätt och även att de, genom hela arbetsgången, 

påvisar att studien går att lita på.  Saunders et al. (2011) framhåller den externa 

reliabiliteten och menar att den kan vara svår att stärkas då det näst intill är omöjligt i en 

kvalitativ forskning. Vidare hävdar författarna att kvalitativ forskning, som i första hand 

grundas på intervjuer, påverkas av omkringliggande faktorer eftersom den sociala 

miljön inte går att frysa och hela tiden förändras. Följaktligen finns då risken att 

respondenternas svar kan påverka studiens reliabilitet eftersom svaren är personliga 

tolkningar av verkligheten. Andra faktorer som kan påverka respondenten är huruvida 

den påverkas av den som intervjuar. Cantzler (1991) nämner en så kallas 

”intervjuareffekt” vilket beskrivs som den påverkan intervjuaren har på respondenten 

vid en personlig intervju eller under en telefonintervju.  

 

Då en kvalitativ forskning innehåller forskarnas egna reflektioner menar Bryman och 

Bell (2010) att det kan vara svårt att säkerställa studiens äkthet. De betonar vikten av att 

en studie uppvisar, förutom god validitet och reliabilitet, bevis på överförbarhet och 

bekräftelse. Överförbarhet påvisas med hjälp av att informationen återgivits på ett 

riktigt sätt och att forskningen skall presenteras utefter detaljerade beskrivningar. 

Bekräftelse, eller total objektivitet, understryker författarna som en viktig del i om 

studien skall anses trovärdig eller inte. Det krävs att forskarna påvisar att de inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkat forskningens 

slutliga resultat.  

 

Sounden et al. (2012) redogör för fyra hot som kan uppstå och som kan påverka en 

uppsats kvalitet och trovärdighet negativt. Hoten är kopplade både till respondenterna 

och till forskarna. Författarna menar att respondenterna kan påverkas av yttre 

omständigheter som gör att de svarar på ett visst sätt, vilket i sin tur ger ett missvisande 

resultat. Det finns även en risk att respondenterna påvisar partiskhet och då svarar på ett 

sätt som är till fördel för det företag de representerar, vilket även det ger ett opålitligt 

resultat. På samma vis som respondenterna kan begå misstag och vara partiska kan även 

forskarna göra det. Även om den intervjuade skall besvara samma frågor finns risken, 



  

 

 

 
14 

om den som intervjuar inte är den samma, att frågorna ställs annorlunda. Då kan 

respondentens svar uppfattas på skilda sätt. Liknande problem uppstår om den som 

bearbetar det insamlade materialet inte är samma, således att olika forskare uppfattar 

och tolkar svaren på olika sätt. 

2.5 Kunskapsprocessen 

I begynnelsen av uppsatsskrivandet var vi eniga om att på något sätt skriva om 

detaljisters egna märkesvaror. Vår tanke var egentligen att skriva från detaljisters 

synvinkel och hur de arbetar med sina egna märkesvaror. När vi sedan letade artiklar 

och litteratur om ämnet fann vi att det egentligen var mer intressant och problematiskt 

att skriva från andra hållet, således från producentmärkens infallsvinkel. I och med att 

EMV har blivit så framgångsrikt och vedertaget i de svenska hushållen är det för 

tillfället producenter som slår ur underläge. Vår uppfattning var också att det inte fanns 

lika mycket skrivet om ämnet ur producenters perspektiv än vise versa och därför föll 

valet på det nuvarande ämnet.  

 

Uppsatsens slutliga syfte fastställdes inte med en gång utan har formats och arbetats 

fram under arbetets gång, allt eftersom empiri och teori har samlats in och bearbetats. 

Syftet består följaktligen av tre delsyften, första hur de positionerar och differentierar 

sig, andra hur de arbetar med varumärkesidentitet och tredje hur de arbetar med 

varumärkesportföljer, som vi har för avsikt att svara på i den slutliga diskussionen. Vi 

valde att arbeta fram en utförlig och relevant teoretisk referensram med mål att samla in 

information kring ämnet som skulle möjliggöra samt fastställa uppsatsens slutliga 

fokus. Informationen vi fått, genom de intervjuer vi haft, har också påverkat den 

teoretiska referensramen genom att innehållet har reviderats och förbättrats under tiden. 

Det har gjorts med anledning av att respondenter lyft fram saker som vi funnit 

intressanta, men inte haft i åtanke från början.  Det har följaktligen lett fram till den 

abduktiva ansats, som tidigare nämnts i kapitlet, vi använt oss av för uppsatsen.  

 

Vi valde att skriva en kvalitativ uppsats eftersom vi ville få en djupare och ökad 

kunskap inom det valda ämnet. Den kvalitativa uppsatsen förespråkar djupgående 

intervjuer med relevanta respondenter, vilket vi också valde att tillämpa för vårt arbete. 

För att även få olika infallsvinklar och göra arbetet mer objektivt valde vi även att 

intervjua Coop, som är en detaljist på marknaden, samt en oberoende organisation som 
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var insatt i vårt valda ämne. Intervjuerna utformades och sammanställdes med den 

teoretiska referensramen i åtanke. Vi skickade även ett frågeformulär till respektive 

respondent som i stora drag beskrev det vi tänkte beröra. Intervjuerna gjordes som så 

kallade ”samtals-intervjuer” och vi försökte i största möjliga mån, inom det valda 

ämnet, låta respondenten styra samtalet så vi fick information om vad vederbörande 

ansåg vara viktigt att ta upp. 

 

Slutkapitlet skrevs på ett sätt som vi ansåg svara på våra delsyften och då följaktligen 

även besvara den frågeställning vi valt. Vi har i slutkapitlet även försökt avsluta den 

röda tråd som vi eftersträvat i arbetet samt ”knyta ihop säcken”. Vi har med hjälp av vår 

egen röst och tolkningar av resultatet försökt klargöra och redogöra för det vi kommit 

fram till på ett så tydligt sätt som möjligt för läsaren.    

 

2.6 Metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2010) finns det problem med kvalitativ forskning som 

påverkar slutresultatet. Den kritik som framförs är att forskaren lyfter fram det som 

denne anser är viktigt och relevant i undersökningen. Författarna lyfter även fram att en 

kvalitativ undersökning inte redogör exakt hur undersökningen har genomförts vilket 

gör det svårt att upprepa undersökningen. Patel och Davisson (2011) nämner att det är 

viktigt att forskarna noggrant granskar och utvärderar all den empiri som samlats in och 

inte väljer ut de delar som de själva anser stödjer sina egna tankar och idéer. Bryman 

och Bell (2010) påpekar att de flesta kvalitativa forskare tolkar sin rapport som ett av 

flera tänkbara scenarier och inte som en slutgiltig framställning av den sociala 

verkligenheten. Vi har i största möjliga mån försökt beakta de svårigheter som kan 

uppstå vid en kvalitativ studie. Vi har således försökt hantera och förebygga eventuella 

svårigheter med hjälp av att motivera de metodval vi gjort så väl vi kunnat. För att inte 

utesluta väsentlig empiri har vi in i det sista jobbat med syftet och forskningsfrågan för 

att formulera den så innehållsrikt som möjligt. Vi har även försökt att använda oss av 

den empiri som vi funnit relevant för forskningsprocessen. Under insamling av empiri 

har vi valt att låta respondenten få relativt fritt spelrum, innanför vårt valda ämne. Dels 

för att få deras syn på vad som är av vikt och värt att ta upp, men också för att inte låta 

våra åsikter och idéer ta överhand i empirin.   
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KAPITEL 3 – Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenterar vi de teorier vi anser vara relevanta för vår 

studie. Inledningsvis presenteras teorierna positionering och differentiering för att 

sedan presentera mer konkreta teorier kring vilka strategier producenter kan arbeta 

med för att bemöta konkurrensen från egna märkesvaror. Vidare följer teorier kring 

varumärket för att sedan ansluta kapitlet med teorier om varumärkesportföljen och dess 

struktur.  

 

3.1 Positionering 

Melin (2011) framhåller att positionering har varit ett centralt begrepp inom marketing 

management-teorin sedan det introducerades för knappt 30 år sedan. Vidare anför 

författaren att det var Al Ries och Jack Trout som populariserade begreppet. Ries och 

Trout (2001) framhäver att målsättningen med positionering är att en märkesinnehavare 

ska positionera en viss märkesprodukt i konsumentens medvetande. Målet är att 

uppmärksamma konsumenten om en viss produkt och införskaffa en position i 

vederbörandes medvetande för att sedan på längre sikt bygga upp en märkeslojalitet. 

Författarna påstår att lojalitet säkerställer märkesproduktens överlevnad på marknaden. 

Gummesson (2008) nämner positionering som en strategi som innebär att företaget, 

varan eller tjänsten ska inta en position i konsumentens hjärna, vilket sedan ska påverka 

kunden till att denna spontant kommer att välja det specifika varumärket vid 

konsumtion.  

 

Axelsson och Agndal (2012) anför att det finns två olika sidor av positionering, vilka 

författarna benämner som den strukturella och den symboliska. Den strukturella sidan 

av positionering innebär att ett företag har som avsikt att inta en position på marknaden. 

Det kan göras genom att erbjuda en produkt som kan anses ha bättre egenskaper än 

konkurrenternas produkter. En grundläggande förutsättning är att produkten intar en 

tydlig, helst unik, position på marknaden för att på så vis skilja sig från de andra 

produkterna. De egenskaper som den nya produkten har ska även vara relevanta för 

produkten, annars ger det konsumenten ingen nytta att välja den. Symboliska sidan av 

positionering handlar om de signaler som produkten eller varumärket förmedlar 

gentemot den som använder den eller till den som ser någon annan använda produkten 
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eller varumärket. Positionering handlar således att det inte enbart om "objektiva" 

egenskaper, utan även berör den image som förknippas till produkten eller varumärket.  

Nyckeln till en framgångsrik positionering hävdar Ries och Trout (2001) vara att vara 

först ut på en marknad. Det ger företaget möjligheten att välja ut den position som anses 

vara mest attraktiv. Ytterligare en fördel med att vara först ut inom en produktkategori 

är att företaget har goda möjligheter att bli intimt förknippad med kategorin. Melin 

(2011) lyfter fram att det även finns goda möjligheter att positionera sig på marknaden 

för de företag som är efterföljare. Vidare beskriver författaren tre strategier som kan 

användas för att undvika att bli uppfattad som en likartad vara eller tjänst. Den första är 

att identifiera en ny position som innebär att företaget ska erbjuda något som särskiljer 

sig från konkurrenterna eller erbjuda något bättre och på så sätt skilja sig från mängden. 

Den andra strategin är att utveckla en befintlig position, vilket innebär att företag 

använder en befintlig position som ett annat företag redan har och sedan erbjuder ett 

substitut eller något annat som konkurrenterna saknar. Tredje strategin benämner 

författaren som de-positionering. Strategin innebär att ett företag går till ”attack” mot en 

konkurrent och ifrågasätter dennes position på marknaden.  

 

3.2 Differentiering 

Enligt Porter (1983) är differentiering en strategi som innebär att skilja sig från 

konkurrenterna, bland annat genom design, kvalité och service. Författaren framhäver 

att företag, genom differentiering och genom att särskilja sig från resterande aktörer på 

marknaden kan skapa kundlojalitet. Konsekvenserna av kundlojaliteten kan således bli 

att produkten eller tjänsten blir mindre priskänslig då kunden värderar andra faktorer, så 

som bättre kvalité högre än priset.  

 

Enligt Mossberg och Sundström (2011) avser differentiering inte enbart en modifiering 

eller anpassning av själva produkten eller tjänsten, utan även en justering i 

marknadsföringsmixen i syfte att nå ut och passa de olika varumärkens eller produktens 

målgruppers särskilda behov och egenskaper. Vidare åsyftar Melin (2011) att 

differentiering minskar den inbördes utbytbarheten och att det minskar priskänsligheten 

hos konsumenterna. Författaren menar att differentiering är något ett företag bör 

eftersträva, eftersom det ger företaget en egen efterfrågakurva och därmed får ökad 

kontroll över prissättningen. Aaker (2008) hävdar att en marknad som har en låg 
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produktdifferentieringen kommer få en överkapacitet, vilket leder till lägre priser 

eftersom det blir det enda konkurrensmedlet för företagen.   

Enligt Clegg och Bailey (2008) måste företag snabbt anpassa sig till aktuella händelser 

och förändringar på marknaden för att skaffa sig konkurrensfördelar och bli 

framgångsrika. En kärnstrategi för att anpassa sig är att vara innovativa och utveckla 

nya produkter som gör att företaget diversifierar sig på marknaden. 

Nationalencyklopedin (2014) definierar ordet innovation som: 

"Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Ordet avser vanligen nyheten i sig." 

 

Clegg och Bailey (2008) beskriver innovation som en idé eller ett objekt som för 

konsumenten uppfattas som ny. Vidare tar författarna upp att litteraturen skiljer mellan 

begreppen innovation och innovationsprocess. Enligt Langevik et al (2003) är en 

innovation resultatet av en innovationsprocess, där processen innebär nya sätt och 

förbättringar för att producera varor och tjänster.  En innovation kan både innebära nya 

och bättre materiella varor men också immateriella tjänster. Langevik et al (2003) lyfter 

fram innovation såsom Nationalencyklopedin och framhåller att innovation främst 

innebär något nytt som lanseras kommersiellt. Det blir då konsumenterna och 

marknaden som avgör och utvärderar den nya produkten eller tjänsten. 

 

3.3 Strategier för att bemöta egna märkesvaror (EMV) 

3.3.1 Skapa vinnande värdepropositioner  

Enligt Kumar och Steenkamp (2007) måste producerande företag differentiera sig så 

pass mycket att deras produkter inte går att jämföra med detaljisters egna märkesvaror 

(EMV). Det producerande företaget måste leverera ett högre värde på sina produkter för 

att bli konkurrenskraftiga mot EMV. Vidare åsyftar författarna att konsumenten jämför 

priset på en produkt med det värde produkten förväntas leverera. Det förväntade värdet 

kan delas in i rationella och emotionella aspekter. Den rationella aspekten som påverkar 

köpbeslutet baseras på funktionella fördelar, prestation och kvalitet. De emotionella 

anledningarna baseras på varumärkets image och den relation kunden har till 

varumärket. Författarna lyfter även fram tre olika faktorer som skapar ett vinnande 
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värdekoncept för producerande företag gentemot EMV; Hantera prisgapet, ständigt 

förbättra kvaliteten samt kundlojalitet.  

 

Hantera prisgapet  

Enligt Kumar och Steenkamp (2007) är det största problemet med att konkurrera med 

egna märkesvaror prisskillnaderna. Författarna förklarar att om priset på produkten är 

för högt, jämfört med EMV, sjunker säljvolymen och om priset sänks sjunker 

vinstmarginalen per såld produkt. Författarna påpekar att det är viktigt för det 

producerande företaget att kunskap om sin priselasticitet och korselasticitet, för att 

förstå vad resultatet blir om priset ändras. Författarna lyfter fram att enda skälet att höja 

sina priser idag är om tillverkningskostnaderna på produkten stigit, men att det även då 

kan det bli svårt eftersom prishöjning är något som konsumenter samt detaljister har 

svårt att acceptera. Det har lett till att kostnadseffektivitet blivit det väsentliga inom 

företagen för att kunna visa positiva resultat. 

 

Ständigt förbättra kvaliteten  

Kumar och Steenkamp (2007) lyfter fram att alternativet till reducerade priser är att 

förbättra och bevisa att producenters produkter levererar bättre funktionell kvalité än 

egna märkesvaror. Med funktionell kvalité menas att det ska vara en tydlig 

prestationsskillnad mellan producerande företags produkter och detaljisters egna 

märkesvaror. Steenkamp och Dekimpe (1997) nämner att ständigt förbättra kvalitén kan 

vara den mest effektiva strategin för att bemöta EMV. Steenkamp, Heerde och på 

marknader där egna märkesvaror har en stor marknadsandel och levererar bra kvalité 

förevisar Geyskens (2010) produktinnovation som en lyckad strategi, det för att 

förbättra kvaliteten på produkten. Vidare nämner författarna att förbättringarna på 

produkten inte behöver vara stora, utan även att små förändringar kan leda till succé. 

Författaren framhåller också att marknadsföring och särskiljbara förpackningar är 

effektiva medel för differentiering och särskiljning gentemot detaljisters egna 

märkesvaror.  

 

Skapa kundlojalitet  

Kumar och Steenkamp (2007) är av den åsikten att en god relation till kunden är en 

viktig faktor för att bli konkurrenskraftig gentemot egna märkesvaror. Således bör 

arbetet med marknadsföring och olika kommunikationsmedel ständigt utvecklas och 
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underhållas. Författarna påstår att producentmärken med hög marknadsföringsintensitet 

tenderar att ha stora marknadsandelar gentemot EMV. Håkansson (2000) uttrycker även 

att hög marknadsföringsintensitet förbättrar differentieringen mot konkurrenterna på 

marknaden. Vidare framhåller Kumar och Steenkamp (2007) att producerande företag 

tenderar att arbeta åt fel håll, då nedskärning av marknadsföringen har blivit en trend, 

och att satsningar istället görs på företagens priskampanjer. Ailawadi (2001) och 

Steenkamp, Heerde och Geyskens (2010) hävdar att priskampanjer ökar konsumentens 

priskänslighet på långsikt samt att ständiga prissänkningar måste förekomma för att 

tidigare försäljningsvolymer ska kunna uppnås.    

 

3.3.2 Leverantörernas strategiska val  

Hoch (1996) har utvecklat olika strategiska val ett producerande företag kan tillämpa 

för sina varumärken då egna märkesvaror introduceras på en marknad. Hur 

genomförbara strategierna är beror på hur stor distansen mellan EMV och 

producentmärket är, både när det kommer till kvalité och pris. Strategierna kan 

användas parallellt med varandra och ingen utesluter en annan.  

 

Avvakta och se 

Enligt Hoch (1996) går strategin ut på att inte göra några speciella åtgärder när 

detaljister introducerar sina egna märkesvaror. Genom att inte göra några strategiska 

förändringar och vara återhållsamma reduceras risken att göra dåliga investeringar. Ett 

aggressiv bemötande som innebär stora investeringar och förändringar kan vara svårt att 

få lönsam om satsningen visar sig vara fel. Vidare åsyftar författaren att strategin kan 

vara användbar på marknader där produktlivscykeln är kort samt för stora företag som 

är och vill förbli stora och framgångsrika. Strategin ska således användas för att 

analysera och bearbeta investeringsmöjligheter för att vidare möjliggöra en distansering 

för producentmärken gentemot detaljisters egna märkesvaror. Håkansson (2000) styrker 

föregående författares teorier och menar att producerande företag som är verksamma på 

marknader som är oberäkneliga och kortvariga bör avstå från att vara aggressiva och 

använda sig av snabba förändringar. 

 

Öka distansen till EMV 
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Hoch (1996) beskriver två strategier ett producerande företag kan använda sig av för att 

distansera sig från egna märkesvaror. Dels genom att erbjuda mer för pengarna men 

också genom att erbjuda en ny och förbättrad produkt. Strategierna innebär att öka 

mervärdet samt kvaliteten på produkten. Med strategin mer för pengarna menar Hoch 

(1996) att priset håller en relativt konstant nivå medan värdet på produkten ökar för 

konsumenten. Ökat värde behöver inte betyda ökad kvalité, det kan innebära att 

produkten bland annat produceras med miljövänliga metoder eller av miljövänligt 

material. Strategin innebär helt enkelt att öka värdet på produkten samtidigt som priset 

håller en relativt konstant nivå. Den andra strategin, ny och förbättrad, innebär en 

investering i produktutveckling, kunskap och innovationer. Det kommer enligt 

författaren leda till högre kvalitet och nya produkterför konsumenterna och är en viktig 

konkurrensfördel för att bemöta EMV. Enligt Verhoef, Nijssen och Sloot (2002) är de 

två strategierna som mest effektivast om de används som komplement till varandra. 

 

Reducera prisgapet 

Enligt Hoch (1996) innebär denna strategi att de producerande företagen försöker 

minska prisgapet mellan deras produkter och detaljisternas egna märkesvaror. 

Författaren lyfter fram två alternativ där prisgapet kan reduceras. Antingen genom att 

detaljister höjer sina priser för de egna märkesvarorna och det producerande företaget 

ligger kvar på sitt befintliga, eller att det producerande företaget sänker sina priser för 

att komma närmare EMV. Författaren genomförde en undersökning som visade att 

denna strategi inte är nödvändig för marknadsledande företag, eftersom de är mindre 

priskänslig och försäljningen visade sig relativt konstant oavsett prisgapet.  

 

Me-too produkter 

Hoch (1996) framhåller strategin, Me-too produkter, som att ett företag ta efter 

detaljisternas strategi de har för de egna märkesvarorna och introducera ett 

lågprisvarumärke, vilket författaren kallar för "value-flanker". Det nya varumärket har 

som uppgift att konkurrera ut eller begränsa EMV:s framväxt på marknaden, genom sitt 

låga pris och relativt låga kvalité. Fördelen med strategin är att det producerande 

företagets ursprungliga produkt kan fortsätta att leverera på marknaden utan några större 

förändringar. Nackdelen kan dock vara att det nya lågprisvarumärket tar 

marknadsandelar ifrån företagets ursprungliga produkt, vilket påverkar företagets 

lönsamhet eftersom ett lågprisvarumärke generellt har mindre marginaler.  
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Producera EMV 

Producera egna märkesvaror nämner Hoch (1996) handlar om att det producerande 

företaget väljer att producera EMV åt detaljister. Författaren menar att det för företag 

generellt är billigare att producera EMV och att det beror på två faktorer. Den första är 

att de oftast använder sig av lågprisråvaror och producerar produkter av lägre kvalité. 

Den andra faktorn är att företaget slipper stå för distributions- och marknadsförings-

kostnader. Vidare framhåller författaren att företag är mer positiva till att producera 

EMV om produkten inte konkurrerar med deras egna produkter. Steenkamp och 

Dekimpe (1997) lyfter fram ytterligare en faktor som är fördelaktiga med att producera 

EMV och det är att den totala försäljningsvolymen kan öka. 

 

3.4 Varumärkesidentitet, image och lojalitet 

Nationalencyklopedin (2014) förklarar begreppet varumärke som; 

”varumärke, varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja 

de varor eller tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. 

Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst 

företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare 

av produktens image och goodwill. Som varumärke kan fungera alla typer av 

tecken som kan återges grafiskt.” 

 

Kapferer (2008) redogör för varumärkets olika funktioner och beskriver fördelar med 

varumärket ur kundens perspektiv. Bland annat är det ett sätt för konsumenten att 

snabbt kunna identifiera en produkt, det är praktiskt för konsumenten att veta vad för 

kvalitét som kan förväntas oavsett var produkten köps, konsumenten sparar tid och 

energi genom att alltid köpa samma varumärke och kunden bygger upp en image genom 

att kontinuerligt hålla sig till samma varumärke. Melin (2011) beskriver att varumärkets 

funktion har som målsättning att sluta avtal med så många konsumenter som möjligt 

under så lång tid som möjligt. Ett avtal som grundar sig på att märkesinnehavaren 

erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet, som på bästa sätt tillfredsställer ett 

specifikt behov hos konsumenten.  

 

Begreppet varumärkesidentitet anses vara ett svårdefinierat begrepp och det råder skilda 

meningar om hur begreppet skall definieras. Bernstein (1985) framhåller identitet som 
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”varumärkets innebörd, egenskaper och dess mening som företaget vill förmedla utåt”. 

Melin (2011) definierar det som ”vad varumärket står för, vad det ger för mening och 

vad som gör det unikt.” Författaren menar att varumärkesidentitet blivit allt viktigare 

eftersom produkterna inom sammaproduktkategori tenderar att vara väldigt lika 

varandra och att ett varumärke då måste stå ut från mängden. De olika författarna är 

eniga om att identitet är kommunikation, det företaget kommunicerar gentemot 

konsumenterna. Dess primära syfte anser Melin (2011) vara att förmedla ett emotionellt 

mervärde till konsumenten. Kapferer (2008) hävdar att det är av stor vikt att avsändaren 

är tydlig i sitt budskap och att den är helt klar över vad den vill sända ut för signaler. 

Varumärkesidentitet framhåller Bernstein (1985) som en unik kombination av 

associationer som företaget vill att konsumenterna ska ha till varumärket. 

Varumärkesassociationer påvisar Aaker (2002) som det underliggande värde som ett 

varumärke förmedlar. Bernstein (1985) sympatiserar med Aaker i hans uttalande om att 

associationerna delger konsumenten vissa förhoppningar. Aaker (2002) hävdar att de 

associationer konsumenten kopplar till produkten spelar en avgörande roll i 

identitetsskapandet. Även kvalité och värde är två byggstenar författaren framhåller som 

viktiga beståndsdelar i varumärkesidentiteten. Den upplevda kvalitén är den viktigaste 

aspekten för att uppnå lojalitet och lönsamhet. Författaren understryker att 

uppfattningen av en produkts kvalitet påverkar kundens köpbeslut och att ett ökat värde 

och kvalitétassociationer kan motivera företag att sätta ett högra pris på sina produkter.  

 

Enligt Aaker (2002) och Kapferer (1998) är det inte bara produkten som har inverkan på 

varumärkesidentiteten utan även den organisation som ligger bakom. Kapferer (1998) är 

av den uppfattningen att varumärkesgrundaren och vederbörandes identitet måste ligga i 

linje med varumärkesidentitetens personlighet. Genom att organisationen bygger upp en 

personlighet kring varumärket kan det skapa en samhörighet mellan det och 

konsumenten.  

 

Vidare framhåller Aaker (2002) fördelen med en stark visuell symbol och menar att det 

kan leda till att det räcka för konsumenten att se symbolen för att bli påmind om 

varumärket. Samma sak som en symbol kan stärka ett varumärkes identitet menar 

Aaker (2002) att en intressant och meningsfull historia kan göra det samma. Kapferer 

(1998) är av samma åsikt och hävdar att ett varumärke har en förmåga att tala. Genom 

kommunikation, som oftast består av reklam, skapas oundvikligen en historia kring 
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varumärket. Den reklam företaget sänder ut medför en bild av varumärkets kultur, 

personlighet samt en bild av den typiska användaren. Som tidigare nämnt är det av stor 

vikt att företaget är mycket tydliga med vad och hur de kommunicerar till konsumenten.  

 

Larsson (2001) anför att ett begrepp som är närbesläktat med varumärkesidentitet är 

varumärkesimage. Han förklarar det som att identiteten skapas av företaget medan 

imagen skapas av konsumenten. Vidare påvisar författaren att begreppet identitet är 

organisationens målsättning och imagen är utfallet. Viktigt när man diskuterar image 

anser författaren vara att det är en subjektiv fråga där uppfattningen kan upplevas från 

person till person. Ind (1992) är av samma uppfattning och menar således att det är 

användaren som skapar imagen. Författaren lyfter fram, likt tidigare nämnda författare, 

vikten av att företagen är tydliga med sitt budskap gentemot konsument då det är på 

dessa grunder imagen skapas. Organisationens intresse för hur mottagaren uppfattar det 

utsända budskapet bör vara stort eftersom det är imagen som ligger till grund för hur 

konsumenter uppfattar företaget. Företagen skall enligt Melin (2011) ha som mål att 

konsumenternas uppfattning om varumärket skall stämma överens med märkes-

innehavarens önskade bild av företaget, imagen skall vara en spegelbild av identiteten. 

Ett mål som författaren, tillsammans med Kapferer (1998), anser vara svåruppnått. 

Mohsin (2009) hävdar att ett varumärkes image kan gå att påverka genom ändringar 

eller förstärkta delar i varumärket och menar att det kan göras genom ett ökat mervärde 

i produkten, bland annat genom layout och reklam.  

 

Aaker (1991) menar att ett starkt varumärke har lättare för att lansera en ny eller en 

förlängning av en gammal produkt. Författaren påvisar att det är lättare för ett företag 

som innehar ett starkt varumärke att dra till sig nya kunder och också behålla de gamla. 

Kundlojalitet, eller varumärkeslojalitet anser Keller (2008) har en avgörande roll för 

företag. Han menar att det genererar lönsamhet till företag och hjälper dem i kampen 

om marknadsandelar. Hög varumärkeslojalitet menar författaren även reducerar 

marknadsföringskostnaderna samtidigt som det ökar motståndskraften gentemot 

konkurrenterna. Varumärkeslojalitet är något som byggs upp över lång tid, först genom 

att produkten uppmärksammas och väcker intresse för att sedan börja bygga på en 

långvarig relation. Vidare framhäver Keller (2008) att produkten måste tillgodose 

kundens förväntningar gällande kvalité, funktion och prestanda. Om ett varumärke, eller 

en produkt, uppfyller kraven ökar chanserna att de köper produkten igen och om 
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produkterna vidare uppnår konsumentens förväntningar på produkten kommer 

förtroendet öka.  Det menar också Aaker (2002) och Kapferer (1998) som anser, oavsett 

om det gäller kvalitén eller övriga associationer, att produkten måste motsvara 

konsumentens förväntningar.   

 

3.5 Varumärkesportfölj 

3.5.1 Varumärkesarkitektur och struktur 

En varumärkesportfölj består enligt Kapferer (2008) av alla de varumärken som en 

varumärkesägare besitter och erbjuder på marknaden. Det primära syftet med att ha en 

varumärkesportfölj är att kunna bemöta den segmenterade marknadens efterfråga på 

bästa sätt. Aaker och Joachimstahler (2000) lyfter fram vikten av att arbeta kontinuerligt 

med överväganden, huruvida varumärken ska läggas till eller plockas bort från 

portföljen, eftersom addering av ett varumärke kan ge portföljen styrka medan ett för 

svagt varumärke bryter ner portföljen. Författarna påpekar även att det är av stor 

betydelse att arbeta med identifiering av relationer mellan varumärken så de inte 

konkurrerar med varandra. En varumärkesportfölj kan enligt Apéria och Back (2004) 

förvirra konsumenten om den innehåller för många varumärken. Den blir då komplex 

och leder till att många varumärken slutar generera vinst. Kapferer (2008) styrker 

föregående författares teorier och menar att det tidigare var vanligt att lägga till 

varumärken i sin portfölj vid varje inträde på en ny marknad, vilket gjorde att 

företagens varumärkesportföljer blev allt större och då skapade denna förvirring hos 

konsumenterna. Vidare påvisar författaren att trenden idag är att ha få varumärken i sina 

portföljer. En bidragande orsak till varför varumärken i portföljerna har minskat till 

antalet är att företagens egenmärkta varor tar större plats på hyllorna och skapar mindre 

plats för varumärkesägande producenter. Företagen måste således skala ner i sina 

portföljer och ta bort de varumärken som inte är effektiva eller genererar någon vinst.   

 

Enligt Apéria och Back (2004) beskriver varumärkesarkitektur och struktur hur en 

varumärkesportfölj är sammansatt och hur den fördelaktigt bör styras. Douglas et al. 

(2001) menar att en varumärkesstruktur kan ses mer som en beskrivning av de olika 

kombinationer och nivåer av varumärken som varumärkesägaren har på olika 

marknader. Således en beskrivning av hur själva portföljen är sammansatt. 

Varumärkesarkitektur å andra sidan ger en mer konkret anvisning av hur varumärkes-
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portföljen ska styras. Hur själva varumärkena i portföljen bör hanteras, marknadsföras 

och organiseras, grundas på beslut från ledningen. Kapferer (2008) lyfter fram olika 

arkitekturer som på olika sätt har en relation till varumärkets primära funktioner. Bland 

annat vikten av att indikera varumärkets upphovsman, göra varumärket personligt, 

produktdifferentiera och göra varumärket självständigt. Apéria och Back (2004) stödjer 

Kapferers teorier och anför vidare att varje enskild varumärkesarkitektur i sin tur 

innehåller olika varumärkesstrategier. Författarna hävdar även att för att kunna fatta 

beslut huruvida en produkt i varumärkesportföljen ska positioneras, antingen på 

produkt- eller företagsnivå, krävs en förståelse rörande varumärkesstrukturen samt att 

ha en utvecklad och genomtänkt varumärkesarkitektur.  

 

3.5.2 Varumärkeshierarki och strategi 

Melin (2011) hävdar att det är en stor fördel att utveckla en varumärkeshierarki för sina 

varumärken. Han menar att det ger en klarhet över ett företags varumärkesportfölj. 

Varumärkeshierarki framhåller Aaker (1996) vara förhållandet mellan varumärkes-

ägaren och varumärket och även en förklaring av den funktion varumärkena har för 

företaget. I en varumärkeshierarki kan flera olika strukturer förekomma. Laforet och 

Saunders (1994) lyfter fram tre huvudsakliga varumärkesstrukturer; Corporate 

Dominant, Mixed Brands och Brand Dominant. Till varje struktur kopplar författarna 

två skilda strategier.  

 

Corporate Dominant 

Corporate Dominant används i första hand av företag vars produkter befinner sig på en 

begränsad marknad. Strukturen är utmärkande på så sätt att alla produkter och 

varumärken är positionerade på företagsnivå. Negativt med denna struktur hävdar Melin 

(2011) vara att företag kan ha svårt att differentiera och individualisera de enskilda 

produkterna. Melin (2011) framhåller också att det kan finnas en nackdel i den starka 

relation som infinner sig mellan varumärkesägaren och varumärket. Om något led får 

dålig publikation finns risken att hela varumärket nersvärtas.  

 

De två strategier Laforet och Saunders (1994) kopplar till strukturen är; Corporate 

Brand strategi och House Brand strategi. Corporate Brand Strategi innebär att företagets 

alla produkter är positionerade under Corporate brand, alla produkter bär således samma 
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varumärkesnamn. Fördelen med strategin framhåller Melin (2011) är att den innehåller 

relativt enkla strategier. Ytterligare fördelar författaren lyfter fram är kostnads-

effektivitet och att aktiviteter som marknadskommunikation delas. Laforet och Saunders 

(1994) förklarar, att tillskillnad från föregående strategi, innebär House Brand strategi 

att varje produkt bär ett eget varumärke, alla produkter har ett eget namn. Strategin 

används främst av stora företag som innehar ett stort antal varumärken. Apéria och 

Back menar att det som utmärker strategin är att varumärksägaren individanpassar 

arbetet till varje varumärke. Det kan finnas varumärken som har en stark koppling till 

Corporate Brand medan det också förekommer det omvända. I första fallet är 

konsumenterna väl medvetna om vilket Corporate Brand som står bakom House Brand 

vilket kopplingen Lexus och Toyota är ett bra exempel på. I det andra fallet är 

konsumenterna inte medvetna om vilket Corporate Brand som står bakom ett House 

Brand.  

 

Mixed brand 

Laforet och Saunders (1994) förklarar att i strukturen Mixed brand har en produkt två 

varumärken. Vidare framhåller författarna att strukturen i första hand uppstår av 

företags- och marknadsföringsmässiga själ. Författarna är av den uppfattning att 

strukturen är lämpad då företag ska förvärva ett varumärke eller vid sammanslagning av 

flera varumärken. Viktigt vid ett sådant fall är att ta fördel av respektive varumärkes 

identitet och historia. Enligt Melin (2011) är det vanligt att använda denna struktur vid 

lansering av nya produkter. Fördelen är då, enligt Melin (2011), att huvudvarumärket 

har en drivande roll. En nackdel, eller en svårighet, som Melin (2011) ser med 

strukturen är om en produkt identifieras med två varumärken vilket han påstår kan leda 

till förvirring hos konsumenterna.  

 

De två strategier Laforet och Saunders (1994) kopplar till denna struktur är; Dual brand 

strategi och Endorsed Brand Strategi. Kapferer (2088) och Laforet och Saunders (1994) 

hävdar att vid Dual brand strategi representeras produkten av ett redan välkänt 

varumärke tillsammans med en beskrivning av produkten eller ett individuellt 

varumärke. Kapferer (2008) lyfter fram att det välkända varumärket har en ledande roll 

och menar att det är det som driver konsumenten till köp. Laforet och Saunders (1994) 

framhäver att strukturen används för att differentiera produkterna som verkar inom 

samma kategori. Vidare framhåller författarna att ett företag antingen samlar alla 
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produkter under ett Corporate Brand eller att produkten består av ett Corporate Brand 

plus en beskrivning. 

 

Apéria och Back (2004) framhåller att Endorsed Brand strategi innebär att ett välkänt 

varumärke fungerar som ett Endorsed brand tillsammans med ett annat individuellt 

varumärke. Endorsed Brand kan ses som ett stöd och är till för att garantera produktens 

kvalitet, trovärdighet och används som en försäkran gentemot kunden. Melin (2011) 

hävdar dock att det är viktigt att den nya produkten blir individuellt utformad, allt från 

produkt till förpackning. Författaren menar att det är av stor vikt då det är den 

individuella produkten som ska driva konsumenten till köp. När varumärket som agerat 

Endorsed brand gett det stöd som behövts menar Aaker (1996) att vederbörandes 

företagsnamn kan tas bort från logotypen. Fördelar med denna strategi anser Melin 

(2011) vara att det kan ge en kostnadseffektivitet och de båda varumärkena kan dra 

nytta av varandra, inte främst när det gäller marknadskommunikationen.  

 

Brand dominant 

Brand Dominant hävdar Laforet och Saunders (1994) är bäst lämpad för de företag som 

erbjuder ett stort produktsortiment i olika produktkategorier. Produkterna positioneras 

på produktnivå och marknadsförs under ett eget individuellt varumärke. 

Varumärkesägarens Corporate Brand har ingen direkt koppling till produkterna. Den 

största fördelen med strukturen anser Melin (2011) vara den flexibilitet den medför. 

Varumärkesägaren kan även ha ett flertal varumärken i samma produktkategori vilket 

författaren ser som ytterligare en fördel. Han hävdar att varumärkesägaren på så sätt kan 

öka sina marknadsandelar. Strukturen kan dock bli resurskrävande vilket Melin (2011) 

understryker som en stor nackdel och menar att det är en orsak till att företag, istället för 

att utöka sin varumärkesportfölj, valt att utvidga sina starkaste varumärken.  

 

Till denna struktur kopplar Laforet och Saunders (1994) två strategier; Mono brand 

Strategi och Furtive Brand Strategi. I båda fallen positioneras produkterna under egna 

varumärken. Skillnaden är att varumärkesägarens namn på något sätt presenteras i 

Mono Brand Strategi medan varumärkesägarens namn utesluts i Furtive Brand Strategi. 

Författaren hävdar att Mono Brand strategi ger varumärkesägaren möjlighet att 

differentiera sina produkter och rikta dem mot olika målgrupper. Strategin ger även 

konsumenten en känsla av att vederbörande har många olika produkter att välja mellan.   



  

 

 

 
29 

KAPITEL 4 – Empiri 

I kapitlet presenterar vi det empiriska materialet vi samlat in. Vi har valt att strukturera 

och delat upp kapitlet i fyra kapitel. Under respektive kapitel har vi blandat och 

sammanställt respondenternas uppfattningar, kommentarer och tankar. Nedan följer en 

kort presentation av våra respondenter. 

 

 Hirschman, Philip. Ansvarig för inköp och produktutveckling på Jojjen AB. 

 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. 

 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé.   

 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror (EMV). 

 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research (HUI). 

 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. 

 Producent 1. Representerar ett producentvarumärke. 

 Producent 2. Representerar ett producentvarumärke. 

 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. 

Ansvarig för varumärkena AXA och Start.  

 

4.1 Livsmedelsbranschens utveckling 

Enligt Anna Hällöv
3
 (Telefonintervju, 2014-04-29) som är ansvarig för Coops egna 

märkesvaror har det skett ett paradigmskifte på den svenska livsmedelsmarknaden. 

Hällöv anser att Sverige har legat efter i utvecklingen gällande egna märkesvaror i 

jämförelse med övriga Europa men att det på senare år skett en enorm förändring, på 

många sätt. Hon framhåller att utvecklingen gått framåt och att egna märkesvarors 

framväxt lett till att det hänt mycket i branschen. En av de största förändringarna Hällöv 

lyfter fram är att förhållandet mellan producent och detaljist har förändrats. Vidare 

förklarar hon att EMV har lett till att detaljister har fått en annan förståelse för vad 

råvaror och produkter kostar vilket har lett till att de kan föra en helt annan dialog med 

producenter samt ställa andra krav. Det poängterar även Producent 1
4
 (Telefonintervju, 

2014-04-24), som representerar ett producentmärke, och menar att det skett en 

maktförskjutning. Hen framhåller att makten som förr låg hos producenter nu har 

                                                 
3 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror. Telefonintervju 2014-04-29. 
4 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju 2014-04-24. 
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förskjutits mot detaljist och vidare till konsument. Christina Wahlqvist
5
 

(Telefonintervju, 2014-04-25), Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia, 

hävdar även hon att förändringen lett till att förhållandet gentemot detaljist förändrats. 

Wahlqvist förklarar, på samma sätt som Hällöv, att detaljisters arbete med egna 

märkesvaror har lett till en större insikt och kunskap gällande kostnader och 

producering. Wahlqvist nämner att en följd av att detaljister nu har en större kunskap 

om priser och produktion är att producenter inte pratar om samma saker med detaljister 

längre. Jonas Holfve,
6
, Customer sales development på Nestlé, anser också han att 

branschen genomgått en förändring och håller med föregående respondenter om att 

detaljister fått en ökad förståelse för kostnader. Han berättar att detaljister idag har en 

större insikt i deras kalkyler än tidigare.  

 

Producent 2
7
 (Telefonintervju, 2014-05-02), som representerar ett producentmärke, 

berättar att konkurrensen om hyllplatserna ökat markant och framhåller att den ökade 

konkurrensen från EMV har lett till ökat krav på kostnadseffektivitet. Det är också 

något som Holfve ser som den största konsekvensen. Den ökade pressen från de egna 

märkesvarorna menar Lena Larsson
8
 (Telefonintervju, 2014-04-25), VD på Handelns 

Utredningsinstitut, har lett till att det blivit svårare för producenter att komma in i 

butikerna. Vidare anser Larsson att producenter fått det svårare att synas på hyllorna då 

det är detaljister som har makten. Producent 2 och Holfve är av samma uppfattning och 

menar att EMV:s framfart lett till en kontinuerlig prispress. Holfve åsyftar att 

prispressen i sin tur lett till att de producerande företagen får mindre pengar. Genom att 

företagen får mindre pengar har de mindre resurser till att stärka och driva varumärket 

framåt, vilket Holfve ser som en viktig del i arbetet mot den ökade konkurrensen från 

detaljisters egna märkesvaror. 

 

4.2 Positionering och differentiering 

Wahlqvist
9
 (Telefonintervju, 2014-04-25) anser att en nyckel till framgång är att tydligt 

positionera sig. Hon menar att de positionerar sig genom att lyfta fram fördelar företaget 

står för, fördelar som inte någon annan kan stå för. Wahlqvist förklarar det som ett 

                                                 
5 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25. 
6 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé, 2014-04-28. 
7 Producent 2. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-05-02. 
8 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25.  
9 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25. 
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måste för att bli konkurrenskraftiga gentemot detaljisters egna märkesvaror. 

Lantmännen och AXA bedriver forskning för sina produkter i Sverige och Wahlqvist 

berättar att det tar många år innan en ny produkt kommer ut på marknaden. Vidare 

förklarar hon att de vet exakt vilken åker deras havre har växt på och menar att det är 

sådana kunskaper som företag behöver lyfta fram. Hon framhåller det som den stora 

skillnaden mellan dem och de varor detaljister sätter sina namn på och att det är det som 

skall användas som konkurrensmedel. Genom att kommunicera det faktum att deras 

produkter är svenskproducerade, och inte tillverkade i Polen, kan få kunden att förstå 

varför de ska betala en krona mer för deras produkter. Susanne Nilsson
10

 (Personlig 

intervju, 2014-05-15) är av samma uppfattning som Wahlqvist och förklarar betydelsen 

av att de vet vart råvarorna kommer ifrån och att det är viktigt att förmedla det mot 

slutkonsumenten. Nilsson menar att de ständigt måste vara på tårna och förklarar att en 

trend på marknaden är att produkterna skall vara miljövänliga. Ett exempel som Nilsson 

nämner är att de flyttat tillverkningen av Felix tomatketchups plastförpackningar från 

utlandet till Sverige för att på så sätt gynna miljön. Nilsson framhåller också hon vikten 

av kontroll. Hon berättar att det är viktigt att ha kontroll över hela kedjan och 

anledningen till det är för att de är ”fruktansvärt rädda om varumärkena”. Henrik 

Hjalmarsson
11

 (Telefonintervju, 2014-04-22), ansvarig för marknadsföring och 

försäljning på Findus, är av samma åsikt och förklarar att de behöver arbeta mycket 

med tydlighet i vad de erbjuder konsumenten.  

 

Nilsson påpekar att egna märkesvaror blir bättre på kvalitén vilket ställer än högre krav 

på att producenter levererar. Det anför även Philip Hirschman
12

 (Telefonintervju, 2014-

04-22), ansvarig för inköp och produktutveckling på Jojjen AB, och förklarar att EMV 

idag håller god kvalité. Wahlqvist och Hjalmarsson är av samma uppfattning och anser 

att en viktig framgångsfaktor för producenter är innovation. Vilket även Larsson
13

 

(Telefonintervju, 2014-4-25), Holfve
14

 (Telefonintervju, 2014-04-28), och Producent 

2
15

 (Telefonintervju, 2014-05-02) håller med om. Vidare förklarar Hjalmarsson att 

utvecklingen av marknaden lett till att många produkter är väldigt lika varandra, därför 

                                                 
10 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
11 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
12 Hirschman, Philip. Ansvarig för inköp och produktutveckling på Jojjen AB. Telefonintervju, 2014-05-15. 
13 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25.  
13 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé. Telefonintervju, 2014-04-28. 
14 Producent 2. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-05-02. 
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är det oerhört viktigt att differentiera sig. Han berättar att de differentierar sig genom att 

vara snabba och tydliga med innovationer samt, understryker han, vikten att förmedla 

vilken nytta produkterna har för konsumenten.  

 

Hjalmarsson anser också att det är ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, bland 

annat genom innovation, de främst kan konkurrera med eftersom det för tillfället är 

svårt att lägga sig på samma prisnivå som EMV. Larsson lyfter fram och betonar vikten 

av produktutveckling och vidareutveckling och menar att företag hela tiden måste ligga 

som ”top of mind” hos konsumenten. Producent 2 har samma åsikt som föregående 

respondent och understryker även hen vikten av innovation. Vidare menar Producent 2 

att de är tvungna att särskilja sig mer och erbjuda andra produkter och att fokus måste 

ligga på att utveckla nya, unika produkter, där kvalité är den den fokala punken. Hen 

framhåller också vikten av att lägga stort fokus på att utveckla produkter som är 

attraktiva och som underlättar för konsumenten. Holfve ser även han innovation som en 

nyckel till framgång. På Nestlés hemsida framgår det att de anser forskning och 

utveckling (FoU) som en viktig konkurrensfördel och att de lägger stora resurser på det. 

De har 29 forsknings-, utvecklings-, och teknikcentra över hela världen och gör dem till 

det företag som har störst forskningsnätverk än något annat livsmedelsföretag. 

Hjalmarsson framhåller även innovation som något detaljister, med sina egna 

märkesvaror, har svårt med och menar att de oftast är kopior av redan befintliga 

produkter. Det säger även Wahlqvist som nämner att de varor detaljister väljer att ta 

efter och kopiera är de som säljer och är lönsamma. Nilsson är av den uppfattningen att 

detaljister blir allt bättre på innovationer och berättar att bland annat ICA idag har en 

egen innovationsavdelning som arbetar fram egna produkter, men poängterar dock att 

de inte riktigt är där producentmärken är än. Wahlqvist betonar att ett sätt att bemöta 

konkurrensen från de egna märkesvarorna är att ta fram produkter som detaljister inte 

har möjlighet att kopiera. Således egna unika innovationer som EMV inte kan tillverka 

på grund av otillräcklig kunskap eller ekonomi. Nilsson framhåller också att detaljisters 

egna märkesvaror mer eller mindre är kopior av redan befintliga produkter. Hon 

förklarar att ”detaljister kollar vilka produkterna som blir framgångsrika och tar sedan 

godbitarna”.  

 

Holfve förklarar att det i deras bransch är svårt att komma med nya produkter och att de 

istället arbetar mycket med att utveckla förpackningarna. Han menar att med deras 
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utveckling av nya, snabba och enkla förpackningslösningar har de som mål att 

konsumenten skall välja deras varumärke framför ett annat. Det är även något som 

framkommer under intervjun med Nilsson. Hon förklarar att innovation är en 

förutsättning till framgång och stärker det Holfve säger när hon framhåller att det inte 

bara innebär nya, innovativa produkter, utan att det är minst lika viktigt att komma med 

och utveckla nya förpackningar. Nilsson framhåller att det är där de kan ”slå mot 

EMV”. Förpackningarna skall vara enkla och det skall gå snabbt och lätt att använda 

dem. Ett exempel Nilsson tar är deras pizzor från Grandiosa. Hon förklarar att de 

utvecklat förpackningen på så sätt att de adderat en stek-platta som skall göra att 

pizzans botten blir frasig och mindre ”sladdrig”.  

 

Nilsson framhåller att innovationsprocessen oftast är lång och förklarar att en lansering 

eller utveckling av en ny produkt kan ta upp till två år. Även Hällöv
16

 (Telefonintervju, 

2014-04-29) påpekar att innovationsprocessen är ett årslångt projekt och menar att det 

gör så att producenter inte direkt kan möta konkurrensen vid nylansering av EMV.  

 

Som tidigare anförts förklarar Hjalmarsson att de inte kan ligga på samma prisnivå som 

EMV och därför inte använda det som ett konkurrensmedel. Samma uppfattning har 

Producent 1
17

 (Telefonintervju, 2014-04-24), och förklarar att de istället behöver addera 

ett värde till produkterna som de vet att konsumenterna är beredda att betala för. Att det 

inte går att konkurrera med pris anser även Producent 2 som vidare berättar att de måste 

erbjuda konsumenten ett värde som leder till att produkten prioriteras framför andra 

produkter. Nilsson framhåller att för 10 år sedan, då egna märkesvaror tog fart, försökte 

producenter matcha priset och för att de skulle kunna göra det var de tvungna att sänka 

kvalitén på råvarorna. Vidare anför Nilsson att det idag ser annorlunda ut då de istället 

för att försöka matcha priset har kvalité i fokus. Hon framhåller även att de hela tiden 

utför undersökningar och att det är en lång process innan en produkt kommer ut på 

marknaden. Nilsson förklarar att de har testpaneler som provar både produkter, 

förpackningar och att det utförs smaktester innan något lanseras. Hjalmarsson på Findus 

framhåller att detaljister blivit bättre på att skapa och utveckla relationen gentemot 

slutkonsumenten vilket sätter större press på producenter. Det stärks av Hällöv som 

                                                 
16 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror. Telefonintervju 2014-04-29. 
17 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju 2014-04-24. 
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betonar vikten av att förstå konsumenten och ser det som en viktig faktor till framgång. 

Således blir det viktigt att veta vad konsumenten efterfrågar och erbjuda produkter som 

möter och tillgodoser dennes behov. Hällöv berättar att Coop kontinuerligt genomför 

kundundersökningar med konsumenter så att de alltid är uppdaterade. 

 

4.3 Varumärkets betydelse 

Larsson
18

 (Telefonintervju, 2014-04-25) anser att det ständigt gäller att utveckla 

varumärket för att det ska efterfrågas av konsumenterna. Vidare framhåller hon att det 

är konsumenten som bestämmer. Hon uttrycker det som att konsumenterna ”röstar med 

fötterna”, således att de går dit de vill handla. Larsson poängterar flera gånger under 

intervjun att producenter måste investera i de befintliga produkterna. Producent 2
19

 

(Telefonintervju, 2014-05-02) framhåller att de är tvungna att kontinuerligt investera 

och satsa på det egna varumärket för att fortsätta vara attraktiva. Det framhåller även 

Wahlqvist
20

 (Telefonintervju, 2014-04-25) och Holfve
21

 (Telefonintervju, 2014-04-28) 

som en av förutsättningarna för att nå framgång. Nilsson
22

 (Personlig intervju, 2014-05-

15) är av samma uppfattning och anför att stärka sitt befintliga varumärke som en av de 

viktigaste delarna i det dagliga arbetet. Holfve förklarar även han vikten av att ständigt 

lägga ner resurser på att utveckla det befintliga varumärket och han ser det som en 

viktig del i arbetet. I intervjun med Holfve framkom det dock att arbetet med att stärka 

sitt varumärke och befintliga produkter blivit svårare idag än för 10 år sedan. Han 

menar att det är på grund av utvecklingen och det faktum att EMV tagit större volymer 

och marknadsandelar. Det har lett till att de fått mindre pengar, vilket i sin tur resulterat 

i att de inte har samma resurser som kan läggas på marknadsföring. Wahlqvist berättar 

att de valde att producera EMV just för att öka sitt kapital. ”Vi behöver alla affärer vi 

kan göra” säger Wahlqvist som vidare betonar att alla affärer är viktiga. Idag är dock 

inte Lantmännen tillverkare av egna märkesvaror och Wahlqvist framhåller att det 

måste finnas tid och utrymme i produktionen för att de ska producera EMV. Hirschman 

säger att de idag producerar EMV, och förklarar att en stor fördel med att producera 

egna märkesvaror är att försäljningsvolymen blir stor.   

                                                 
18 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25.  
19 Producent 2. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-05-02. 
20 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25. 
21 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé. Telefonintervju, 2014-04-28. 
22 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
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Holfve förklarar att marknadsföring är en fast kostnad, inget som betalas i förhållandet 

till volymen, utan att en kampanj kostar lika mycket oavsett om de säljer en eller en 

miljon varor. Att marknadsföringsarbetet förändrats är också något som Wahlqvist 

nämner. Hon förklarar att Axas marknadsföring förändrats på så sätt att den flyttats till 

butik och då närmre köptillfället. Nilsson förklarar att hon upplever det som att deras 

marknadsföring istället har ökat. Hon betonar dock att de är mer noga med vart de 

marknadsför sig. Ett exempel Nilsson tar upp är ICA-reklamen. Hon förklarar att när 

ICA lanserade deras såpa-reklam betalade producenter en väldigt stor summa för att 

deras produkter fick synas i två sekunder. Det resulterade i att producenter i stort sett 

betalade reklamen som samtidigt stärkte ICAs varumärke. Det är något Nilsson berättar 

att de är varsamma med idag och att de istället satsar på andra kanaler. Nilsson lyfter 

fram reklam som ett konkurrensmedel och en viktig del i arbetet med varumärket och 

menar att företag med reklam kan påverka konsumenten och på så sätt göra kunden lojal 

till ett varumärke.  

 

Wahlqvist betonar ytterligare en förutsättning och det är återigen tydlighet. Hon menar 

att de måste vara tydliga med att lyfta fram, i kommunikationen gentemot kund, hur de 

arbetar med varumärket och hela tiden trycka på de fördelar produkterna ger kunden. 

Det understryks av Hjalmarsson
23

 (Telefonintervju, 2014-04-22) som förklarar att 

utvecklingen har tvingat dem att bli än mer tydliga med varumärket och i 

kommunikationen mot slutkonsument. Arbetet med varumärket, hävdar Hjalmarsson, 

går ut på att motivera varumärkets existens på hyllan i dagligvarubutikerna. Att 

motivera sin plats på hyllan är ett måste, det anser även Holfve, som vidare förklarar att 

du måste vara etta, tvåa, trea eller fyra på marknaden för att ens produkter skall få vara 

kvar. Han framhåller att det blivit svårare att få plats på hyllan och lyfter fram det 

faktum att butikerna äger utrymmet, vilket de utnyttjar. ”Förr var det så att stod du för 

5 % av försäljningen fick du 5 % av hyllan. Idag är det istället så att detaljister 

bestämmer över utrymmet och även om de står för 5 % av försäljningen tar de 15-20 % 

av hyllan”. Att detaljister har tagit makten över hyllorna ser Wahlqvist på AXA som en 

av de största konsekvenserna av utvecklingen på marknaden. Hon berättar att det förr 

var producenter själva som kunde styra och bestämma över hyllorna, vilket Wahlqvist 

betonar att de absolut inte gör nu. Idag kan de inte påverka i lika stor utsträckning och 

                                                 
23 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
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hon menar att det är detaljisters egna märkesvaror som oftast får den bästa platsen i 

hyllorna. 

 

Det handlar om att lyfta fram de fördelar ett visst varumärke ger kunden, att addera ett 

mervärde som konsumenten är medvetna om och då bli beredda att betala för. Det 

hävdar Producent 1
24

 (Telefonintervju, 2014-04-24) som får stöd från Producent 2, och 

menar att det är av stor vikt att förmedla mervärdet, det för att kunden ska veta vad de 

betalar för. I intervjun med Hällöv
25

 (Telefonintervju, 2014-04-29) framgår det att 

producentmärken måste addera ett värde till konsumenten för att få vara en del av deras 

produktutbud. Producent 2 förklarar att de måste vara tydliga med att visa upp sitt 

ursprung, hålla god kvalité och samtidigt förmedla en känsla. Nilsson stärker det 

tidigare respondenter säger och framhåller kvalité som något som aldrig får svika. Hon 

förklarar att det hela tiden gäller att upprätthålla varornas kvalité, det för att 

konsumenterna inte skall bli besvikna. Kundlojalitet lyfter Nilsson fram som A och O 

och det gäller att hela tiden tillgodose konsumenternas förväntningar. Hon tar Felix 

tomatketchup som ett exempel och förklarar att konsumenten skall veta vad den får och 

veta exakt hur ketchupen smakar. Hon beskriver att samma gäller för alla deras 

varumärken och att det är oerhört viktigt att deras produkter konstant levererar god 

kvalité.  

 

Hällöv förklarar att Coop måste erbjuda varumärken som efterfrågas av kunden och om 

det inte görs riskerar de att tappa kunder till konkurrenter. Hon vill också poängtera att 

de inte bara kan erbjuda egna märkesvaror då det, inom många produktkategorier, 

fortfarande är producentmärkenas produkter som är konsumentens favorit.   

 

4.4 Varumärkesportfölj 

Wahlqvist
26

 (Telefonintervju, 2014-04-25) berättar att de har uppsatta mål för 

respektive produkt. I Lantmännens och Axas fall har de en kvalitetsnorm som varje 

produkt måste uppfylla för att få vara en del av sortimentet. Produkterna måste uppfylla 

kvalitetskrav och Axa ställer höga krav på råvaror och produktens innehåll. Vidare 

understryker Wahlqvist att produkten självklart måste säljas och generera en viss vinst 

                                                 
24 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju 2014-04-24. 
25 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror. Telefonintervju 2014-04-29. 
26 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25. 
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till företaget och förklarar att de har ett uppsatt mål i hur mycket en produkt skall 

generera i pris per kilo. Att en produkt måste generera en viss vinst berättar även 

Hjalmarsson
27

 (Telefonintervju, 2014-04-22) som något Findus har som referens då de 

analyserar sin portfölj. Hjalmarsson menar att de har tydligt uppsatta mål och 

förväntningar på vad respektive produktgrupp skall prestera. En produkt måste stå för 

en viss försäljning för att motivera sin existens på butikens hyllor. Producent 1
28

 ( 

Telefonintervju, 2014-04-24) beskriver också han lönsamhet som ett kriterium för att få 

vara en del av produktutbudet. Lönsamhet framhåller Nilsson
29

 (Personlig intervju, 

2014-05-15) som det viktigaste kriteriet för deras produkter och en viktig faktor för att 

motivera platsen på hyllan. Samma tänk gäller inom företaget och Nilsson förklarar att 

deras produkter måste vara marknadsledande för att det skall satsas på dem. Det krävs 

att de är etta eller två på marknaden för att vara en del av erbjudandet till konsument. 

Hon förklarar att det beror på att de är så pass stora. Ytterligare en sak Nilsson betonar 

då hon förklarar arbetet med varumärkesportföljen är att de måste minimera risken för 

intern konkurrens. Ett exempel hon lyfter fram var då de köpte upp varumärket 

Frödinge. Frödinge hade marknadsledande produkter som konkurrerade ut liknande 

produkter hos Orklas resterande varumärken.  

 

Producent 1 har som åsikt att en produkt strategiskt måste passa in i verksamheten och 

att en produkt måste tillföra kategoritillväxt. En produkt måste enligt Producent 1 

således generera tillväxt i en viss kategori för att de skall satsa resurser på den. Det 

anser även Wahlqvist och anför att de lägger mycket tid, arbete och energi på att få 

detaljister att förstå att det är producentmärken som driver ett produktsegment framåt 

och inte EMV.  

 

Under intervjun med Hällöv
30

 (Telefonintervju, 2014-04-29) berättar hon att Coop har 

avstämning med producentmärken, att de flera gånger om året utvärderar alla 

varumärken och produkter som de erbjuder konsumenten. Hällöv förklarar att de 

tillsammans med producenter för en dialog och utvärderar vad deras produkter levererar 

och hur de presterar. Hällöv poängterar att produkterna måste generera ett värde för att 

vara en del av deras produktutbud.  

                                                 
27 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
28 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju 2014-04-24. 
29 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
30 Hällöv, Anna. Ansvarig för Coops egna märkesvaror. Telefonintervju 2014-04-29. 
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Under intervjuerna ställde vi frågan; hur utvecklingen på den svenska marknaden lett 

till förändringar i produkt- och varumärkesutbudet. Holfve
31

 (Telefonintervju, 2014-04-

28) framhåller att utbudet på marknaden, totalt sätt, har minskat. Det är även något som 

Larsson
32

 (Telefonintervju, 2014-04-25) påstår och menar att intåget av detaljisters egna 

märkesvaror har lett till ett minskat varumärkesutbud för konsumenten. Hällöv bekräftar 

det när hon menar att utbudet av varumärken i butik har minskat men att det delvis 

beror på vilken kategori det gäller. Hjalmarssons ser utvecklingen på samma sätt och 

hävdar att det ökade utbudet av EMV gjort att erbjudandet mot konsument har smalnat 

och att det har tagit bort en viss valfrihet för kunden. Vidare anför Hjalmarsson att 

Findus inte behövt förändra eller behövt minska deras varumärkesportfölj så mycket. 

Han förklarar att i de kategorier som Findus är aktiva har detaljisters egna märkesvaror i 

första hand tagit volymer från de mindre aktörerna. Det är de mindre aktörerna som får 

ge vika, det menar Holfve som anför att det är de mindre aktörerna som står i direkt 

konkurrens gentemot detaljisters egna märkesvaror och då de som ersätts. Nilssons 

uppfattning är densamma och menar att utvecklingen lett till att en kategori 

representeras idag av de två marknadsledande varumärkena tillsammans med EMV och 

att det i sin tur lett till att små aktörer slås ut från marknaden. Under intervjun med 

Holfve anför han att det är helt beroende på kategori. Han tog kaffe som ett exempel 

och åsyftar att det är en kategori där detaljisters egna märkesvaror har svårt att få grepp 

och anser att det är en kategori där kunden inte får något mervärde i att köpa EMV. 

Hällöv menar även hon att det helt beror på kategori hur mycket egna märkesvaror det 

finns på hyllan och att de måste veta hur mycket EMV kunden efterfrågar. Även Hällöv 

tog kaffe som exempel och beskrev det som en kategori där de måste erbjuda kända 

varumärken så som Zoéga och Gevalia. Hällöv berättade att de egna märkesvarorna i 

kategori kaffe kan utgöra 30 % medan i kategori plastpåsar kan utgöra 70 %.  

 

Holfve poängterar att de inte har samma problem som de mindre aktörerna. Det framgår 

även i intervjun med Nilsson som vidare förklarar att de har väldigt starka varumärken. 

Nilsson klargör att de arbetar med respektive varumärke och framhåller att varje 

varumärke styrs mot olika målgrupper. Hon förklarar att exempelvis Ekströms 

                                                 
31 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé. Telefonintervju, 2014-04-28. 
32 Larsson, Lena. VD på Handelns utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25.  
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förmedlas med en familjär känsla medan Fun Light, som just nu frontas av den före 

detta supermodellen Carolina Winberg, skall uppfattas som lite ”coolare”. Även Findus 

riktar sina produkter till olika målgrupper. Hjalmarsson berättar att de segmenterat 

marknaden i ett antal konsumentmålgrupper. Vidare förklarar han att eftersom de bara 

arbetar med ett varumärke har de istället tydliga målgrupper för respektive koncept, 

eller produktgrupp, vilka är baserade på de konsumentmålgruppsindelningar de gjort.    



  

 

 

 
40 

KAPITEL 5 – Analys 

I vårt analyskapitel kopplar vi det empiriska material med den teori som presenteras i 

referensramen. Vidare för vi en analys och presenterar våra tankar kring det som 

sammanställts i föregående kapitel.    

 

5.1 Positionering och differentiering 

Enligt Ries och Trout (2001) är målsättningen med positionering att en viss produkt ska 

positioneras i konsumentens medvetande. Axelsson och Agndal (2012) framhäver att 

det finns två sidor av positionering; den strukturella sidan och den symboliska sidan. 

Den strukturella sidan innebär att företaget ska positionerna sig på marknaden genom 

att tydligt erbjuda produkter som har bättre egenskaper än konkurrenternas produkter. 

Den symboliska sidan handlar om de signaler som produkten eller varumärket 

förmedlar gentemot den som använder produkten eller till den som ser någon annan 

använda produkten. 

 

Det framgår under empirin att producenterna är eniga om att de arbetar för att erbjuda 

produkter som håller en högre kvalité än detaljisters egna märkesvaror. Wahlqvist
33

 

(Telefonintervju, 2014-04-25) menar att de positionerar sig genom att lyfta fram de 

fördelar som inte någon annan kan stå för. Producent 2
34

 (Telefonintervju, 2014-05-02) 

framhåller möjligheten för dem att erbjuda produkter med bättre kvalité. Empirin tyder 

på att de positionerar sig, gentemot EMV, genom att erbjuda bättre produkter vilket 

påvisar att de tar den strukturella sidan av positioneringen i beaktande. 

 

Vi ser ett samband mellan Wahlqvists och Nilssons
35

 (Personlig intervju, 2014-05-15) 

åsikter då båda framhåller betydelsen av kontroll och kompetens och vikten av att 

förmedla den gentemot slutkonsument. Wahlqvist betonar att kontrollen, och det faktum 

att de exakt vet vart råvarorna kommer ifrån, är den stora skillnaden mellan deras varor 

och detaljisters egna märkesvaror. Av empirin framgår det att Lantmännen är noga med 

att förmedla vad de står för gentemot konsumenten och att de tydligt vill visa att de 

                                                 
33 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25. 
34 Producent 2. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-05-02. 
35 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
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erbjuder bra produkter med bra råvaror. De sänder ut signaler och är tydliga i sitt 

budskap vilket gör det enkelt för konsumenten att uppfatta vad Lantmännen står för.  

 

Att tydligt positionera sig menar vi är väsentligt för producenter. Vi vill lyfta fram att 

producenter bör beakta båda sidor av positionering då en tydlig positionering 

underlättar i arbetet med konsumenter. Det gör det lättare för konsumenter att skapa en 

uppfattning om varumärket. Vi är av den uppfattningen att producentmärken har en klar 

fördel i att de har bättre kontroll över hela kedjan och ser där en möjlighet för dem att 

vinna förtroende hos konsumenter. Ytterligare en fördel vi anser producenter har 

gentemot EMV är att mycket är svenskproducerat. Av studien framgår det att 

detaljisters egna märkesvaror inte, i lika stor utsträckning, är producerade i Sverige utan 

att tillverkningen mestadels sker utomlands. Vi menar att producentmärken bör lyfta 

fram och förmedla information om hur deras produkter produceras och vart de kommer 

ifrån i större grad, eftersom det är en viktig fråga för många konsumenter. 

 

Enligt Ries och Trout (2001) är en framgångsrik positionering att vara först ut på 

marknaden. Det ger företag möjlighet att välja ut den position som anses vara mest 

attraktiv. Melin (2011) lyfter även fram att det finns goda möjligheter för företag att 

positionera sig som efterföljare på en marknad. Författaren nämner tre strategier som 

företag kan använda sig av för att bli framgångsrika. Den första strategin är att hitta en 

ny position och erbjuda något nytt. Den andra är att utveckla en befintlig position som 

ett annat företag innehar och sedan erbjuda ett substitut. Tredje strategin innebär att ett 

företag försöker ta sig an en befintlig position som ett annat företag redan innehar. 

 

Empirin tyder på att detaljister, med sina egna märkesvaror, använder sig av den tredje 

strategin då det framgår att de väljer att producera produkter där det finns en 

efterfrågan. Hjalmarsson
36

 (Telefonintervju, 2014-04-22) framhåller att egna 

märkesvaror som etablerar sig inom en kategori oftast är kopior av redan befintliga 

produkter. Wahlqvist, och även Nilsson nämner att de produkterna som fungerar och 

säljer bra är de produkterna som egna märkesvaror väljer att producera. Det leder till att 

egna märkesvaror kan spara pengar genom att inte behöva vara först ut på marknaden 

och lansera en ny produkt. Därmed har egna märkesvaror inte de kostnaderna som 

                                                 
36 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
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uppstår med en lansering av en helt ny produkt. Vi menar att de producentmärken som 

väljer att vara först ut på en marknad kan få en fördel men bör då vara beredda på att 

egna märkesvaror kan slå sig in på marknaden. Om de vet vilka konsekvenser det för 

med sig samt vilka strategier och konkurrensmedel de ska använda sig av för att bemöta 

egna märkesvarors inträde, kan de hantera situationen bättre. Eftersom egna 

märkesvaror oftast kommer med en kopia av en redan framgångsrik produkt menar vi 

att det bör vara relativt enkelt för det producerande företaget att förutspå vilka produkter 

som kan bli utmanade. 

 

Hjalmarsson lyfter fram att utvecklingen av marknaden och EMV:s framfart lett till att 

många produkter är väldigt lika varandra. Aaker (2008) förklarar att en marknad som 

har en låg produktdifferentiering får en överkapacitet, vilket leder till lägre priser, då 

priset blir enda konkurrensmedlet. Hoch (1996) nämner att en strategi för att bemöta 

EMV är att reducera prisskillnaderna. Enligt Kumar och Steenkamp (2007) är 

prisskillnaderna det största problemet i arbetet med att konkurrera med egna 

märkesvaror. Problemet som författarna framhåller stämmer överens med 

respondenternas åsikter. Hjalmarsson hävdar att de inte har möjlighet att ligga på 

samma prisnivå som EMV och kan därför inte använda priset som konkurrensmedel. 

Kumar och Steenkamp (2007) menar att alternativet till reducerade priser blir istället att 

förbättra och bevisa att ens produkter levererar bättre funktionell kvalité än egna 

märkesvaror, vilket vi menar tydligt framkommer under empirin att producenterna gör. 

Nilsson berättar att producentmärken tidigare bemötte konkurrensen från detaljisters 

egna märkesvaror genom att justera priset så att det blev närmre EMV.  Hon poängterar 

att fokus idag inte ligger på att matcha priset utan att de istället fokuserar på att leverera 

en bra produkt. Producent 1
37

 (Telefonintervju, 2014-04-24) framhåller även han att 

priset inte är det primära i konkurrensen längre utan pekar istället på andra faktorer som 

producenter får konkurrera med.  

 

Av studien framgår det att priset inte är ett framgångsrikt konkurrensmedel gentemot 

egna märkesvaror.  Vad som framkommer av empirin är att risken med att justera priset 

närmre EMV, blir att kvaliteten sänks. Ytterligare en risk vi ser i att producenter lägger 

sig på samma prisnivå som EMV är att det kan skapa förvirring hos konsumenten. Vi 

                                                 
37 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-04-24. 
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anser att priset är en kvalitetsfaktor och om producenters produkter har samma pris som 

EMV så kan det tolkas som att de har likvärdig kvalité. Det tyder enligt oss på att 

strategin angående att minska prisskillnaderna inte är ett alternativ på den svenska 

marknaden. Istället bör fokus ligga på andra faktorer som gör producentmärken 

konkurrenskraftiga gentemot EMV.  

 

Melin (2011) åsyftar att differentiering är något företag bör eftersträva, eftersom det ger 

företag en egen efterfrågakurva och därmed får de kontroll över prissättningen. 

Författaren framhåller också att det kan minska priskänsligheten hos konsumenten. 

Porter (1983) lyfter fram att differentiering som en strategi som innebär att särskilja sig 

genom att erbjuda något annat än vad de andra aktörerna på marknaden gör.  

 

Vilket tidigare anförts tenderar varumärkens produkter vara väldigt lika varandra. 

Hjalmarsson anser därför att differentiering är oerhört viktigt. Differentiering är något 

som vi, utifrån empirin, kan urskilja vara av stor vikt för producenter och något de 

lägger ner mycket tid och resurser på. Wahlqvist lyfter fram att AXA försöker särskilja 

sig från mängden, framförallt från EMV, genom att ta fram och utveckla produkter som 

detaljister inte har möjlighet att kopiera, varken kunskapsmässigt eller finansiellt.  Vår 

åsikt är att produktsortimentet ser förhållandevis lika ut inom många kategorier och vi 

vill, precis som Wahlqvist säger, framhålla vikten av att skapa nya produkter som EMV 

inte vill, eller kan ge sig på.  Vi menar att differentiera sig, och lyckas skilja sig så pass 

mycket från EMV att detaljister inte ser någon nytta med att kopiera produkterna, är 

något producenter skall och måste sträva efter. Om de lyckas särskilja sig till den grad 

att detaljister inte vill kopiera blir konkurrensen mindre inom den kategorin och således 

blir prisnivån på producenters villkor. 

 

Utifrån våra respondenters resonemang om differentiering och att de lyfter fram det som 

en oerhört viktigt faktor tyder det på att de arbetar för att öka distansen från 

EMV.  Hoch (1996) beskriver det som ett alternativ för att bemöta konkurrensen från 

egna märkesvaror och framhåller två strategier att göra det på, mer för pengarna och ny 

och förbättrad produkt. 

 

Den första strategin menar Hoch (1996) innebär att priset håller en relativt konstant nivå 

medan värdet på produkten ökar för konsumenten. Producent 1 och Producent 2 
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framhåller att det är av stor vikt att förmedla värdet varumärkets produkt ger kunden. 

Vidare anförs att producenter måste addera ett mervärde i produkten som de även måste 

förmedla till konsumenter, det för att konsumenten ska veta vad den betalar för. Nilsson 

framför att de ständigt måste vara på tårna och rätta sig efter de trender som råder. För 

tillfället är en trend på marknaden att produkter ska vara närproducerade och 

miljövänliga. Nilssons exempel att tillverkningen av Felix tomatketchups förpackningar 

flyttats från utlandet till Sverige tyder på att Orkla Foods ser till och anpassar sig efter 

trenderna. När Wahlqvist betonar att deras produkter är producerade i Sverige, vilket de 

också visar tydligt mot konsumenter, visar det på att även de anpassar sig till trenden. 

 

Empirin tyder på att producenterna ökar värdet på sina produkter och möter 

konsumenternas efterfrågan. En förutsättning för producenter att öka mervärdet på sina 

produkter anser vi vara att de vet vad som efterfrågas av marknaden och vad 

konsumenten upplever vara ett mervärde. Vi konsumenter blir alltmer medvetna i vårt 

konsumerade, har oändliga möjligheter till preferenser och ställer högre krav på hur vårt 

behov skall tillgodoses. Producenters arbete med att förstå konsumenten blir då enligt 

oss en förutsättning för att erbjuda produkter som matchar efterfrågan. Vi ser alltmer 

krav på närodlat, ekologiskt eller rättvisemärkta varor. Kan producerande företag då 

lyssna till konsumenten och övertyga denne att produkterna bidrar till bättre villkor för 

arbetare, eller ökar handeln för svenska bönder, kan vederbörande förstå varför de ska 

betala en extra krona för producenternas produkter. 

 

Hochs (1996) andra strategi, ny och förbättrad produkt, innebär en investering i 

produktutveckling, kunskap och innovationer vilket kommer leda till en högre kvalité 

på produkten. Enligt Clegg och Bailey (2008) är innovation en kärnstrategi för att 

diversifiera sig på marknaden. Av vår empiri framgår det att producenterna lägger stor 

vikt på innovation och att de använder det som en viktig faktor för att kunna 

differentiera sig från EMV.  Heerde och Geyskens (2010) nämner att förbättringar på 

produkten inte behöver vara stora, utan även att små förändringar kan vara 

framgångsrika. Producent 2 anser att fokus bör ligga på att utveckla produkter som är 

nya, unika och som underlättar för konsumenten. Holfve ser också han innovation som 

en förutsättning för att nå framgång. Vidare framför han att det är svårt att komma med 

helt nya produkter och att de istället arbetar med utveckling av förpackningar som ska 

underlätta för konsumenten. Heerde och Geyskens (2010) lyfter fram särskiljbara 
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förpackningar som ett effektivt medel för att differentiera sig från EMV. Nilsson 

förklarar även hon att de arbetar med att utveckla och förbättra produkternas 

förpackningar samt att utveckla snabba middagslösningar för konsumenten. Nilsson tar 

grandiosa pizzor, som ingår i Orklas varumärkesportfölj, som exempel där de har lagt 

en speciell botten under pizzan så den ska få bättre konsistens vid tillagning. 

 

Innovation är enligt oss en starkt bidragande faktor till att producentmärken fortfarande 

är starka och det är det som är deras främsta konkurrensmedel. Nilsson framhåller att 

detaljister blir allt bättre på innovationer och berättar att ICA idag har en egen 

innovationsavdelning som arbetar fram egna produkter. Hon poängterar dock att de inte 

riktigt är där än. Vi anser att producenter måste fortsätta utveckla sin verksamhet och 

alltid se till att ligga steget före detaljister i kvalité, så de fortsätter ha sitt försprång. 

 

Ytterligare en fördel vi anser producenter har gentemot detaljister är kompetens kring 

produkterna. Många producenter har opererat en längre tid på marknaden med sina 

varumärken och på så sätt samlat på sig kunskap och erfarenhet som detaljisterna inte 

har ännu. Wahlqvist anför att de lägger ner mycket tid, arbete och energi på att få 

detaljister att förstå att det är producentmärkena som driver ett produktsegment framåt 

och inte EMV. Vi menar att producenterna bör ta vara på sin kompetens och utnyttja det 

genom att komma med fler lösningar. Dels med nya råvaror som främjar 

livsmedelsbranschen med kvalitet och nyskapande, men också med förpackningar och 

andra lösningar som underlättar för konsumenten i dennes konsumerande. Producenter 

måste påvisa att det är de som driver kategorierna framåt och därmed upprätthålla 

produkterna i kategorierna, vilket gör att konsumenterna får det de efterfrågar.   

 

Vi anser att producenter bör ta båda strategierna som Hoch (1996) presenterar i 

beaktande, mer för pengarna och ny förbättrad produkt, för att öka distansen från EMV. 

Som vi tidigare anfört är reducerade priser inte ett alternativ för producenter. 

Producentmärken ska öka distansen från EMV genom att ständigt arbeta med 

kvalitetsförbättring, exempelvis genom att finna bättre råvaror som höjer kvaliteten. Vi 

menar att de även ska sträva efter att ständigt utveckla produktionsprocessen och 

produkterna till att bli mer miljövänliga samt se till och anpassa sig till de trender som 

råder på marknaden. Ytterligare en konkurrensfördel är enligt oss att utveckla smarta 

och för konsumenten tilltalande förpackningar och ständigt lansera nya och utvecklade 
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produkter och få konsumenten att förstå att det är producenter som för utvecklingen av 

kategorierna framåt. 

 

Hoch (1996) presenterar avvakta och se som en strategi för att bemöta konkurrensen 

från EMV. Avvakta och se är en strategi som går ut på att det producerande företaget 

inte gör några speciella åtgärder när EMV introduceras på marknaden. Nilsson 

framhåller att lansering och utveckling av en ny produkt kan ta upp mot två år. Även 

Hällöv påpekar att innovationsprocessen är ett årslångt projekt vilket hon menar är en 

bidragande faktor till att producentmärken inte direkt kan bemöta konkurrensen från 

EMV. Vår empiri tyder på att innovationsprocessen är lång och att ständigt komma med 

innovationer är resurskrävande. Därför menar vi att avvakta och se bör övervägas innan 

några drastiska förändringar görs för att minimera risken för onödiga 

kraftansträngningar och kostnader. Vi vill framhålla att en fördel för producenter kan 

vara att ha utarbetade strategier, för att så snabbt som möjligt kunna bemöta eventuell 

konkurrens från EMV. Med stöd från vad som tidigare framförts vill vi dock poängtera 

att en åtgärd bör vidtas för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. 

 

Hochs (1996) strategi, leverera till EMV innebär att ett producerande företag väljer att 

producera detaljisters egna märkesvaror. Steenkamp och Dekimpe (1997) nämner att 

fördelen med att producera till detaljister är att den totala försäljningsvolymen kan öka 

samt att risken för överproduktion minskar. Wahlqvist berättar att de idag inte 

producerar egna märkesvaror men att de tidigare gjort det och betonar att ”alla affärer 

är viktiga”. Förutsättningarna för att Lantmännen skall producera EMV är att det finns 

både tid och utrymme i produktionen. Hirschman
38

 (Telefonintervju, 2014-05-15), som 

arbetar på Jojjen AB, producerar idag detaljisters egna märkesvaror och förklarar att 

fördelen med det är att företagets försäljningsvolym blir stor på grund av detaljisternas 

många butiker.  

 

Vi ser här en möjlighet för producenter efter att ha analyserat Wahlqvists resonemang 

om att alla affärer är viktiga. Vi menar att om producenter använder en del av sin 

produktion för att producera till detaljister, i en kategori som inte skadar egna 

produkter, kan det finnas en möjlighet att få in mer pengar till investeringar för 

                                                 
38 Hirschman, Philip. Ansvarig för inköp och produktutveckling på Jojjen AB. Telefonintervju, 2014-05-15. 
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företaget, både till forskning eller annan kompetensutveckling som gör att 

producentmärket ytterligare kan skilja sig i en annan kategori och vinna 

marknadsandelar där. Av de intervjuer vi gjort framgår det att det krävs tid och 

utrymme för att producera EMV. De stora företagen såsom Orkla, Nestlé och Findus 

använder sig av strategin för att de har överkapacitet och ser en möjlighet till ökad 

försäljning. Vi menar att de marknadsledande företagen har andra förutsättningar än de 

mindre företagen, där strategin kan vara ett måste för att överleva. Om ett företag väljer 

att producera EMV så ska beslutet vara noga analyserat och genomtänkt. Vi anser att 

det är av stor vikt att produkterna som producerats för EMV inte konkurrerar med 

producentföretagets egna produkter eller på något annat sätt riskerar att skada 

varumärket. 

 

5.2 Varumärkets betydelse 

Som framgår av empirin har utvecklingen lett till att produkterbjudandet smalnat av och 

färre varumärken ryms i varje kategori. Egna märkesvaror har delvis tagit val-

möjligheter från konsumenten och för att producentmärken ska utmärka sig krävs det att 

varumärket stärks. Melin (2011) beskriver det som varumärkesidentitet; ”vad 

varumärket står för, vad det ger för mening och vad det är som gör företaget unikt.” 

Författaren beskriver att begreppet har kommit att bli allt viktigare då skillnaderna 

mellan produkter som agerar inom samma kategori krympt. 

  

Att stärka sitt befintliga varumärke är något Hjalmarsson
39

 (Telefonintervju, 2014-04-

22) tillsammans med Larsson
40

 (Telefonintervju, 2014-04-25), Producent 2
41

 

(Telefonintervju, 2014-05-02), Wahlqvist
42

 (Telefonintervju, 2014-04-29) och Holfve
43

 

(Telefonintervju, 2014-04-28) anser vara en viktig byggsten för att motivera sin plats på 

hyllan i butik. Hjalmarsson menar att en följd av att EMV tagit marknadsandelar är en 

minskad försäljning. En minskad försäljning leder till lägre lönsamhet och kapital, 

vilket i sin tur innebär mindre pengar och resurser att investera i varumärket. 

  

                                                 
39 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
40 Larsson, Lena. VD på Handelns Utredningsinstitut research. Telefonintervju, 2014-04-25. 
41 Producent 2. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-05-02. 
42 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-29. 
43 Holfve, Jonas. Customer sales development manager på Nestlé. Telefonintervju, 2014-04-28. 
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Att detaljisters utbud förändrats och att produktutbudet smalnat av är något som vi 

själva uppmärksammat. Det erbjuds inte lika många varumärken på hyllorna och 

produkterna i samma kategori liknar varandra allt mer. Vi tar majonnäs som exempel; 

när du som konsument har ett behov av majonnäs är det inte omöjligt att du möts av 

fyra varumärken som alla erbjuder en ”äkta majonnäs”, varav en, alternativt två, 

representeras av detaljistens eget varumärke. Det viktiga är att förstå vad som gör att 

konsumenten förbiser det låga priset, som vanligtvis EMV erbjuder, och istället väljer 

en dyrare majonnäs från ett producentmärke. Vi anser att ett starkt varumärke är en 

betydande och bidragande faktor för att konsumenten väljer en viss produkt. 

  

Som Hjalmarsson anför har resurserna för att stärka varumärket minskat. Vi har tidigare 

poängterat att producenter måste fokusera på det som stärker varumärket. De faktorer 

som vi ser kan särskilja producenter från konkurrenter är också det de ska fokusera på i 

kommunikationen gentemot konsumenten.  Larsson (2001) uttrycker det; ”Identitet är 

organisationens målsättning och imagen är utfallet. För att kommunikationen gentemot 

konsument skall bli tydlig är vi av den uppfattningen att den interna kommunikationen 

bör vara densamma. Av teorin framgår det att varumärkesidentiteten har en stor 

betydelse för företagen och är något som internt byggs upp. Bernstein (1985) framhåller 

varumärkesidentitet som en unik kombination av associationer som företaget önskar att 

konsumenter ska ha till varumärket. För att öka förutsättningarna till en stark och tydlig 

identitet menar vi att producenter kan sätta upp riktlinjer och arbeta fram nyckelord som 

representerar vad företaget står för. Nyckelorden skall genomsyra hela verksamheten, 

allt från anställda till förpackningar och produkter, och sedan kommuniceras mot 

slutkonsument. För att koppla till Larssons (2001) ovanstående citat menar vi att 

nyckelorden skall forma företagets personlighet och understryka vilka varumärkets 

konkurrensfördelar är och sedan ska konsumenten omedvetet använda det som en 

plattform när denne bygger upp varumärkets image. 

  

Ind (1992) menar att det är genom kommunikation image skapas. Vidare framhåller 

författaren betydelsen av att företag måste vara tydliga i sitt budskap gentemot 

konsumenten. Vi ser här ett tydligt samband mellan teorin och empirin och ett budskap 

vi kan urskilja från våra intervjuer är just tydlighet. Wahlqvist nämner att de ständigt 

måste förmedla hur de arbetar med sitt varumärke och att de hela tiden måste lyfta fram 

de fördelar produkterna ger konsumenten. Producent 1 och Producent 2 är av samma 
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uppfattning och förklarar även de att det är av stor vikt att förmedla ett mervärde så att 

kunden vet vad de betalar för. 

  

Som vi tidigare framfört måste producenter vara tydliga med hur de kommunicerar 

varumärket. Faktorer som kvalité, kunskap, kontroll och råvaror är producentmärkens 

största konkurrensfördelar och vi menar att det primära arbetet för producerande företag 

bör vara att på ett tydligt sätt kommunicera det så konsumenten förstår mervärdet. 

  

Ett varumärkes image kan enligt Mohsin (2009) gå att påverka genom ändringar eller 

att företag stärker vissa delar i varumärket. Författaren menar att det kan göras genom 

att öka mervärdet produkten genererar konsumenten. Aaker (2002) och Kapferer (1998) 

påstår att ett varumärke har förmågan att tala. En historia kring varumärket byggs upp 

och med hjälp av kommunikation, bestående av reklam, medför det en bild av 

varumärkets kultur, personlighet och den typiska användaren. Producent 2 framhåller att 

de måste vara tydliga med att visa upp sitt ursprung, hålla god kvalité och samtidigt 

förmedla en känsla. Nilsson
44

 (Personlig intervju, 2014-05-15) lyfter fram 

marknadsföring och menar att den nu är mer genomtänkt och olika varumärken 

förmedlas inom de kanaler som Orkla anser vara i symbios med respektive varumärkes 

personlighet. Då reklam oundvikligen leder till att konsumenten skapar sig en bild av 

företaget vill vi poängtera att producenter måste vara konsekventa och noggranna i sin 

kommunikation. 

  

Producent 2 nämner att konkurrensen från detaljisters egna märkesvaror har ökat kravet 

på kostnadseffektivitet. Då marknadsföring kan vara kostnadskrävande menar vi att en 

fördel för företag är att ha ett tydligt mål och en genomtänkt plan för hur de vill att 

varumärket skall uppfattas, som de sedan ska bygga upp marknadsföringsarbetet kring. 

Vi menar att oavsett om marknadsföringen är ämnad för att sälja en viss produkt eller 

stärka varumärket generellt måste de förmedla samma sak. Med dagens teknologi och 

utveckling finns det billiga marknadsföringsalternativ som producenter kan dra nytta av. 

Genom att använda sig av dagens marknadsföringskanaler, såsom sociala media ser vi 

att de kan sprida sitt budskap till en större massa, för en lägre kostnad. Det stärks av 

Kumar och Steenkamp (2007) när de menar att arbete med marknadsföring och olika 

kommunikationsmedel ständigt bör utvecklas och underhållas.  

                                                 
44 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15 
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Vi lyfter fram Lantmännen, AXA, som ett bra exempel. De är tydliga med vad 

varumärket står för och förmedlar en känsla av kompetens. Wahlqvist betonar de noga 

utvalda råvarorna som ett mervärde, vilket vi lagt märke till att de tydligt förmedlar i sin 

kommunikation gentemot konsumenten. Vi är av den uppfattningen att de är duktiga på 

att få fram vad som utmärker deras produkter, vilket mervärde det ger att veta vilken 

åker säden har växt på eller vilken bonde som har skördat havren. De har, med hjälp av 

bland annat reklam, skapat ett förtroende hos konsumenten som i sin tur förstår och 

uppskattar det som Lantmännen förmedlar. Vi drar en parallell till Orkla som även de 

har som målsättning att skapa mervärde genom innovativa lösningar som gynnar 

konsumenten. Som tidigare framförts av Nilsson har produktionen av Felix 

tomatketchups plastförpackningar flyttats till Sverige för att undvika långa transporter 

och på så sätt gynna miljön. Orklas produkter är också, likt Lantmännens, till stor del 

producerade i Sverige men till skillnad från Lantmännen så förmedlas det inte lika 

starkt. Vi har således fått uppfattningen att arbetet Orkla gör med sina varumärken, och 

det mervärde det ger kunden, inte framgår lika tydligt i kommunikationen gentemot 

konsumenten. Vi menar då, med teorierna som stöd, att det kan leda till att varumärken 

inte blir lika tydliga och starka som de kunnat vara. 

  

Till skillnad från att förmedla varumärkets mervärde anser vi att Orkla är duktiga på att 

rikta sin marknadsföring till respektive målgrupp och med hjälp av reklam bygga upp 

en känsla och en identitet kring varumärket. Orkla kommunicerar varje varumärke mot 

den tilltänka målgruppen på ett tydligt sätt. Vi har tagit två av Orklas varumärken som 

exempel där Ekströms marknadsförs med en familjär känsla, med mycket barnfamiljer i 

trevliga miljöer. Fun Light däremot marknadsförs som en trendig dryck för medvetna 

ungdomar, där de nu även använder sig av supermodellen Caroline Winberg som 

ansiktet utåt. 

  

Aaker (1991) åsyftar att det är lättare för ett starkt varumärke att förbättra relationen till 

konsument. Författaren lyfter också fram att ett starkt varumärke har lättare att dra till 

sig nya, men också att behålla gamla, kunder. Det menar också Keller (2003) som 

vidare anför att ett starkt varumärke ökar motståndskraften gentemot konkurrenter. 

Författaren menar att produkten måste tillgodose kundens förväntningar gällande 

kvalitet, funktion och prestanda. Om produkten uppfyller kraven köps den igen och om 
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den inte gör det tappar kunden förtroendet. Kumar och Steenkamp (2007) lyfter fram 

vikten av att ha en god relation till konsumenten och att det är en viktig faktor för att bli 

konkurrenskraftiga mot EMV. 

  

Av empirin framgår det att producenterna är rädda om sitt varumärke. Nilsson beskriver 

att deras arbete bygger mycket på att inte göra konsumenten besviken. Vidare lyfter 

respondenten fram Felix tomatketchup som ett exempel och understryker att det är en 

produkt som många har ett förhållande till, därför måste den alltid smaka likadant. 

Konsumenten måste veta vad den får och lojala kunder är något som Nilsson poängterar 

som viktigt inom företaget och något de ständigt arbetar med. Vidare förklarar Hällöv 

att de måste vara varsamma med att plocka bort vissa varumärken då det fortfarande, 

inom många produktkategorier, är konsumentens favorit. Nilssons anförande har en 

tydlig koppling till teorin när hon förklarar arbetet med kundlojalitet. 

  

Vi menar att kundlojalitet kan vara en stark bidragande orsak till företagets framgång 

eller nederlag. Vi vill framhålla, med teorin som stöd, att en lojal kund måste tas i 

beaktande och hela tiden tillfredsställas så förväntningarna inte blir till en negativ 

erfarenhet. Konsumenten ska känna en personlig relation till varumärket och samtidigt 

associera en produkt med varumärket. Vi använder Nilssons exempel om Felix 

tomatketchup och menar att den personliga relationen till varumärket ska resultera i att 

kunden omedvetet tänker på Felix och ser flaskan framför sig, när den tänker på 

ketchup. Således anser vi att målet med en lojal kund bör vara att kundlojaliteten ska 

vara så stark att köpet av ett producentmärkes produkt ska göras på rutit, utan någon 

vidare eftertanke eller jämförelse med en annan produkt. 

  

5.3 Varumärkesportfölj 

5.3.1 Varumärkesarkitektur och struktur 

Aaker och Joachimstahler (2000) förklarar att det är viktigt att kontinuerligt arbete med 

sin varumärkesportfölj. Att hela tiden se över varumärkena och överväga huruvida 

varumärken skall läggas till eller plockas bort är det väsentliga i arbetet då addering av 

varumärken kan stärka portföljen medan ett för svagt varumärke snarare bryter ner den. 

Kapferer (2008) styrker föregående författares teorier och påvisar att trenden idag har 

förändrats och istället för att ha många varumärken i portföljerna vill företagen ha få. 
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Vi ser här en stark koppling mellan teorin och empirin då det tydligt framgår att 

producenterna ständigt arbetar med sin varumärkesportfölj. Det visar sig att 

producentmärkena har uppsatta mål på vad en viss produkt eller varumärke måste uppnå 

för att få vara kvar i portföljen. Exempelvis berättar Wahlqvist
45

 (Telefonintervju, 2014-

04-25) att de har uppsatta mål för respektive produkt och varumärke. I Lantmännens 

och Axas fall har de en kvalitetsnorm som innebär att produkterna måste uppfylla vissa 

kvalitetskrav för att få vara en del av sortimentet. Nilsson
46

 (Personlig intervju,  

2014-05-15), Producent 1
47

 (Telefonintervju, 2014-04-24) och Hjalmarsson
48

 

(Telefonintervju, 2014-04-22) poängterar lönsamhet som en viktig faktor. Vidare 

framhåller Hjalmarsson att de har förväntningar på försäljning för respektive 

produktgrupp. 

  

Att företagen har uppsatta mål för respektive varumärke och produkt ser vi som en 

förutsättning för att producenter ska nå framgång och att kontinuerligt se över och noga 

utvärdera respektive produkt menar vi är ett måste. Som vi tidigare diskuterat har 

utvecklingen lett till att detaljisters egna märkesvaror tagit volym från producenter, både 

på hyllan och i försäljning. Vi menar att det är en anledning till att vara än mer noga och 

att satsa resurser på ”rätt” produkter. Producenters produkter måste generera vinst och 

genom att utvärdera hur produkterna levererar får företagen en klar bild över vilka de 

skall lägga sitt fokus på. Vi är dock av den uppfattningen att producenter inte endast kan 

utvärdera produkterna efter lönsamhet utan att de även måste se till själva produkten. Vi 

menar att producenter inte få riskera att plocka bort någon nyckelprodukt, som för 

konsumenten anses viktig, och som hjälper producenten att bygga upp och stärka sitt 

varumärke i stort. 

  

Nilsson framhåller även vikten av att produkterna under respektive varumärke inte får 

konkurrera ut varandra och beskriver uppköpet av varumärket Frödinge som exempel 

och att produkter från andra varumärken fick lämna plats för Frödinges produkter. Det 

argumentet stärks av Aaker och Joachimstahler (2000) som framhäver att det är av stor 

                                                 
45 Wahlqvist, Christina. Trade marketing manager på Lantmännen Cerealia. Telefonintervju, 2014-04-25 
46 Nilsson, Susanne. Lokal affärsutvecklare/Distriktschef på Orkla Foods Sverige. Personlig intervju, 2014-05-15. 
47 Producent 1. Representerar ett producentmärke. Telefonintervju, 2014-04-24. 
48 Hjalmarsson, Henrik. Ansvarig för marknadsföring och försäljning på Findus. Telefonintervju, 2014-04-22. 
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betydelse att arbeta med identifiering av relationer mellan varumärken, så de inte 

konkurrerar med varandra.  

 

Vi menar att om ett företag adderar ett nytt varumärke till sin portfölj så måste de 

tidigare varumärkena ses över, det för att minska risken för intern konkurrens. Om de 

köper upp ett varumärke som är mer etablerat inom en viss kategori menar vi att andra 

produkter får stå åt sidan och lämna plats. Som vi tidigare anfört av Nilsson måste 

produkten vara marknadsledande, eller nummer två på marknaden för att representeras i 

portföljen. Vi ser ett samband mellan det och att produkter får lämna plats åt nya och 

åsyftar att exemplet med Frödinge stärker det. I vårt resonemang menar vi att Frödinge 

förde med sig en produkt som var marknadsledande inom en kategori vilket i sin tur 

petade ner Orklas tvåa till en tredje plats vilket i sin tur ledde till att tidigare trean blev 

bortplockad. 

  

Douglas et al (2001) menar att en varumärkesstruktur kan ses som en beskrivning av de 

olika varumärkena en varumärkesägare har på olika marknader. Kapferer (2008) 

nämner att det primära syftet med att ha en varumärkesportfölj är att kunna bemöta den 

segmenterade marknadens efterfråga på bästa sätt. Det kopplar vi till hur Nilsson 

förklarar att Orkla tänker kring sina varumärken. Nilsson förklarar att de olika 

varumärkena i portföljen riktar sig till olika målgrupper. Det framkommer även att de 

anpassar arbetet med respektive varumärke så att det ska attrahera den tilltänkta 

målgruppen på bästa sätt. Trots att Findus endast arbetar med ett varumärke ser vi ett 

samband med det Nilsson förklarar och Hjalmarsson anförande. Han förklarar att de 

arbetar med tydliga målgrupper för respektive produktgrupp, exempelvis att de har olika 

målgrupper för deras finaste grönsaker och dagens färdigrätter. 

  

Vi är av den uppfattningen att Orkla och Findus sätt att segmentera marknaden och att 

rikta sina produkter till olika målgrupper är en bra strategi. Vi menar att det underlättar 

arbetet med respektive varumärke och produkt. Det blir enklare för företagen att 

särskilja produkterna från varandra och blir då också lättare för dem att anpassa arbetet. 

Genom att utarbeta produkter och anpassa kommunikationen till en specifik målgrupp 

menar vi att det blir tydligare gentemot konsumenter. 
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5.3.2 Varumärkeshierarki och strategi 

Vi presenterar under den teoretiska referensramen Laforet och Saunders (1994) tre 

huvudsakliga varumärkesstrukturer; Corporate Dominant, Mixed Brands och Brand 

Dominant. Genom att ha analyserat företagen kategoriserar vi Orkla, Lantmännen och 

Nestlé under strukturen Brand Dominant. Laforet och Saunders (1994) förklarar att 

Corporate Dominant innebär att produkterna positioneras på produktnivå samt 

marknadsförs under ett eget individuellt varumärke. Författarna framhåller också att 

varumärkesägarens Corporate Brand inte behöver ha någon direkt koppling till 

produkterna. Beskrivningen tycker vi överensstämmer med hur Orkla, Lantmännen och 

Nestlé är uppbyggda. 

  

Vi ser en liknelse i hur de tre företagen arbetar med deras varumärken. Vi är av den 

uppfattningen att även Lantmännen riktar sina respektive varumärke till olika 

målgrupper. Det var inte någonting som framkom under intervjun med Wahlqvist men 

som vi genom vår analys av företaget anser. Skillnaden vi kan se, och som tidigare 

anförts, är att Lantmännen har en röd tråd genom hela verksamheten som återspeglas i 

alla varumärken. Vi menar att de förmedlar en svensk känsla och i alla varumärken kan 

en hälsosam livsstil återspeglas. Trots att deras olika varumärken rikta sig till skilda 

målgrupper byggs de upp på samma grund.  

  

Findus, Producent 1 och Producent 2 menar vi arbetar efter den struktur Laforet och 

Saunders (1994) kallar för Corporate Dominant med tillhörande Corporate Brand 

Strategi. Strukturen innebär att alla produkter och varumärken är positionerade på 

företagsnivå och strategin innebär att företagets alla produkter är positionerade under 

Corporate brand, alla produkter bär således samma varumärkesnamn. Författarna menar 

att denna strategi kan medför en ökad kostnadseffektivitet och att marknadsförings-

kostnaderna delas. Nackdelen menar Melin (2011) kan vara att det är svårt att 

differentiera och individualisera produkterna. Ytterligare en nackdel författaren lyfter 

fram är att den starka relationen mellan varumärkesägaren och varumärket kan leda till 

att dålig publikation drabbar hela företaget. 

  

Som vi tidigare anfört ställer utvecklingen ett ökat krav på kostnadseffektivitet. Om vi 

skall se till teorierna skulle det då vara en fördel för Findus, Producent 1 samt Producent 

som arbetar efter strukturen Corporate Dominant. Då alla Findusprodukter har samma 
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Corporate Brand menar vi att oavsett vilken produkt Findus marknadsför stärks hela 

varumärket. Det anser vi vara en fördel med strukturen och något som Orkla, 

Lantmännen och Nestlé inte kan dra lika stor nytta av. Orkla blanda aldrig ihop sina 

varumärken och marknadsför alltid sina produkter sker individuellt. 

  

En nackdel med strukturen Corporate Dominant och att alla produkter är kopplade till 

samma namn och att dålig publikation drabbar hela företaget. Ett tydligt exempel på det 

är hästköttskandalen som för några år sedan drabbade Findus. Trots att det bara var 

vissa produkter det gällde drabbades hela verksamheten. Vi menar att företagen som 

arbetar utefter strukturen Brand Dominant minskar risken för det. Då Orklas 

varumärken inte har så stark koppling till företagets Corporate Brand, Orkla, utan mer 

agerar som egna, individuella företag drabbas inte något varumärke av något annans 

misstag. Exempelvis om Felix tomatketchup skulle få dålig publikation påverkas inte 

försäljningen av Risi-frutti eller Fun Light.  

 

Avslutningsvis vill vi framhålla Brand Dominant som en gynnsam strategi för arbetet 

med producenternas varumärke och produkter. Även om företag inte har olika 

varumärken menar vi att strukturen är fördelaktig. Vi människor är olika, har olika 

behov och efterfrågar olika saker. Strukturen gör det enkelt att rikta varumärken mot 

olika målgrupper vilket vi ser som en klar fördel då konsumenten kan känna en relation 

till det varumärke som passar denne bäst.   
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KAPITEL 6 - Slutsats 
 

I det slutliga kapitlet redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till med analysen som 

utgångspunkt vilket utmynnar i att vi besvara uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och frågeställning 

 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga hur producerande företag positionerar och 

differentierar sig i förhållande till detaljisters egna märkesvaror på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Vidare syftar uppsatsen till att analysera på vilket sätt 

producerande företag arbetar med varumärkesidentitet och varumärkesportföljer. 

 

Den ökade konkurrensen från detaljisters egna märkesvaror (EMV) har för 

producerande företag inneburit ett ökat krav på medvetenhet och noggrannhet i arbetet 

med deras varumärken. Utvecklingen på marknaden, således EMV:s framfart, har fått 

konsekvenser som att produktutbudet smalnat av och att produkter inom samma 

kategori tenderar att vara snarlika varandra. Då detaljisters egna märkesvaror generellt 

erbjuder ett lägre pris än producentmärkens innebär det för producerande företag att de 

måste konkurrera med något som för kunden värdesätts och överväger EMV:s låga 

priser. 

 

Av vår studie framgår det att producenter lägger stor vikt på att tydligt positionera sig, 

således att vara tydliga i sitt utbud och de fördelar de kan erbjuda gentemot detaljisters 

egna märkesvaror. Följaktligen visar de då vilket mervärde produkterna ger 

konsumenten. Kontroll, kvalité och kunskap är några av de konkurrensfördelar de har 

gentemot detaljisterna. Studien visar att producenter har god kontroll över vart deras 

råmaterial kommer ifrån samt att de har en stor kunskap inom området som gör att 

produktkategorierna utvecklas och drivs framåt. Kontroll och kunskap påverkar givetvis 

även kvalitén och det är det som förmedlas för att motivera konsumenten, och få den att 

förstå, varför de ska betala ett högre pris för en produkt. I de flesta fall erbjuder egna 

märkesvaror ett lägre pris på produkter vilket medför att det inte finns någon möjlighet 

för producenter att konkurrera med priset. Istället gäller det för producenter att öka 

distansen från egna märkesvaror. Ett sätt att öka distansen och differentiera sig på 
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marknaden är genom innovation som går ut på att skilja de egna produkterna från 

resterande produkter på marknaden. I studien framgår det att det främst gäller 

produktutveckling av nya produkter som producenter jobbar med, men också nya 

förpackningslösningar som underlättar för konsumenterna. Att producera produkter som 

är miljövänliga samt består av råmaterial som är närodlat har blivit viktigt eftersom 

konsumenters efterfrågan på det ökat. Producenter eftersträvar att skilja sig och komma 

med innovationer som inte detaljister har någon möjlighet att kopiera eller anser bidrar 

till någon nytta.   

 

Som vi tidigare nämnt har EMV:s låga priser lett till att de producerande företagen 

blivit tvingade till att fokusera på andra saker, som för dem innebär konkurrensfördelar. 

Det har visat sig att ett starkt varumärke, således en stark varumärkesidentitet, är en 

starkt bidragande orsak till att konsumenter väljer en produkt framför en annan. De 

företag som har riktlinjer, eller utarbetade nyckelord som genomsyrar hela 

verksamheten, och på så sätt når konsumenten, menar vi får en större konkurrensfördel 

och kan skapa lojala kunder som känner igen sig i varumärket. De företag som har en 

tydlig identitet kan genom det forma en personlighet och understryka varumärkets 

fördelar, som till exempel arbete med kvalité, kunskap om råvaror eller hälsosamma 

värderingar. En annan viktig faktor i arbetet med varumärkesidentitet är att aldrig göra 

konsumenten besviken och särskilt inte de lojala kunderna. Lojala kunder skall det alltid 

värnas om då de är ett måste för att ett företag ska vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Producenter måste stimulera den lojala kunden genom att alltid säkra och 

upprätthålla den kvalitén som varumärket alltid haft. Motsvarar inte en produkt kundens 

förväntningar finns risken att vederbörande tappar förtroendet för företaget. Viktigt är 

också att komma med nya produkter som tillför nyheter och engagemang i kundens 

konsumerade.  

 

Då konkurrensen ökat har arbetet med varumärkesportföljen blivit allt viktigare och ett 

kontinuerligt arbete med portföljen är ett måste. Studien visar att producenter idag 

arbetar aktivt med sin varumärkesportfölj och utvärderar och överväger vilka 

varumärken och produkter de ska satsa på. Vilka varumärken och produkter som 

representerar företaget är av stor vikt då en stark produkt kan stärka varumärket lika 

mycket som en svag produkt kan bryta ner den. Producentföretagen har uppsatta mål för 

sina varumärken och produkter. De som uppnår kraven blir kvar och de som inte gör det 
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blir bortplockade. Enligt vår analys är lönsamhet den faktor som har störst påverkan 

men också krav på kvalité och kategoritillväxt ställs på produkterna och det gäller för 

varumärket att leverera de krav som producentföretagen satt upp. Lönsamhet är som 

sagt en självklar faktor, då producentföretagen måste gå med vinst, men produkter som 

är av stor betydelse för kunden är enligt oss minst lika viktiga. Ett varumärkes 

flaggskeppsprodukt, som de flesta lojala kunder har en relation till, får inte plockas bort 

från portföljen då det kan riskera att det totala värdet på varumärket sänks. 

 

Vi har även kommit fram till att producenter riktar sina olika varumärken och 

respektive produktgrupper till skilda målgrupper. Det har framgått att ett stort och 

komplext varumärke kan vara svårt för konsumenten att skapa sig en uppfattning om 

eller känna en relation till, därför kan det vara fördelaktigt att arbeta på det sätt Orkla 

gör. De har tydliga målgrupper för respektive varumärke och det förmedlas på ett bra 

sätt, allt från förpackningar till reklam. Det krävs att kommunikationen är enkel så det 

tydligt framgår till vilken målgrupp respektive varumärke är tilltänkt eftersom det gör 

det lättare för konsumenten att ta till sig, skapa en uppfattning samt känna tillhörighet 

till varumärket. 

 

Avslutningsvis svarar vi på vår frågeställning; 

Vad karaktäriserar, inom den svenska livsmedelsmarknaden, producerande företags 

arbete för att bemöta konkurrensen från detaljisternas egna märkesvaror  

 

Tydlighet - Tydlighet i positioneringen, således vad företaget står för och vad de kan. 

Det är viktigt för att skapa en tydlig plats på marknaden så att konsumenten får en tydlig 

bild av företaget och vad de har för fördelar gentemot detaljisters egna märkesvaror.   

 

Innovation - Ett måste för att differentiera sig på marknaden. Då priset inte är ett 

konkurrensalternativ gentemot egna märkesvaror använder producenter innovation som 

ett substitut. Innovationer som bland annat kan bestå av ständig utveckling av nya 

produkter eller förpackningslösningar som helst detaljisterna inte har resurser till att ta 

efter.  

 

Kundlojalitet - Lojala kunder är oerhört viktigt och det gäller att hela tiden arbeta med 

identiteten för att skapa varumärkeslojalitet hos kunderna. Förutsättningarna för det är 
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att produkterna ständigt motsvarar de förväntningar konsumenten har på produkten, 

både kvalitetsmässigt och upplevelsemässigt. Målet med kundlojalitet ska vara att 

kundens köp görs på rutin, något alternativ till producentmärkets produkt skall inte 

finnas i kundens tankar.  

 

Målgrupper - Rikta företagets varumärken och produkter till olika målgrupper - Att 

arbeta mot olika målgrupper förenklar producenters arbete. Alla individer är olika, har 

olika preferenser och erfarenheter vilket leder till att vi har varierande behov. För att 

inte skapa förvirring hos konsumenten med stora komplexa varumärken, som har en 

svag fokusering, blir det således lättare att nå ut till många små grupper än att försöka 

nå ut till alla på samma sätt. 

 

6.2 Avslutande reflektioner och tankar 

Vi har under vår studie intervjuat ett antal personer från livsmedelsbranschen, främst 

från producerande företag. Intervjuerna, tillsammans med våra egna reflektioner har gett 

oss en förståelse för vad som karaktäriserar producenternas arbete. Vi anser att vår 

studie gett oss tillräckligt med kunskap och utformats till ett bra stöd för att kunna 

uppfylla vårt syfte. Följaktligen har vi tagit de delar ur delsyftena vi anser karaktäriserar 

producentmärkenas arbete med att bemöta konkurrensen från detaljisternas egna 

märkesvaror och presenterat dem i vår slutsats, därmed anser vi att vår frågeställning är 

besvarad.  

 

Vi tror att detaljisterna kommer fortsätta och utveckla sina egna märkesvaror och att de 

inte är nöjda med den procentandel egna märkesvaror har i butik idag. Det kommer leda 

till att producenter än mer måste värna och arbeta med att stärka sitt befintliga 

varumärke. En risk vi sett är om detaljister kopierar produkter och sedan inte kan driva 

dem framåt på marknaden, således inte har råd med marknadsföring. Om en produkt 

kopieras och sedan slår ut konkurrerande produkter innan den hunnit etablera sig på 

marknaden, eller hos kunden, kan det leda till avsaknad av kategoritillväxt och minde 

valmöjligheter för konsumenterna. Därför bör producerande företag vara ännu tydligare 

med hur de framställer sitt varumärke, att de beaktar och värnar om lojala kunder samt 

att de riktar varumärkena till rätt målgrupper.  

  



  

 

 

 
60 

KÄLLFÖRTECKNING 

Tryckta källor 

 

Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity. USA: The free press 

 

Aaker, D.A. (2002). Building Strong Brands. London: Simon & Schuster UK Ltd 

 

Aaker, D.A. (2008). Strategic market management, USA: John Wiley & Sons 

 

Aaker, D.A. & Joachimstahler, E. (2000). Brand leadership. New York: Free press 

Ailawadi Kusum L. (2001). The retail power-performance conundrum: What have we 

learned?. Journal of retailing. Vol.77. s.299-318 

 

Andersen, I. B. (2012). Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig 

metod. Lund: Studentlitteratur 

 

Anselmsson, J. & Johansson, U. (2013). Manufacturer brands versus private brands: 

Hoch's strategic framework and the Swedish food retail sector.The international review 

of retail, distribution and consumer research. Vol.24. s.186-212 

 

Apelbaum, E., Gerstner, E. & Naik, P. (2003). The effects of expert quality evaluations 

versus brand name on price premiums. Journal of product and brand management. 

Vol.12. s.154-165 

 

Apéria, T & Bach, R. (2004). Brand relations management: bridging the gap between 

brand promise and brand delivery. Köpenhamn: Liber 

 

Axelsson, B & Agndal, H. (2012). Professionell marknadsföring. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Blumberg, B., Cooper, R.R. & Schindler, P.S. (2011). Business Research Methods. 

Maidenhead: McGraw-Hill Education 

 

Braak, A., Dekimpe, M G. & Geyskens, I. (2013). Retailer private-label margins: the 

role of supplier and quality-tier differentiation. Journal of marketing. Vol.77. s.86-103 

 

Bryman A. & Bell E. (2010), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

 

Bernstein, D (1985). Image och verklighet – om företagskommunikaion. Stockholm: 

Svenska 

 

Callahan, J. & Eytan, L. (2004). The importance of customer input in the development 

of every new products. R&D Management. vol. 34. s.107-120.  

 

Cantzler, I. (1991). Vad tycker kunden – En handbok om kundattitydundersökningar. 

Lund: Skogs Grafiska AB 

 

Chernatory, L. & McDonald, M. (1998). Creating powerful brands in consumer, service 

and industrial markets. Oxford: Elsevier-Butterworth-Heinemann 



  

 

 

 
61 

 

Christensen, L., Andersson, N., Carlsson, C. & Haglund, L. (2001). 

Marknadsundersökning – en handbok. Lund: Studentlitteratur 

 

Stewart R., Clegg. James R., Bailey (2008). International encyclopedia of organization 

studies. SAGE publications inc. 

 

Densccombe, M. (1998). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur: Lund 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Douglas S P., Craig C S. & Nijssen E J., (2001). ”ExecutiveInsights: Integrating 

branding strategy cross markets: Building brand architecture”, Journal of International 

marketing, Vol. 9, No. 2 

 

Gummesson, E., (2000). Qualitative Methods in Management Research. Sage 

Publiceation Inc.: CA 

 

Gummesson E., (2008). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Liber AB. Malmö 

Hoch S J., (1996),How should national brands think about private labels?. Sloan 

management review.Vol. 37:2 s.89-102 

 

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Holmgren, U. (2004). Nöjd och trogen kund? Bokförlaget BAS. Göteborg 

 

Håkansson, P. (2000). Beyond Private Label - the strategic view on distributor own 

brands. EFI, Stockholm.  

 

Ind N. (1992). The corporate image: strategies for effectiveidentity programmes. Great 

Britain: Kogan page Ltd. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Studentlitteratur: Lund 

 

Kapferer J.N., (1998). Strategic brand management, Kogan page limited, UK 

 

Kapferer, J.N., (2008). The new strategic brand management, creating and sustaining 

brand equity long term. Sterling; VA. Kongan Page, London, 3 ed.  

 

Keller, K. L., (2008). Strategic brand management building, measuring, and managing 

brand equity. A European perspective. Harlow: Pearson Education Limited  

 

Krishnaswami, O.R. &Satyaprasad, B.G. (2010). Business Research Methods. Mumbai: 

Himalaya Publishing House 

 

Kumar, N. & Steenkamp J-B E.M. (2007). Private Label Strategy - how to meet the 

store brand challange. Harvard business school press. USA 



  

 

 

 
62 

Laforet, S & Saunders, J. (1994). ”Managing brand portfolios: How the leaders do it”. 

Journal of Advertising Research, Vol. 34, No.5 pp. 64 

 

Lagnevik, M., Sjöholm, I., Lareke, A., Östberg, A. (2003), The dynamics of innovation 

clusters: A study of the food industry. Edward Elgar.  

 

Larsson, L. (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

 

Melin F., (2011). Varumärkesstrategi - om konsten att utveckla starka varumärken. 

Liber, Malmö 

 

Mohsin, M. (2009). Encyclopedia of brand equity management. Mumbai: Himalaya 

pub. Tillgänglig: Ebrary 

 

Mossberg, L., & Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. Studentlitteratur AB, 

Lund 

 

Narasimhan, C. & Wilkox, R. (1998). Private Labels and the Channel Relationship: A 

Cross-Category Analysis. Journal of business, Vol. 71, no. 4. 

 

Olsson, H. & Sörenssen, S. (2011.) Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv.  

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Porter M.E. (1983). Konkurrensstrategi. ISL. Uddevalla 

 

Ries, A., &Trout, J. (2001). Positioning: the battle for your mind. New York., London: 

McGraw-Hill 

 

Rosengren K.E& Arvidsson, P. (2002). Sociologisk metod, Liber: Malmö 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Tornhill, A. (2012). Research Methodes for Bussniess 

students. 6th edition. Pearson Education: Harlow 

 

Steenkamp J.B E.M. & Dekimpe M.G. (1997). The Increasing Power of Store Brand: 

BulidingLoyalty and Market Share. Vol. 30. P. 917-930 

 

Steenkamp J.B.E.M., Harald V.H. & Geyskens, I., (2013). What makes consumers 

willing to pay a price premium for national brands over private labels? Journal of 

marketing research. Vol. 46 issue 6. p. 1011-1024. 

 

Svensson, T. (1998). Daglivarudistributionens strukturomvandling. Linköping 

universitet, Linköping 

 

Nirmaly, K., Jan-Benedict E.M. Steenkamp (2007). Private Label Strategy - how to 

meet the store brand challange. Harvad business school press. USA 

 



  

 

 

 
63 

Terrvik, E. (2001). Att kanalisera hållbarhet – hur daglivaruföretag översätter miljökrav 

till handling. Kungälv: Grafikerna Livéna 

 

Verhoef P C., Njissan, E J., &Sloot L M. (2002). Strategic reactions of national brand 

manufacturers towards private labels: An empirical study in the Netherlands. European 

journal of marketing. Vol. 36 s. 1309-1326  

 

Wileman och Jery (1997)  

 

 

Elektroniska källor 
 

http://www.handelnshistoria.se/marknad-och-reklam/reklam-och-varumarken/olika-

typer-av-egna-varumarken/ (2014-04-18) 

 

http://www.ica-historien.se/Varorna/Varumarken-och-sortiment/Egna-varumarken--

fran-Luxus-till-Sol-Ica/ (2014-04-18) 

 

http://www.handelnshistoria.se/marknad-och-reklam/reklam-och-varumarken/varfor-

har-livsmedelsbutiken-egna-varumarken/ (2014-04-20) 

  



  

 

 

 
64 

BILAGA 1 – Dagligvarukarta 2013 
 

 

 

 

 

 


