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Sammanfattning 
 
 
Titel: Svensk dagligvaruhandel – förändringar och strategier för märkesvaruleverantörer 
 
Seminarium: 2004-03-12 
 
Ämne: Magisteruppsats i företagsekonomi 
 
Författare: Martin Larsson, Eric Ponzio, Joakim Wulff 
 
Handledare: Ingmar Tufvesson 
 
Nyckelord: dagligvaruhandel, branschförändring, distribution, konkurrensstrategi, 
märkesvaror 
 
Problem: Svensk dagligvaruhandel har under senare år genomgått en utveckling som 
inneburit att tre stora handelskedjor har stärkt sin marknadsposition genom att kontrollera 
den större delen av dagligvarubutikerna, centralisera sitt beslutsfattande och investera i 
egna märkesvaror. Förändrade förutsättningar inom dagligvaruhandeln skulle kunna 
ändra marknadens spelregler, något som borde påverka märkesvaruleverantörernas 
konkurrensfördelar och företagsstrategier. 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka och analysera hur svensk dagligvaruhandel 
utvecklas och hur märkesvaruleverantörers reaktionsalternativ påverkas av tre svenska 
handelskedjors investeringar i egna varumärken. 
 
Metod: Studien har genomförts med en övergripande abduktiv förklaringsmodell och har 
således utgångspunkt i både empiri och teori. Insamling av primärdata och sekundärdata 
har framför allt skett med hjälp av intervjuer och litteratur. Ett teoretiskt ramverk har 
skapats för att sedermera har kopplats till empirin under analysarbetet, vilket legat till 
grund för slutsatserna. 
 
Slutsats: I och med handelskedjornas investeringar i egna märkesvaror har de blivit 
direkta konkurrenter med märkesvaruleverantörerna och kan påverka deras strategier 
eftersom kedjorna äger marknadsplatsen, tillämpar ett centralt beslutsfattande och 
kontrollerar den större delen av butikerna i Sverige. Konkurrensstrategierna för 
märkesvaruleverantörerna påverkas således och kan sättas ur spel eftersom aktiviteter och 
funktioner i marknadskommunikationen och distributionssystemet styrs av 
handelskedjorna. Detta är dock något som tillfaller utvecklingen och den naturliga 
evolutionsprocessen på marknaden, vilket gör att ytterligare förändring kan väntas i 
framtiden och som återför strategierna deras genomslagskraft till de 
märkesvaruleverantörer som överlever förändringarna. 
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Summary in English 
 
 
Title: Swedish food retail – changes and strategies for traditional brand manufactures 
 
Seminar date: 2004-03-12 
 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish credits (15 ECTS). Major 
in marketing. 
 
Authors: Martin Larsson, Eric Ponzio, Joakim Wulff 
 
Advisor/s: Ingmar Tufvesson 
 
Key words: food retail, industry changes, distribution, competitive strategies, brand 
products 
 
Purpose: The purpose is to examine and analyze how the Swedish food industry develops 
and how brand manufactures response alternatives are inflicted by three Swedish grocery 
chains investments in private labels. 
 
Methodology: A qualitative research method is used while approaching the field of 
interest from a manufactures perspective. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework has been constructed with a 
combination of industry evolution, product life cycle, distribution channel, value chain, 
competitive advantage and for the industry specific strategy theories. 
 
Empirical foundation: Interviews are conducted with persons in the Swedish grocery 
industry as well as experts within the field. Literature and research articles within the 
field of grocery retail have also been used. 
 
Conclusions: Due to the grocery chains investments in private labels they have become a 
direct competitor to traditional brand manufacturers and can influence their strategies 
since they own the marketplace, use centralized decision making and control the majority 
of the grocery shops in Sweden. Manufacturer’s competitive strategies can therefore 
become unsuccessful when implemented since the activities and functions in the market 
communication and distribution system are controlled by the grocery chains. However, 
this is a part of the natural evolution process and development which suggests that further 
changes will occur in the future that restores the strategies potential success to those 
manufacturers whom survives the changes. 
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1 Inledning 
 
I kapitel ett presenteras uppsatsens bakgrund, vilken sedan blir utgångspunkt för 
problemdiskussion, syfte och avgränsningar. Slutligen följer begreppsdefinitioner och 
dispositionsöversikt för uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Svensk dagligvaruhandel har under senare årtionden genomgått omfattande förändringar. 
Aktörernas roller har omdefinierats genom att detaljhandeln stärkt sin marknadsposition. 
Detta har skett genom att försäljningen till slutkonsumenterna under en längre tid 
koncentrerats till de tre stora handelskedjorna ICA, Coop och Axfood, vilka idag står för 
drygt 90 procent av dagligvarubutikernas försäljning. Vidare har beslutfattandet 
förflyttats från den enskilda butiken till att återfinnas på central nivå.1  Det faktum att 
kedjorna valt att genomföra omfattande investeringar i egna märkesvaror (produkter som 
säljs till konsumenten under ett varumärke som kontrolleras av handelskedjorna) har i 
sammanhanget skapat konsekvenser för flertalet leverantörer.2

 
Som vidare konsekvens av nämnda förändringar har handelskedjorna ökat sin kontroll 
och således även möjligheten att påverka marknadsutbudet, något som tidigare var 
leverantörerna förunnat.3 I en studie utförd på den brittiska marknaden har det 
identifierats att detaljhandeln agerat på sådant vis att samtliga leverantörers märkesvaror 
har förlorat marknadsandelar till förmån för detaljisternas egna varumärken.4 På den 
brittiska dagligvarumarknaden har detaljhandelns egna varumärken idag tillskansat sig 
drygt 40 procent av marknaden5 och vissa internationella detaljhandelsföretag, såsom 
Lidl6 och Aldi7, har valt att nästan uteslutande inrikta sin försäljning på egna varumärken. 
Enligt experter inom området förutspås Sverige följa samma utvecklingstrend8 vilket 
medfört att svenska leverantörer känner sig osäkra inför framtiden.9

 
                                                 
1 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
2 ICA Nyheter (2003) EMV slår ut små leverantörer 
3 Corstjens, J & Corstjens, M (1995) Store wars 
4 KPMG (2000) Customer loyalty and private label products 
5 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
6 SVT Plus (2003) Vem gynnas mest 
7 www.aldi.de (2003) Hemsida 
8 Svaton, T (2003) Intervju med vd för Svensk Dagligvaruhandel 
9 EBC (2003) Euroforum konferens 
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Således finner leverantörer idag en allt hårdare konkurrenssituation, där deras tidigare 
inflytande kring varudistribution reducerats på grund av detaljhandelns höga 
koncentration, centraliserade beslutsfattande och investering i egna varumärken. Detta är 
följaktligen något som borde påverka märkesvaruleverantörernas konkurrensfördelar och 
företagsstrategier.10  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Handelskedjornas förändrade strategier leder till att förutsättningar inom 
dagligvaruhandeln påverkas, något som skulle kunna ändra marknadens spelregler och 
skapa konsekvenser för aktörernas strategier. 
 
Marknader fungerar på sådant vis att efter en inledande utvecklings- och tillväxtfas sker 
en mognad, vilken leder till stabilisering.11 Dagligvaruhandeln har sedan länge befunnit 
sig i en stabil fas då marknaden kännetecknats av låg tillväxt.12 Denna trygga situation 
kan dock komma att ändras genom påverkan av både externa och interna förändringar 
vilket skulle kunna medföra turbulens på marknaden för aktörerna. För 
dagligvaruleverantörerna är det främst handelskedjornas strategiförändringar som 
föranlett turbulens och en ny marknadsmiljö, vilket kan kännetecknas av ett ändrat 
konkurrenstryck, något som kan påverka både konkurrensstyrkan och de varaktiga 
konkurrensfördelarna för leverantörerna. Det kan skapa konsekvenser för företagens 
tidigare affärsmodeller och strategier, vilka i så fall måste anpassas i linje med 
marknadens utveckling. Strategiska åtgärder, baserade på leverantörernas kompetens, 
kommer således att fordras för att uppnå en ny lönsam och stabil fas i framtiden,13 vilket 
är synnerligen gällande för märkesvarufabrikanterna inom den svenska 
dagligvaruhandeln. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 ICA Nyheter (2001) DLF: EMV stort hot 
11 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
12 www.axfast.se (2003) Årsredovisning 2000 
13 Eneroth, K & Malm, A-T (2000) Strategic identity 
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Figur 1 Förändringar och utvecklingsinriktningar inom dagligvaruhandeln, Eneroth, K 
& Malm, A-T (2000) Strategic identity, Bearbetad modell 
 
Ovanstående figur används för att illustrera utvecklingssituationen 
dagligvaruleverantörerna befinner sig i, där deras marknadsförutsättningar förändras och 
påverkar de strategier med vilka de ämnar bemöta framtiden. De potentiella 
utvecklingsmöjligheterna kan således resultera i en såväl försämrad som förbättrad 
lönsamhet, beroende på det strategiska alternativets lämplighet på marknaden. Tidigare 
forskning inom ämnesområdet pekar på en rad olika strategiska alternativ, vilka kommer 
att redogöras för nedan. Indelning av dessa kan göras i tre övergripande områden, det vill 
säga att anpassa verksamheten för tillverkning av detaljhandelns egna varumärken, 
fortsatt produktion av enbart traditionella varumärken eller att avvakta 
marknadsutvecklingen för att eventuellt agera i ett senare skede.  
 
Det första berör leverantörernas anpassning till nya marknadsförutsättningar vilket 
innebär att förändra verksamheten till att enbart producera egna varumärken alternativt 
att producera både traditionella varumärken och egna varumärken.14

 
Det andra alternativet forskningen identifierat är att leverantörerna fokuserar på 
tillverkning av sina traditionella märkesvaror genom att använda sig av olika strategiska 
åtgärder. De strävar efter kostnads- eller differentieringsfördelar, genom att exempelvis 
sänka produkternas priser gentemot konsumenten eller genom att förbättra produkternas 
kvalitet och mervärde. Ett ytterligare alternativ är att lansera en ny produkt, med lägre 

                                                 
14 Harding, J-A & Quelch, D (1998) Brands versus private labels 
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pris eller kvalitet än den traditionella, för att direkt konkurrera med detaljhandelns egna 
varumärken.15 Vidare kan leverantörerna välja strategier för att försöka sänka 
försäljningspriset till konsumenterna för att minska eventuella prisskillnader mellan de 
traditionella och egna märkesvaror16, eller så kan märkesvaruleverantörerna försöka 
utveckla samarbeten med detaljhandeln.17

 
Ett sista alternativ innebär att leverantörerna väljer att avvakta utvecklingen för att i ett 
senare skede finna strategiska möjligheter. Detta medför således att tillverkaren ej vidtar 
några strategiska åtgärder alls utan fortsätter med att planera sin verksamhet utan att 
beakta just dessa förändringarna i allt för stor utsträckning.18

 
Följaktligen har forskningen redan funnit problem för leverantörer inom 
dagligvaruhandeln, i och med att förslag på strategiska alternativ har formulerats. Olika 
strategiska val medför olika förutsättningar för företag att uppnå konkurrensfördelar vilka 
dock skulle kunna påverkas på olika sätt av en förändrad situation inom 
dagligvaruhandeln. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka och analysera hur svensk dagligvaruhandel utvecklas och 
hur märkesvaruleverantörers reaktionsalternativ påverkas av tre svenska handelskedjors 
investeringar i egna varumärken. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
För det första avgränsar sig denna studie till att endast fokusera på den svenska 
dagligvaruhandeln och på vilka strategier som kan lämpa sig för densamma. Detta görs 
för att kunna fördjupa studierna av dagligvaruhandeln i större utsträckning än vad som 
vore möjligt med den internationella marknaden. På så sätt hoppas författarna uppnå 
bättre förståelse för ämnesområdet samt på framhävandet av ett tydligare resultat. Vid de 
tillfällen där kopplingar görs till utländska marknader sker detta endast då den svenska 
dagligvaruhandeln förutspås utvecklas på likartat sätt. Som en konsekvens av att studien 
                                                 
15 Hoch, S (1996) How should national brands think about private labels  
16 ibid 
17 Corstjens, J & Corstjens, M (1995) Store wars 
18 Hoch, S (1996) How should national brands think about private labels 
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ej utreder dynamiken på en global dagligvarumarknad, kommer ej heller utlåtande härom 
att med säkerhet kunna göras. 
 
För det andra kommer denna uppsats att studera de tre största handelskedjorna på den 
svenska marknaden för att skapa förståelse för hur den större delen av marknaden har 
förändrats och fungerar idag. Eftersom de tre största handelskedjorna (ICA, Coop och 
Axfood) svarar för 90 procent av försäljningen i dagligvarubutikerna19 kommer studien 
att kunna granska det som är avgörande för den större delen av marknadsförsäljningen 
och därigenom även för tillverkare. Som konsekvens av detta kommer mindre 
handelskedjors påverkan ej att undersökas, då den kan ses som av underordnad betydelse 
med avseende på försäljningsandelarna. Avgränsningen görs för att författarna på så sätt 
ska kunna fokusera sina tidsmässiga resurser på den större delen av dagligvaruhandeln, 
för att därigenom uppnå en djupare helhetsförståelse. 
 
För det tredje bortser denna studie ifrån leverantörsalternativet att anpassa sig till 
tillverkning av egna varumärken. Denna avgränsning grundar sig främst på att fördelar 
samt nackdelar med ett sådant val inbegriper ett ämne utsatt för mycket polemik, där 
någon enighet kring huruvida lönsamhet eller konkurrensfördelar uppnås inte står att 
finna20. Vidare kan denna strategiska åtgärd ej ses som ett valbart alternativ för samtliga 
leverantörer, eftersom handelskedjorna föredrar att samarbeta med få och oftast stora 
internationella tillverkare.21 Konsekvenser i och med denna avgränsning innebär att 
studien ej utreder alternativet att tillverka egna märkesvaror, ett handlingsalternativ som 
ändock återfinns för vissa fabrikanter. Fastän det vore intressant att undersöka detta 
alternativ ses dock avgränsningen som nödvändig på grund av tidsramarna för uppsatsen. 
 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 
Flertalet termer kommer löpande att benämnas i uppsatsen vilkas innebörd således önskas 
definieras närmare enligt följande. 
 
Dagligvarubransch: är en gemensam definition av samtliga aktörer som framställer, 
förädlar, säljer, köper och konsumerar dagligvaror. 
 

                                                 
19 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
20 Harding, J-A & Quelch, D (1998) Brands versus private labels 
21 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
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Dagligvaror: till dagligvaror räknas förutom livsmedel vissa kemisktekniska varor, 
pappersvaror, tobak, tidningar och blommor22. 
 
Dagligvaruleverantör, märkesvaruleverantör, märkesvarufabrikant, leverantör, 
tillverkare, fabrikant: den aktör som står för sluttillverkning av den vara vilken når 
konsumenten. Ifall inget annat specificeras åsyftas tillverkare av traditionella 
varumärken. 
 
Handelskedjor, kedjor: de aktörer vilka förser slutkonsumenten med dagligvaror såsom 
ICA, Coop och Axfood. 
 
Dagligvaruhandel, handel: med dagligvaruhandel avses aktörer som arbetar med 
försäljning av livsmedel och andra dagligvaror23. 
 
Detaljhandel, detaljist: det sista ledet i distributionskanalen från tillverkare till 
slutkonsument. 
 
Egna märkesvaror, egna varumärken: konsumentvaror som tillverkas åt en handelskedja 
och säljs under kedjans eget namn eller varumärke, i dess egna butiker24. 
 
Leverantörens märkesvaror, traditionella märkesvaror: varumärke som produceras och 
ägs av dess tillverkare25. 
 
Strategi: är en övergripande plan för att gruppera resurser för att uppnå en fördelaktig 
position, det vill säga strategi är ett verktyg tänkt att vägleda företag för att uppnå 
konkurrensfördelar genom optimala beslut26. 
 
 

1.6 Disposition 
 
Studien delas upp i sex kapitel. I inledningen definieras och diskuteras det problem som 
kommer att studeras för att därefter resultera i ett, i förhållande till problemdiskussionen, 
avgränsande syfte. I kapitel två kommer tillämpade metoder att åskådliggöras och 
motiveras och därefter resonemang kring dess begränsningar samt konsekvenser av dessa 
                                                 
22 Konkurrensverket (2002) Konkurrensen i Sverige 2002 
23 ibid 
24 Burt, S (2000) The strategic role of retail brands in British grocery retailing  
25 Kotler et al (2002) Principles of marketing 
26 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
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begränsningar. Det tredje kapitlet kommer att definiera de centrala begrepp som kommer 
att ligga till grund för studien och kommer att utnyttjas i analysen. Kapitel fyra kommer 
att inventera samt presentera den svenska dagligvaruhandeln och dess förändringar, 
relaterat till forskningsfrågan och syftet. Dessutom kommer en undersökning kring hur 
svenska leverantörer förhåller sig till förändringarna som skett inom dagligvaruhandeln 
att behandlas. I kapitel fem kommer den empiriska bas som framlagts att analyseras 
utifrån det teoretiska ramverket och begreppen för att identifiera de konsekvenser 
förändringarna medför för märkesvaruleverantörerna. Slutsatser kommer att diskuteras i 
kapitel sex, och kopplas till problemet, där fokus kommer att ligga vid vad resultatet 
innebär i ett vidare sammanhang. 
 
 
 Problem och 

syfte 
Metod 

Analys  Slutsats 

Förändring, 
distribution 
och strategi 

Den svenska 
dagligvaru-

handeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Studiens disposition 
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2 Metod 
 
I kapitel två beskrivs de metoder som används för det praktiska utförandet av uppsatsen. 
Genomgång av val av ämne, teori och empiri behandlas och slutligen diskuteras 
metodkritik, källkritik och självkritik. 
 
 

2.1 Val av ämne 
 
Dagligvaruhandeln har genomgått flertalet förändringar under senare år, vilka ännu pågår 
och ämnet är således vida efterfrågat inom dagligvaruforskningen. Efter studier i såväl 
strategi som marknadsföring har ett naturligt intresse väckts för detta 
undersökningsområde. För att i vidare mening skapa en uppfattning kring vad som kan 
vara intressant för närmare utredning inom ämnet har förarbetet innefattat läsning av 
olika ämnesrelaterade publikationer, såsom forskningsartiklar. Det har således 
framkommit att det debatterats mycket kring hur leverantörer skall anpassa sina strategier 
för att bemöta förändringarna inom dagligvarumarknaden. I det material som påträffats 
har diskussionen behandlat huruvida leverantörerna ska ha som strategi att tillverka 
traditionella märkesvaror, egna märkesvaror eller både och, för att anpassa sig till 
marknadens nya förutsättningar. Någon enighet kring vilka fördelarna samt nackdelarna 
med dessa tillvägagångssätt är har dock inte identifierats. Strategier för hur 
leverantörerna kan fortsätta med att tillverka traditionella märkesvaror har tidigare 
diskuterats förhållandevis generiskt och har ej, av författarna till denna studie, funnits 
visa en övergripande bild av hur märkesvaruleverantörernas strategier påverkas av den 
svenska dagligvaruhandelns spelregler. Detta har följaktligen medfört ett starkt intresse 
för att utreda de strategiska möjligheter som står dagens tillverkare av traditionella 
märkesvaror till hands i allmänhet, samt hur de påverkas av handelskedjornas strategi, 
vilket således även kräver förståelse för utvecklingen i Sverige. 
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2.2 Övergripande angreppssätt 
 
 

2.2.1 Perspektiv 
 
Sättet att se på tillvaron utgår alltid från ett visst perspektiv. Vid forskningsarbete uppstår 
skillnader i problemdefinition och frågeställning beroende på vilket perspektiv som 
används, till exempel om dagligvarors fördelar och nackdelar undersöks ur en tillverkares 
eller ur en konsuments perspektiv.27

 
Som diskuterats vid val av forskningsämne har det funnits vara intressant att utreda hur 
dagligvaruhandeln förändrats och hur detta påverkar märkesvaruleverantörernas 
strategier. För att studera detta har en undersökning av dagligvaruhandelns förändringar 
gjorts för att identifiera hur olika aktiviteter i distributionssystemet påverkats. Därför 
beskrivs såväl handelskedjornas förändrade roll och strategier som konsekvenserna av 
dessa på leverantörerna och deras konkurrensmöjligheter. Den övergripande anledningen 
till detta är att det är av relevans att förstå hur de externa miljöförändringarna påverkar de 
interna förutsättningarna för leverantörerna, vilket får implikationer på deras strategiska 
alternativ. Mot denna bakgrund väljs ett märkesvaruleverantörsperspektiv. 
 
Det teoretiska ramverket har valts att göras ur ett perspektiv som är applicerbart på 
dagligvaruhandeln, utan att på samma gång vara för specifikt för denna. Härigenom finns 
en önskan om att en ökad helhetsförståelse skall uppnås i slutsatserna. 
 
 

2.2.2 Undersökningsmetod 
 
Kontinuerligt under framställandet av uppsatsen har olika metodologiska val gjorts, med 
utgångspunkt i studiens problemdiskussion och syfte. För att nalkas forskningsområdet 
har en arbetsmodell skapats, vilken genomsyrar studien i sin helhet. Detta har gjorts för 
att erhålla en genomgående struktur för att underlätta både arbetsgången och förståelsen 
av resultatet. Mindre justeringar av denna arbetsmodell har gjorts allteftersom studien 
fortskridit för att öka flexibilitetsmöjligheterna då nya empiriska eller teoretiska 
upptäckter gjorts, vilka varit intressanta att undersöka närmare i enighet med vald 
undersökningsmetod. 
 
                                                 
27 Eriksson, L-T & Wiedersheim-Paul, F (2001) Att utreda, forska och rapportera 
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Undersökningen bör ses dels som deskriptiv28, då beskrivning av dagligvaruhandeln och 
dess förändringar görs, dels som explorativ29, då förståelse för hur konkurrensstrategier 
påverkas att eftersträvas. Genom logiskt resonemang kommer sedermera slutsatser att 
dras för att lämna ett bidrag inom ämnesområdet. Anledning till att denna kombination 
gjorts är att studien strävar efter att uppnå en övergripande förståelse av den svenska 
dagligvarumarknadens dynamik, för att kunna koppla de strategiska åtgärderna för 
leverantörerna till branschens aktuella situation. 
 
Studien använder sig vidare av en abduktiv förklaringsmodell, vilken innebär en 
blandning av det induktiva, som har sin utgångspunkt i empirin, och det deduktiva 
arbetssättet, som har sin utgångspunkt i teorin. Härigenom har studien sin utgångspunkt i 
empirisk fakta utan att för den sakens skull avfärda teoretiska föreställningar. Studien 
växlar följaktligen mellan empiri och teori för att på så sätt öka förståelsen av 
dagligvaruhandeln genom att jämföra olika empiriska mönster och teoretiska 
förklaringar. Utifrån den empiriska undersökningen söks förståelse för att identifiera 
dagligvaruhandelns utveckling och för hur leverantörerna ser på denna. Genom analys, av 
empirin och genom tillämpandet av det teoretiska ramverket, önskas förståelse skapas 
kring dagligvaruhandelns förändringar och kring fabrikanternas konkurrensstrategier. På 
så sätt har alternerandet mellan empiri och teori gjorts med avsikt att finna nya teoretiska 
infallsvinklar på ett tidigare välstuderat ämnesområde, för att tillföra nya aspekter till 
dagligvaruforskningen.30

 
För att identifiera hur märkesvaruleverantörers strategiska alternativ för att bibehålla eller 
skapa konkurrensfördelar påverkas, och därigenom hur exempelvis 
distributionsmöjligheterna av deras märkesvaror påverkas, har det varit viktigt att få en 
djupare förståelse för leverantörernas problematik. Därför väljs en kvalitativ ansats för 
studiens genomförande för att kunna redogöra för samt förstå den studerade företeelsens 
kvaliteter, det vill säga för hur förändringarna inom dagligvaruhandeln ser ut och vilka 
konsekvenser de medför för leverantörernas konkurrensstrategier.31 I och med detta val 
avvisas den kvantitativa metoden som istället är av statistisk natur vid insamlandet av 
primärdata, det vill säga kvantifierar variablers återfinnande inom ett studerat område, 
med avsikt att göra resultatet generaliserbart32. 
 

                                                 
28 Merriam, S (1994) Fallstudie som forskningsmetodik 
29 Andersen, I (1998) Den uppenbara verkligheten 
30 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflexion  
31 Eneroth, B (1984) Hur mäter man vackert 
32 Holme, I-M & Solvang, B-K (1997) Forskningsmetodik 
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Som konsekvens av detta är slutsatserna ej generaliserbara ur ett statistiskt perspektiv. 
Däremot kommer förståelse för leverantörernas problematik att kunna uppnås genom att 
en djupare undersökning görs av olika företeelsers dynamik. 
 
 

2.2.3 Arbetsmodell 
 
För skapandet av genomgående struktur i studien och stringens i utformningen av 
uppsatsen upprättas en modell som arbetsverktyg. Härigenom underlättas arbetsgången 
och förhoppningsvis även förståelsen för resultatet. Denna modell skapas dels till förmån 
för uppsatsens författare och dels till förmån för uppsatsens läsare. Modellen beskriver på 
ett överskådligt sätt arbetsgången i samband med olika faser i studien och torde medföra 
att fokus lyckas vidmakthållas löpande under studiens gång och därför även vid 
slutsatsformuleringen. Läsare kan genom denna arbetsmodell erhålla assistens med att 
identifiera nyckelkomponenter i uppsatsen samt med att få en bättre förståelse för studien 
i sin helhet. 
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kommunikation 
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Figur 3 Arbetsmodell för studien 
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Uppsatsen utgår från ett teoretiskt ramverk vilket bygger på problemdiskussionen och 
syftet, för att definiera de centrala områden som är relevanta för den empiriska studien. 
Det teoretiska ramverket och begreppen utgör också det verktyg som sedan kommer att 
användas i analysen, för att skapa förståelse för den svenska dagligvaruhandelns 
utveckling och för märkesvaruleverantörernas konkurrensstrategier. Analysen låses 
därför till det teoretiska ramverket för att skapa en utgångspunkt för slutsatser kring 
utvecklingen inom dagligvaruhandeln och för hur leverantörernas strategier påverkas.  
 
 

2.3 Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverk som används för studiens analyser av empiriskt material utgörs av 
tre områden:  
 

 Branschförändring – avser ge förståelse i analysen för hur den svenska 
dagligvaruhandeln ser ut och utvecklas. 

 Distribution, värdekedja och kommunikation – avser skapa förståelse för hur 
utvecklingen och förändringen inom den svenska dagligvaruhandeln påverkar 
märkesvaruleverantörernas strategier. 

 Konkurrensstrategi – avser visa vilka möjliga reaktionsalternativ som står 
märkesvaruleverantörerna till förfogande för att bemöta handelskedjornas 
investeringar i egna varumärken. 

 
Det första utgörs av teorier för branschutveckling och strategiförändring och är tänkt att 
skapa förståelse för utvecklingen inom den svenska dagligvaruhandeln, det vill säga hur 
de förändrade förhållandena ser ut, och kan senare bidra till att leverantörernas situation 
och strategier påverkas. Bland valda huvudförfattare kombineras Eneroth & Malm33, 
Day34 samt Grant35 i strävan att skapa en täckande och djupare förståelse av utvecklingen 
inom dagligvaruhandeln. 
 
Det andra området innefattar en sammanslagning av distributions- och värdekedjeteori 
samt marknadskommunikationsteori, för att senare kunna illustrera sambanden mellan 
olika aktörer inom dagligvaruhandeln, det vill säga mellan tillverkaren, handelskedjan 
och konsumenten. För att förstå hur försäljning och värdeskapande sker inom 
dagligvaruhandeln används därför teori kring distributionskanaler kopplat till aktiviteter i 

                                                 
33 Enertoh, K & Malm, A-T (2000) Strategic identity 
34 Day, G (1997) Strategies for surviving a shakeout  
35 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
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branschens övergripande värdekedja, det vill säga aktiviteter som spänner sig från 
tillverkarna till konsumenterna. Valet att kombinera dessa två områden genom att 
använda teoriernas grunddrag görs för att skapa en övergripande bild av de mest 
relevanta funktionerna i distributionskanalen, för att på så sätt visa var och hur värde 
skapas för företagen samt konsumenterna. Litteratur härom utgörs av olika verk vars 
huvuddrag sammanfogats för att passa studiens syfte och övriga teoriområden bättre. För 
distributionskanalteori används Stern & El-Ansary36 eftersom den täcker området väl. 
Vidare brukas även Armstrong & Kotler37 eftersom de ger en god och generell bild av 
distributionssystem. Angående värdekedjor används en litteraturblandning av Porter38 
och Grant, så att olika närliggande och kompletterande teorier kan behandlas. För att 
senare kunna koppla ihop distributionssystem och värdeskapande med 
konkurrensstrategier för dagligvaruleverantörerna, används 
marknadskommunikationsteori för att på ett tydligt sätt illustrera hur aktiviteterna i 
distributionssystemen kan påverka konkurrensstrategier. Då detta teoretiska område 
endast brukas för att beskriva konkurrensen i distributionskanalen används bara ett 
teoretiskt perspektiv, vilket behandlas av Kotler et al39. 
 
Det sista området innehåller konkurrensstrategiteori med avsikt att identifiera och förstå 
på vilka sätt tillverkarna kan skapa och behålla konkurrensfördelar på marknaden. För att 
se på hur konkurrensfördelar formas och bibehålls används därför teorier skrivna av 
Porter40, som har utvecklat mycket av den teori som finns idag kring konkurrensstrategier 
och vars koncept utgör grunden i synsättet om företags konkurrensfördelar. 
Avslutningsvis presenteras specifika strategiska åtgärder av Hoch41, för hur 
märkesvaruleverantören kan bemöta handelskedjornas egna märkesvarustrategier och 
anpassas till de förändrade förutsättningarna inom dagligvaruhandeln som uppstått, 
eftersom hans studie tydligt kartlägger de huvudsakliga alternativ som tillämpas och kan 
tillämpas. Hochs åtgärder används för att ytterligare illustrera, mer konkret, hur Porters 
teorier kring konkurrensfördelar påverkas och för att stärka förståelsen för hur 
märkesvaruleverantörernas reaktionsalternativ påverkas. 
 
Valet av det teoretiska ramverket har sin utgångspunkt i de ämnesområden författarna 
funnit nödvändiga, för att kunna genomföra de undersökningar samt de analyser som 
krävs för att skapa förståelse för den studerade företeelsen. Anledning till att olika teorier 
blandas, för att sedan knytas samman i analysen, är för att författarna försökt finna en 
                                                 
36 Stern, L & El-Ansary, A (1992) Marketing channels 
37 Armstrong, G & Kotler, P (2000) Marketing an introduction  
38 Porter, M (1985) Competitive advantage 
39 Kotler et al (2002) Principles of marketing 
40 Porter, M (1999) Konkurrensstrategi 
41 Hoch, S (1996) How should national brands think about private labels 
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bättre kombination av teori med åtanke på studiens specifika syfte för att skapa ett större 
perspektiv. På så sätt skapas därför förhoppningsvis en täckande och mångfacetterad bild 
av de studerade kvaliteterna som påträffas, så att djupare förståelse för den övergripande 
företeelsen erhålls. Av denna anledning bör det nämnas att det även kan finnas andra 
teorier som skulle ha kunnat användas i studien för att uppnå ett annat perspektiv. 
 
 

2.4 Datainsamling 
 
Datainsamling indelas i primärdata och sekundärdata, vilket innefattar den empiri som 
presenteras i uppsatsen. Primärdata är data som ses som förstahandsrapportering, data 
forskaren själv samlat in, medan sekundärdata utgörs av andrahandsrapportering, 
tillgänglig data insamlad av andra.42 Som primärdata i studien räknar författarna såväl 
expertintervjuer som intervjuer med aktörer inom den svenska dagligvaruhandeln 
genomförda av författarna, sekundärdata består däremot av andras insamlade material. 
 
Insamlandet och strukturerandet av materialet för denna studie sker genom att i ett första 
skede granska ämnesspecifika artiklar och litteratur vilket varit avgörande för förståelse 
kring forskningsområdet. Därefter genomförs intervjuer för att komplettera den 
information som ej återfunnits i sekundärdata och som kan vara relevant för 
genomförande av analyserna samt för förståelse av dagligvarumarknadens struktur i 
Sverige och konsekvenser för svenska fabrikanter av märkesvaror.43 Vidare har även 
kunskap från föreläsningar från kursen Marknadsföringsteoretiska perspektiv på 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hafts i åtanke under studiens gång, då denna 
kurs ligger till grund som inspirationskälla för denna studie44. 
 
I ett första skede studeras den svenska dagligvaruhandelns utveckling med utgångspunkt i 
koncentration, centralisering och egna märkesvaror. I ett andra skede studeras de tre stora 
svenska handelskedjorna som väljs eftersom de utgör drygt 90 procent av försäljningen i 
dagligvarubutikerna45, och kan därför ge en övergripande bild av större delen av 
marknaden. I ett sista skede studeras leverantörer av märkesvaror för att skapa förståelse 
för deras uppfattning och reaktioner kring handelskedjornas strategiförändringar. På så 
sätt hoppas förståelse för dagligvaruhandelns dynamik uppnås. 
 

                                                 
42 Eriksson, L-T & Wiedersheim-Paul, F (2001) Att utreda, forska och rapportera 
43 Holme, I-M & Solvang, B-K (1997) Forskningsmetodik 
44 Burt, S (2003) Föreläsning, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 
45 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
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2.4.1 Sekundärdata 
 
I enlighet med vad som ovan nämnts inleds den empiriska studien genom användning av 
sekundärdata, vilken hämtas med hjälp av Internet samt Ekonomihögskolans databaser 
och bibliotek. Bland sekundärdata används bland annat Hoch46, Harding & Quelch47, 
Burt48, Laaksonen & Reynolds49, Håkansson50, rapporter från KPMG51 och 
Konkurrensverket52 samt diverse nyhetsartiklar från svensk dagspress, vilka är 
betydelsefulla för att erhålla insikt i branschens natur och problematik. Valet av 
forskningsartiklar som används i uppsatsen har grundat sig på framställningens karaktär, 
exempelvis är Hochs artikel mycket betydelsefull eftersom den summerar merparten av 
de strategiska åtgärder som diskuterats fram till idag. Vidare visar Konkurrensverkets 
rapporter på ett tydligt sätt den aktuella situationen inom den svenska dagligvaruhandeln 
vilket hjälper författarna att få en god insikt över de nationellt rådande förhållandena. Att 
majoriteten av använd sekundärdata utgörs av sammanställningar och övergripande 
beskrivningar är ett medvetet val då det på så sätt blir lättare att hantera materialet, vilket 
ökar förståelsen för dagligvaruhandelns förändring, struktur och dynamik. På så sätt 
minskas även risken att åsidosätta eller försumma specifika aspekter, då 
sammanställningarna ger en god helhetsbild. 
 
 

2.4.2 Primärdata 
 
Eftersom somliga infallsvinklar ej har funnits i granskad sekundärdata för denna studie, 
väljer författarna att fördjupa sin kunskap kring dessa genom insamlande av primärdata 
med hjälp av intervjuer. De intervjupersoner som träffats har utgjorts av såväl experter, 
det vill säga informanter som besitter expertkunskap kring den svenska 
dagligvaruhandeln, som olika aktörer på marknaden, det vill säga respondenter som är 
verksamma inom dagligvaruhandeln i Sverige.53 Erhållen primärdata kring 
dagligvaruhandelns beskaffenhet har sedermera omvandlats till relevant information 

                                                 
46 Hoch, S (1996) How should national brands think about private labels 
47 Harding, J-A & Quelch, D (1998) Brands versus private labels 
48 Burt, S (2000) The strategic role of retail brands in British grocery retailing 
49 Laaksonen, H & Reynolds, J (1995) Own brands in food retailing across Europe 
50 Håkansson, P (2000) Beyond private label 
51 KPMG (2000) Customer loyalty and private label products 
52 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
53 Holme, I-M & Solvang, B-K (1997) Forskningsmetodik 
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respektive kunskap av intressanta variabler vilka därefter analyserats för att skapa 
förståelse för fabrikanternas syn på konkurrenssituationen.54

 
Insamlandet av primärdata fokuserar huvudsakligen på att erhålla material från 
märkesvaruleverantörerna och från branschexperter. Detta val görs utifrån uppsatsens 
leverantörsperspektiv, vilket gör att det är främst leverantörernas syn på förändringarna 
och utvecklingen som är relevant, fast utifrån strävan att ge en överblickande bild av 
dagligvaruhandeln blir det även intressant att undersöka och jämföra branschexperters 
syn på utvecklingen. Att inga nyckelpersoner från handelskedjorna intervjuas beror på att 
författarna valt branschexperters utomstående syn för att se på den svenska 
dagligvaruhandelns utveckling. Dock har två intervjuer, vilka redovisas nedan, med 
anställda hos handelskedjorna genomförts med avsikt att styrka det material som 
insamlats på annat håll. Härigenom finns en önskan, utifrån uppsatsens syfte betingat, att 
lämplig kombination av insamlad primärdata uppnås samtidigt som tillförlitligheten ökar. 
 
 

2.4.3 Intervjuernas genomförande 
 
Insamlandet av primärdata genomförs med såväl person- som telefonintervjuer55 med 
informanter och respondenter. För att fånga intervjuobjektens värderingar hålls så kallade 
fria intervjuer, där dock ämnesområden för intervjuerna fastställts men med avsikt att 
lämna utrymme för tolkning och reflexion. Ämnesområden för intervjun delges dock i 
förväg för att minimera risken för intervjuer med personer med felaktig kompetens, vilket 
annars kan förorsaka ett irrelevant insamlande av primärdata. Att intervjuobjektet får 
möjlighet att påverka intervjuns utfall är viktigt för insamlandet av värdefull primärdata, 
eftersom viktiga infallsvinklar erhålls. Denna form av intervju är relevant för den 
kvalitativa studiens form, då författarna söker djupare förståelse kring 
dagligvaruleverantörens komplexa situation. 
 
En intervjuguide skapas, vilken återfinns som bilaga. Frågorna i intervjuguiden behandlar 
förändringar inom dagligvaruhandeln och konsekvenser för leverantörerna och 
förändringarna hänförs till teoriområdet beträffande branschförändring, 
distributionskanaler och funktioner. Detta kopplas till teoriavsnittet för distribution och 
värdekedjor, samt konkurrensmöjligheter och förändringar för leverantörerna, vilket 
används för att analysera hur märkesvaruleverantörernas strategier påverkas. Med dessa 
ämnesområden väntas tillräcklig primärdata samlas för att sedermera kunna analyseras 
                                                 
54 Davenport, T & Prusak, L (1998) Working knowledge 
55 Form av intervju för respektive intervjuobjekt framgår i källförteckningen 
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utifrån det teoretiska ramverket och begreppen. Mer explicit behandlar de första fyra 
frågorna främst distribution och värdekedjor medan de sista fyra frågorna behandlar 
främst konkurrensstrategier. Samtliga frågor ligger vidare till grund för att utreda 
förändring och utveckling inom dagligvaruhandeln. Under både telefon- och 
personintervjuerna förs anteckningar av framkommen primärdata av intervjuande 
uppsatsmedlem och de sammanställs direkt efter intervjuerna för att säkerställa 
primärdata samt intryck. I källförteckningen framgår vidare vilka respondenter som 
intervjuats per telefon eller i person. 
 
Eftersom några av de intervjurespondenter bland dagligvarutillverkarna som kontaktats 
framför önskemål om att ej i direkt avseende citeras, med anledning till känsliga 
utlåtanden kring sina kunder, kommer primärdata från samtliga respondenter bland 
tillverkarna ej att kopplas till ett specifikt namn. Författarna väljer att tillmötesgå denna 
önskan eftersom studien då kan gå djupare när respondenterna upplever att de kan tala 
frispråkigt. Intervjuerna av leverantörer struktureras vidare efter tre kategoriområden – 
mejeriprodukter, djupfryst/färdigmat samt företag bland Supermarkets lista över Sveriges 
50 största dagligvarutillverkare56 – för att på så sätt försöka få en allsidig bild av 
leverantörsperspektiven. Val av intervjuobjekt påverkas dessutom av deras relativa 
ställning, och därigenom kunskap, inom företaget eftersom författarna önskar säkerställa 
materialets relevans. Vidare presenteras tillverkarrespondenternas namn, företag samt 
ställning endast i metodkapitlet, med beaktande av somliga respondenters önskan att 
förbli anonyma, för att sedermera benämnas som Leverantörer A-H. Tidsmässigt har 
intervjuerna tagit mellan tio minuter och en timma, beroende på respondenternas 
tidspressade schema. Då respondenterna förblir anonyma i redovisandet av svaren 
relateras inte exakt intervjutid till respektive respondent. Nedan följer förteckning av 
valda respondenter bland dagligvarutillverkarna: 
 

 Larsson, Ola – Produktchef Djupfryst för Dafgårds 
 Lindström, Björn – Försäljningschef för Arla 
 Karlsson, Magnus – Försäljningschef för Kraft Foods 
 Kaverud, Jonas – Divisionschef Sverige för Cerealia Foods 
 Söderström Bo – Informationschef för Carlsberg Sverige AB 
 Terdin, Anders – Försäljningschef för Carlshamn Mejerier 
 Törner, Lotta – Pressansvarig för Skånemejerier 
 Waldemarsson, Lars – VD för Nestlé 

 

                                                 
56 Supermarket (2003) ICA Facktidning 9-10/2003 
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Bland övriga respondenter intervjuas Mattias Granholm samt Pernilla Mårtensson i 
egenskap av anställda som genomgått internutbildningar på ICA respektive Coop Forum, 
eftersom information söks för att bekräfta den sekundärdata som använts angående 
aktuella dagligvarukedjor. 
 
Valda och relevanta intervjuinformanter som kontaktas utgörs av marknadsdirektören 
Mathias Dittrich för Dagligvaruleverantörernas Förbund samt av verkställande direktör 
Thomas Svaton på Svensk Dagligvaruhandel. Motiv till dessa val av experter grundar sig 
på deras kunskap inom dagligvaruhandeln för både svenska leverantörer och svensk 
handel. Att ha samlat primärdata från individer med olika perspektiv inom den svenska 
dagligvaruhandeln sker för att ge en övergripande bild och minska partiskhet i 
informationssammanställningen. Båda intervjuerna sker per telefon, då det förhållit sig 
geografiskt svårt för författarna att genomföra personintervjuer. 
 
 

2.5 Kritik av studien 
 
Som alltid i forskningsarbete är det intressant att överväga och se vilka konsekvenser 
valda tillvägagångssätt eller ansatser skapar för studiens resultat. Exempelvis ger den 
kvalitativa metoden upphov till diverse svårigheter som går att relatera till validitets- 
samt reliabilitetsproblem. Det är således av vikt att diskutera denna problematik för att 
skapa förståelse för studiens tillförlitlighet samt trovärdighet, på samma sätt som det är 
viktigt att skapa medvetenhet kring använda källors värde samt kring författarnas egna 
åskådningsperspektiv.57

 
 

2.5.1 Metodkritik 
 
Beträffande validitet bör frågan ställas huruvida mätinstrumentet mäter den företeelse den 
ämnar mäta, det vill säga i denna studie huruvida författarna lyckas att samla in rätt data 
med använda frågor och variabler. Vidare kan det vara lämpligt att skilja mellan olika 
varianter av validitet, den inre samt den yttre validiteten. Den inre validiteten åsyftar 
överrensstämmelse mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem och den yttre 
validiteten avser överrensstämmelsen mellan resultatet av de definierade mätvärdena och 
verkligheten. De begrepp som utgör det teoretiska ramverket väljs då de tillfaller det 
teoretiska området som både studien och forskningsfältet behandlar. Ämnesområdet som 
                                                 
57 Eneroth, B (1984) Hur mäter man vackert 
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väljs för undersökning och analys behandlar branschförändring och konkurrensstrategier 
inom dagligvaruhandeln och vid genomförande av den teoretiska analysen beaktas 
överensstämmelsen mellan de teoretiska begreppen och empirin. Fokus ligger vid 
applicerbarheten av teorin på dagligvaruhandeln i Sverige. Problemen som påträffas är att 
finna teorier som är väl tillämpbara för studien med utgångspunkt i uppsatsens specifika 
syfte. Då ingen heltäckande teori hittats av uppsatsens författare används istället en 
kombination av olika teorier för att täcka det undersökta området. På så sätt eftersträvas 
en så god överrensstämmelse mellan begreppen och dagligvaruhandeln som möjligt. Den 
yttre validiteten försöker författarna säkerställa genom att exempelvis under intervjuernas 
genomförande förtydliga samt utveckla frågeställningar och funderingar. Det 
övergripande problemet för den yttre validiteten är istället att få möjligheten att 
genomföra intervjuer med olika aktörer samt experter. Svårast har varit att intervjua 
nyckelpersoner på de stora handelskedjorna, vilket kan ha föranlett att viss empiri ej 
erhållits och kan därför ha påverkat studiens resultat.58

 
Beträffande reliabilitetsproblem, som handlar om hur mätningar utförs och hur insamlad 
information bearbetas, berörs denna studie inte i vidare utsträckning av dessa problem. 
Reliabilitet har stor betydelse då avsikten är att mäta kvantiteten av en viss företeelse, 
vilket dock ej är fallet i denna uppsats som istället tillämpar kvalitativ ansats. Eftersom 
det är förståelse kring den svenska dagligvaruhandelns utveckling och kring 
märkesvaruleverantörers konkurrensstrategier som eftersträvas, kommer någon form av 
statistisk analys inte att stå i centrum.59

 
 

2.5.2 Källkritik60

 
För att bedöma studerade källors äkthet bör tre huvudsakliga källkritiska kriterier 
beaktas: samtids-, tendens- och beroendekriteriet. 
 
Inledningsvis bör medvetenhet fästas vid att en del av den teoretiska litteratur som 
används ej är nyutkommen, utifrån ett samtidsperspektiv. De huvudsakliga källorna som 
används torde ändå vara relevanta då samtliga tillhör respektive ämnesområdes bas. 
Eftersom samtliga verk fortfarande används inom den företagsekonomiska forskningen 
samt eftersom teorierna revideras i nypubliceringar med jämna mellanrum, borde 

                                                 
58 Eriksson, L-T & Wiedersheim-Paul, F (2001) Att utreda, forska och rapportera 
59 Eneroth, B (1984) Hur mäter man vackert 
60 Eriksson, L-T & Wiedersheim-Paul, F (2001) Att utreda, forska och rapportera 
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samtidskravet uppfyllas i dessa källor. Annat material som brukas för ämnesområdet 
tillhör den dagsaktuella forskningen och är därför samtidsgiltigt. 
 
För att i stor utsträckning eliminera tendenser hos källor beträffande dagligvaruhandelns 
beskaffenheter, insamlas både primärdata och sekundärdata. Denna mångfaldsprincip 
används i största möjliga mån för att kontinuerligt undvika vinklingsproblematiken. 
 
Beroendekritik genomförs genom att korsexaminera tryckta källors referensmaterial. I 
mångt och mycket väljs vedertagna teorier och källor för att säkerställa oberoende och 
tillförlitlighet. Dock bör det tilläggas att litteratur för den empiriska undersökningen av 
dagligvaruhandeln innehåller korsreferenser vilka författarna inte har kunnat undvika vid 
insamlandet av sekundärdata. De intervjuobjekt som medverkat i studien har ej någon 
koppling sinsemellan, vad författarna vet, och torde således ej vara bundna till varandra. 
 
 

2.5.3 Självkritik 
 
Att skilja på fakta och värderingar kan vara synnerligen svårt därför att fakta skapas av 
människor som observerar exempelvis en företeelse. Omvärlden är således inte alltid 
självklar, vilket medför problem då denna studeras eftersom uppfattning av omvärlden är 
beroende av vem som studerar den. Detta kan även knytas an till att människor ser 
världen utifrån olika perspektiv, vilket medför att forskningsgenomförandet och 
forskningsresultatet från denna studie erfordrar ett aktivt ställningstagande. Författarna, 
enligt ovanstående diskussioner kring olika metodologiska val, skapar och påverkar ett 
visst perspektiv utifrån vilket dagligvaruhandeln studeras. Huruvida författarnas 
verklighetsuppfattning påverkar studiens förutsättningar kan förhålla sig tämligen svårt 
att definiera fastän medvetenhet bör fästas kring denna problematik. För att försöka 
behärska dessa svårigheter tillämpas olika ramverk för studiens genomförande, såsom 
den definierade metoden och det teoretiska ramverket. Härigenom eftersträvas ett 
rationellt beslutsfattande då olika problem stöts på under uppsatsarbetets gång. 
Avslutningsvis försöker författarna under studiens gång alltid efter bästa förmåga göra 
sitt yttersta för att skapa ett så tillförlitligt och rättvist resultat som möjligt. 
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3 Förändring, distribution och strategi 
 
I kapitel tre framställs de teoretiska ramverk och begrepp uppsatsen bygger på som 
sedermera ligger som underlag till analysen. 
 
 
Det teoretiska ramverket och begreppen utgörs av tre delområden. Det första, 
branschförändring, är tänkt att skapa förståelse för branschers förändring och utveckling. 
Det andra delområdet innehåller en kombination av teorier kring distributionskanaler, 
värdekedjor samt marknadskommunikation, för att i analysen visa hur 
märkesvaruleverantörernas strategier påverkas av förändringar inom dagligvaruhandeln. 
Det sista teoriområdet, konkurrensstrategier, innefattar olika strategiperspektiv för att 
konkurrera på marknaden. 
 
 

Distribution, 
värdekedjor och 
kommunikation 

Konkurrensstrategi 
 

Branschförändring 
  

 
 
Figur 4 Delområden för det tredje kapitlet 
 
 

3.1 Branschförändring 
 
 

3.1.1 Evolutionär process61

 
Under senare tid har teorier kring olika evolutionära aspekter som utvecklats inom 
naturvetenskapen skapat ett paradigm för evolution och självorganisation, vilket även kan 
användas för att förstå förändringsfenomen i organisationer och företagsvärlden. 
 
Huvudtanken bakom teorin för dissipative self-organizing systems62 är att ett företags 
stabila utveckling under en viss period störs av olika externa eller interna 
miljöförändringar, vilka leder till att företaget intar en ny utvecklingsriktning av flera 

                                                 
61 Eneroth, K & Malm, A-T (2000) Strategic identity 
62 I avsaknad av en rättvisande svensk översättning används detta engelska uttryck, ordagrann översättning 
vore ”upplösande självorganiserande system” 
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möjliga. Dessa störningar kallas turbulens och utgör övergången mellan två olika faser 
och kan ses som ett ostabilt skede för en organisation. Förenklat kan detta exemplifieras 
som när ett lönsamt företags stabila tillväxt störs, måste de anpassa sin organisation för 
att uppnå en ny stabil och lönsam utveckling. 
 
Detta synsätt betyder således att alla förändringsaktiviteter inte kan styras och 
kontrolleras av människan, utan är därigenom självorganiserande, fast företag kan med 
ett evolutionistiskt perspektiv på omvärlden förstå och anpassa sig till de nya 
förutsättningarna och kraven miljöförändringarna ger upphov till. 
 
 Lönsamhet 

Möjliga 
utvecklings-
inriktningar 

Stabil fas 

Nästa stabila fas 

Turbulens 

 
 
 
 
 
 

Tid  
 
Figur 5 Dissipative self-organization, Eneroth, K & Malm, A-T (2000) Strategic identity 
 
 

3.1.2 Livscykelmodell63

 
Livscykelmodellen används för att studera produkters, företags eller branschers 
utvecklingsfaser. Produktlivscykeln kan förklaras som en modell över olika faser i 
efterfrågan på en viss produkt, från det att produkten utvecklas, försäljningen växer, 
mognad sker och slutligen avtar efterfrågan. Industrilivscykeln är istället utbudets 
motsvarighet till denna, vilken innehåller exakt samma faser. Även en bransch kan ses 
utifrån detta perspektiv med olika evolutionsfaser och relationen mellan 
försäljningsutvecklingen och tiden. 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 

 27



 
 Försäljning 
 

Nedgång Mognad Introduktion Tillväxt 

Tid 

 
 
 
 
 
 
Figur 6 Livscykelmodellen, Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
 
Den första fasen, introduktion, uppstår vid tillkomsten av en ett nytt företag. I denna fas 
är försäljningen liten, varumärket relativt okänt och marknadssegmentet utgörs av 
höginkomstkunder. Företag i denna fas bedriver småskalig produktion och använder 
specialiserade distributionskanaler för sina produkter som kännetecknas av dålig kvalitet 
och ständig förnyelse. Bland de få företag som konkurrerar om marknaden utgörs 
nyckelfaktorerna av produktinnovation och imageskapande. 
 
Tillväxtfasen karakteriseras istället av växande försäljning och marknadspenetration på 
samma gång som design- samt kvalitetsförbättringar äger rum och en dominerande 
design uppstår. Massproduktion tar fart och konkurrens kring distributionen uppstår, 
vilket leder till att inträde och utträde samt sammanslagningar av företag på marknaden 
blir vanligt. Nyckelframgångsfaktorerna utgörs under branschtillväxten av 
tillverkningsdesign, distributionsaccess, varumärkesbyggande och processinnovation. 
 
Efterhand som tillväxten avtar inleds mognadsfasen som innebär att försäljningen riktar 
sig mot en massmarknad, vilken medför ökad standardisering och därför minskade 
differentieringsmöjligheter. Varumärkeskonkurrens blir viktig för att motverka denna 
homogenisering men priskonkurrensen ökar ändå, något som leder till shakeout64 på 
marknaden vilket innebär att företagen inom branschen konsolideras. Den storskaliga 
produktionen och överkapaciteten gör att kostnadseffektivitet, skaleffektivitet, låg 
inputkostnad, hög kvalitet och snabb produktutveckling blir viktiga 
nyckelframgångsfaktorer då distributörerna effektiviserar sina produktsortiment. 
 
Den sista fasen, nedgång, innebär att försäljningen minskar då efterfrågan sjunker i och 
med ökad kundmedvetenhet. Stor överkapacitet i tillverkningen uppstår och 
specialkanaler återuppstår för produkterna som blivit vanliga handelsvaror. Det priskrig 
                                                 
64 I avsaknad av en rättvisande svensk översättning används detta engelska uttryck, ordagrann översättning 
vore ”utskakning” 
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och de marknadsutträden som kännetecknar konkurrensen gör att kostnadsreducering, 
kapacitetsrationalisering och nischning blir nyckelframgångsfaktorer. 
 
 

3.1.3 Shakeout65

 
Eftersom denna uppsats fokuserar på företag i en mogen bransch, där 
konkurrenssituationen kännetecknas i mångt och mycket av ökad priskonkurrens och av 
shakeout på marknaden, är det av intresse att definiera vad branschkonsolidering innebär. 
 
Enligt ovan presenterat evolutionsperspektiv påverkas branscher förr eller senare av 
störningar vilka kan leda till förändringar av marknadens spelregler. Stora förändringar 
kan i sin tur resultera i att överskottskapacitet uppstår vilket gör att branschen 
konsolideras och flera aktörer riskerar att slås ut om de inte anpassar sig till de nya 
förhållandena och kraven. Det är sådana fundamentala förändringar som benämns som 
shakeouts och ser olika ut beroende på marknadens karaktär och de kan påverka samtliga 
företag på en marknad. 
 
Inom stabila och mogna branscher som tidigare upplevt en icke hotad tillväxt genom 
isolerande mekanismer som styrt och begränsat konkurrensen (till exempel patentskydd 
och importbarriärer), kan en shakeout uppstå av olika anledningar. Utlösande faktorer 
kan vara avregleringar på marknaden, vilka kan sänka inträdesbarriärerna, och 
globalisering av marknaden, som kan medföra en ökad konkurrens mellan aktörerna. 
Andra drivkrafter kan utgöras av introduktion av ny teknologi, vilket kan ändra 
konkurrensfördelar av tidigare kunskap och processer genom att de blir föråldrade, samt 
uppkomsten av så kallade compency predators66. Den sistnämnda faktorn innebär att ett 
företag agerar som innovatör på marknaden genom att med sin kunskap utveckla nya 
affärsmodeller eller affärslogik och det skapar exempelvis större möjligheter att uppnå 
skalfördelar. 
 
För att företag ska klara av dessa fundamentala branschförändringar måste de anpassa 
sina företagsstrategier till att bemöta utvecklingen. Det krävs således att rätt 
affärsmodeller utvecklas för att anpassas till den nya miljön, något som måste ske genom 
att först undersöka aktuella strategier. Därigenom måste även företagens dominerande 
logik revideras, det vill säga deras uppfattning om hur branschen ser ut och fungerar 

                                                 
65 Day, G (1997) Strategies for surviving a shakeout 
66 I avsaknad av en rättvisande svensk översättning används detta engelska uttryck, ordagrann översättning 
vore ”kompetensplundrare” 
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måste hållas aktuell i relation till utvecklingen. De övergripande strategierna för att 
överleva branschkonsolidering innefattar kostnadsreducering, organisationsanpassning, 
skaleffektivitet och produktutveckling. 
 
  

3.2 Distribution, värdekedjor och kommunikation 
 
 

3.2.1 Distributionskanal och värdekedja 
 
För att företag ska kunna anpassa sin affärsmodell och utveckla nya affärsstrategier måste 
klassificering av företagens och branschens aktiviteter göras, så att en helhetsbild av de 
värdeskapande aktiviteterna kan identifieras. Detta kan genomföras med hjälp av 
funktionsklassificering, som identifierar organisatoriska förmågor i relation till var och en 
av de huvudsakliga funktionsområdena inom företaget, och värdekedjeperspektiv, vilket 
separerar företagets aktiviteter i en sekventiell kedja. Aktiviteterna för 
funktionsklassificering eller uppdelning i värdeskapande aktiviteter utgörs av bland 
annat, teknologi, forskning och utveckling, produktdesign, tillverkning, marknadsföring 
distribution et cetera.67

 
 

DistributionTillverkningTeknologi Produkt- 
design 

Marknads-
föring

Service  
 
 
 
Figur 7 Enkel värdekedja enligt McKinsey & Co, Grant (1998) Contemporary strategy 
analysis 
 
Ett företag måste administrera olika värdeskapande funktioner på egen hand eller låta 
någon annan kanalaktör genomföra desamma. Detta innebär att aktörer inom en 
distributionskanal kan elimineras eller bytas ut ifall andra kanalmedlemmar kan 
genomföra någon funktion på ett mer effektivt sätt. Emellertid kan inte funktionerna i sig 
elimineras, utan dessa är konstanta och måste genomföras, vilket får som följd att 
funktionerna antingen kvarstår hos ett och samma företag eller förflyttas framåt eller 
bakåt i distributionskanalen. Inom de flesta distributionskanaler fördelas de olika 
funktionerna på kanalens aktörer, då olika aktörer besitter olika kompetens och 
                                                 
67 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
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förutsättningarna att genomföra de olika funktionerna. Denna uppdelning sker således för 
att effektivisera kanalen i sin helhet, något som är förmånligt för samtliga aktörer och har 
därför skapat win-win68 effekter.69

 
Allmänt urskiljs två typer av distributionskanaler och marknadssystem. Den första, 
konventionell distributionskanal, innebär att kanalens aktörer figurerar som separata 
enheter, där respektive aktör beaktar sina egna intressen. Ofta prioriteras enskild 
vinstmaximering framför distributionssystemets lönsamhet som helhet, vilket innebär att 
de flesta beslut fattas av den enskilde aktören i kanalen. Kanalen koordineras genom 
förhandling mellan dess aktörer och därför är det inte ovanligt att konflikter uppstår. 
Strukturen i denna typ av distributionssystem kan ses som traditionell, då denna form av 
distributionssystem förekommit under en längre tidsperiod på olika marknader. 
Emellertid kan denna typ av distributionssystem anses vara på utgående och i viss mån 
ineffektiv, då de flesta distributionskanaler idag karaktäriseras av vertikalt integrerade 
aktörer med gemensamma intressen. Den andra typen, vertikala marknadssystem eller 
nätverkssystem, kännetecknas av vertikala relationer mellan kanalens aktörer. Enheterna i 
kanalen integreras, koordineras och synkroniseras på ett vis som innebär att 
distributionskanalens funktioner kan kontrolleras. Kanalaktörerna bidrar alla till ett 
enhetligt system, en helhet, som tar tillvara respektive aktörs resurser och kompetenser.70
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Figur 8 Konventionell distributionskanal och vertikalt marknadssystem, Armstrong, G & 
Kotler, P (2000) Marketing an introduktion 
 
För att summera ovanstående kan man se på företag i smått och branscher i stort som en 
sammansättning av olika givna aktiviteter vilka fördelas över distributionssystemets 
aktörer som alla har sin roll i kedjan från utveckling och tillverkning till distribution och 
försäljning. 

                                                 
68 I avsaknad av en rättvisande svensk översättning används detta engelska uttryck, ordagrann översättning 
vore ”vinst-vinst” 
69 Stern, L & El-Ansary, A (1992) Marketing channels 
70 Armstrong, G & Kotler, P (2000) Marketing an introduction 
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3.2.2 Kommunikationsprocess71

 
Den traditionella kommunikationsprocessen, vilket innefattar förloppet hur budskap 
förmedlas till slutkonsumenterna, består av nio övergripande komponenter vilka bör 
beaktas för att uppnå effektiv kommunikation, det vill säga för att rätt budskap ska nå 
målgruppen. Denna kommunikationsprocess är således tänkt att användas för att beskriva 
hur företags försäljning av varor till konsumenterna sker i distributionskanalen. 
 
Den första komponenten utgörs av sändaren, vilkens budskap kodifieras genom att inta 
en symbolisk form exempelvis med hjälp av en varas reklamkampanj. Meddelandet 
passerar sedermera olika medier i en kommunikationskanal som till exempel radio, för att 
i slutändan dekodifieras genom att mottagaren skapar sig en uppfattning av meddelandet. 
Härvid reagerar mottagaren på sändarens budskap genom att till exempel välja att 
antingen köpa eller inte köpa den marknadsförda varan i fråga. Denna respons 
vidarebefordras således tillbaka till sändaren i form av feedback. Dock finns risken att 
oplanerad förändring påverkar meddelandet i kommunikationsprocessen, så att 
mottagaren uppfattar meddelandet annorlunda än vad sändaren ämnat kommunicera. För 
att kommunikationsprocessen ska vara effektiv måste sändarens kodifiering stämma 
överens med mottagarens dekodifiering, utan att meddelandet förvrängs. 
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Figur 9 Kommunikationsprocessen, Kotler et al (2002) Principles of marketing 
 
Denna modell visar på nyckelfaktorerna i framgångsrik kommunikation. Sändarna måste 
sålunda ha god kännedom om den publik de vill nå och veta vilken respons de önskar få, 
därför måste de kodifiera meddelandet väl och försöka beräkna hur målgruppen kommer 

                                                 
71 Kotler et al (2002) Principles of marketing 
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att tolka och dekodifiera det. Av denna anledning måste sändaren välja att kommunicera 
sitt meddelande genom den media som når målgruppen och feedbackkanaler som 
tydliggör mottagarnas respons måste utvecklas. I slutändan är det därför viktigt att 
sändarna lyckas på ett tillfredsställande och enat sätt att koordinera och administrera hela 
kommunikationsprocessen, så att försäljningseffekter uppnås. 
 
 

3.3 Konkurrensstrategi 
 
 

3.3.1 Konkurrensfördel 
 
Konkurrensfördelar kan beskrivas som ett företags förmåga att överträffa en rival i att 
uppnå lönsamhet. Skillnader i lönsamhet mellan två eller flera konkurrerande företag 
utgör ett ojämviktsfenomen, det vill säga att någon sorts förändring måste ske och 
förändringskällorna kan vara branschexterna eller –interna.72

 
Enligt Porter kan företag uppnå högre eller potentiellt högre lönsamhet med hjälp av tre 
generiska strategier – kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering – vilka utgör 
grundtanken på hur konkurrensfördelar kan skapas. Det första, kostnadsöverlägsenhet, 
innebär att en identisk befintlig produkt eller tjänst erbjuds till ett lägre pris än 
konkurrenterna i strävan om att bli kostnadsledare. Det andra alternativet, differentiering, 
innebär att produkten eller tjänsten som erbjuds är differentierad så att kunden är villig att 
betala ett prispremium som överstiger differentieringskostnaden för den unika produkten. 
Ytterligare en möjlighet, fokusering, är att välja om företaget ska konkurrera på hela 
marknaden eller endast inom ett ensamt segment, det vill säga en fokuserad strategi eller 
”nischstrategi”. Vid val av strategisk inriktning kan de olika alternativen ses som 
ömsesidigt uteslutande, det vill säga att om företaget väljer flera inriktningar samtidigt 
försvagas strategin i sin helhet. En splittrad strategisk inriktning kan leda till att företaget 
hamnar i en position definierad som stuck-in-the-middle73, det vill säga att vare sig den 
ena eller den andra fördelen uppnås.74

 
 
 
                                                 
72 Grant, R (1998) Contemporary strategy analysis 
73 I avsaknad av en rättvisande svensk översättning används detta engelska uttryck, ordagrann översättning 
vore ”fast i mitten” 
74 Porter, M (1985) Competitive advantage 

 33



 
 
 
 

 
Låg kostnad 

 
Differentiering 

KONKURRENSFÖRDEL 
 
 
  

Differentiering 
 

Kostnadsöverlägsenhet 

Fokus

 
Branschbrett*  

KONKURRENS- 
OMFATTNING  

 
Enstaka segment 

 
 
 
 * I avsaknad av en bättre svensk översättning för ”industry-wide” används uttrycket ”branschbrett” 
 
Figur 10 Porters generiska strategier, Grant (1998) Contemporary strategy analysis 
 
Kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi innebär alltså att det tillverkande 
företaget håller kostnaderna lägre än konkurrenterna och kan därigenom även erbjuda 
kunderna ett lägre pris. Genom förståelse för företagets aktiviteter söks en förståelse för 
kostnaderna och för möjligheter till kostnadsreduktioner så att en optimal 
kostnadsstruktur kan uppnås.75 Detta medför en rad olika resurs- och organisationskrav 
som tillgång till kapital, färdighet i processteknik, regelbunden rapportering, arbets- och 
funktionsspecialisering och incitamentsplan för kvantitativa mål. Nyckelkomponenter i 
en lyckad strategi för att uppnå kostnadsfördelar genom att minska företagets kostnader 
är bland annat skaleffektiva fabriker, tillverkningsdesign, kostnadskontroll samt 
forskning och utveckling.76 Eftersom kostnadsfördelar gynnas av skalfördelar innebär 
detta att en hög kostnadsfördel kräver allt som oftast en stor marknadsandel, något som 
bidrar till att mindre effektiva konkurrenter drabbas i första hand. Fastän 
kostnadsöverlägsenhet är ett bra försvar mot konkurrenter, kan denna strategiska fördel 
försvinna om en ny konkurrent inträder på marknaden med samma fördelar eller om ett 
lägre pris ej väger upp andra konkurrenters differentieringsfördelar. Eftersom Porter 
menar att det endast kan finnas en kostnadsledare, innebär detta att endast den som kan 
hålla de lägsta kostnaderna, och därför även det lägsta priset, kommer att lyckas.77

 
Differentieringsstrategi betyder att företag eftersträvar att skapa en produkt eller tjänst 
som skapar ett mervärde för kunden, som upplever den som unik, och är därför beredd att 
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betala ett högre pris. För att skapa denna unicitet, vilket måste ha ett kundvärde för att 
strategierna ska lyckas, riktar företaget sina differentieringsstrategier mot utveckling av 
varumärke, design, teknologi, kundservice, distributionsnät med mera som tillsammans 
utgör produktens eller tjänstens differentiering.78 Resurskraven för företag med 
differentieringsstrategier innefattar därför marknadsföringsskicklighet, färdighet i 
produktteknik, kreativitet, researchkapacitet, funktionskoordinering och incitamentsplan 
för kvalitativa mål. Stor vikt vid varumärkesreklam blir en nyckelfaktor för denna 
strategiska inriktning, såväl som tyngdpunkt på design, service och kvalitet, för att skapa 
en unik produkt åt kunden.79 Som försvarsstrategi mot konkurrenter kan differentiering 
visa sig vara mycket lämplig eftersom företaget försöker erbjuda marknaden en unik 
produkt eller tjänst, vilket kan komma att skapa högre kundlojalitet och lägre 
priskänslighet för kunderna. Den stora skillnaden mellan kostnadsöverlägsenhet och 
differentiering är att med den sistnämnda strategin kan det vara svårt att ta en stor 
marknadsandel i besittning eftersom strategin måste erbjuda unicitet, vilket dock gör att 
högre vinstmarginaler uppnås per produkt eller tjänst. Risken med differentiering är att 
kunden ej upplever produkten eller tjänsten som unik och mervärdesskapande. Detta kan 
ske om strategin kopieras av en konkurrent, det vill säga att produkten eller tjänsten 
imiteras, eller om prisskillnaden mellan differentierade och lågprisprodukter eller tjänster 
är så stor att mervärdet blir otydligt.80

 
Fokuseringsstrategin innebär att företag väljer ut en särskild målgrupp eller ett särskilt 
marknadssegment att fokusera på. Valet att tillgodose en strategisk målgrupp kan 
genomföras med utgångspunkt i antingen differentiering eller kostnadsöverlägsenhet, 
eller både och. Fokusering medför emellertid att företagets andelar på marknaden 
begränsas och förhindrar tillväxt och skalfördelsmöjligheter, så att en avpassning mellan 
försäljningsvolym och lönsamhet uppstår. En stor risk är vidare att om större aktörer på 
marknaden väljer att diversifiera sin produkt- eller tjänsteportfölj till att inkludera även 
det fokuserade företagets målgrupp, kan konkurrensen bli mycket svår att bemöta.81

 
 

3.3.2 Strategiska alternativ 
 
Inom dagligvaruforskningen har det till dags dato identifierats en rad olika strategiska 
alternativ leverantörerna tillämpar och kan tillämpa för att bemöta förändringarna inom 
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branschen. En sammanställning som gjorts delar huvudsakligen upp de strategiska 
alternativen i tre kategorier: att anpassa verksamheten för tillverkning av egna 
märkesvaror, att endast tillverka traditionella märkesvaror eller att avvakta utvecklingens 
gång utan att vidta några åtgärder. Eftersom uppsatsen bortser från alternativen att 
anpassa företagstillverkningen för egna märkesvaror samt att avvakta, kommer dessa 
möjligheter ej att behandlas nedan.82

 
Vald inriktning medför sedermera underordnade valmöjligheter för att kunna 
implementera den övergripande strategin, i detta fall innebär tillverkning av traditionella 
märkesvaror att företagen tillämpar strategier för att distansera sig från de egna 
märkesvarorna, minska prisgapet mellan varorna eller använda sig av ”jag med” 
strategier.83
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Figur 11 Illustration av strategiska alternativ för märkesvaruleverantören, Hoch, S 
(1996) How should national brands think about private labels 
 
Den första strategin, att märkesvaruleverantören försöker distansera sig från egna 
märkesvaror, sker genom en kombination av ökad kvalitet och högre pris. Distansering 
kan uppnås genom två huvudsakliga strategier – att erbjuda kunden ett större mervärde 
eller att investera i nya och förbättrade produkter. Det första alternativet innebär att 
företaget behåller det nuvarande priset på produkten medan de skapar mervärde för 
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konsumenten genom att exempelvis förbättra produktförpackningen. Den andra strategin 
går ut på att göra fundamentala ”nya” kvalitetsförbättringar i existerande 
produktkategorier eller i produkter så att nya kategorier och underkategorier skapas. 
Dessa strategier tillämpas eftersom kvalitet visat sig vara en viktig variabel för 
konsumenterna vid inköpsbesluten och kvaliteten kan därför visa sig vara ett bra 
hjälpmedel för att skapa ett högre kundvärde. Dessa strategier kan därför likaledes 
användas för att skapa mervärdes och premiumprissatta innovationer. 
Distanseringsalternativ lämpar sig bäst för de stora märkesvarorna enligt Hoch.84

 
Eftersom detaljistens kostnader, och därigenom försäljningspris för egna märkesvaror, är 
lägre än jämförbara traditionella märkesvaror något som medför exempelvis att 
försäljningsutvecklingen påverkas olika för aktörerna. Ett litet prisgap, det vill säga 
skillnaden mellan tillverkarens och detaljhandelns pris, medför att 
märkesvaruleverantörens försäljningsenheter ökar i relation till egna märkesvaror medan 
ett stort prisgap ger motsatt effekt. Detta förklaras med att konsumenterna är benägna att 
hellre byta upp sig i kvalitet än att byta ned sig. Som strategisk reaktion kan 
märkesvaruleverantörerna sänka sitt försäljningspris till detaljisten för att minska 
prisgapet och signalera till konkurrenterna med aggressiv prissättning att de ämnar öka 
sina marknadsandelar på eventuellt lång sikt, något som kan skrämma både egna 
märkestillverkare och potentiella nyetablerare. Andra metoder kan vara att erbjuda 
konsumenten rabattkuponger eller liknande för att minska prisgapet. Problemet med att 
försöka eliminera prisskillnaderna är att nedsatt pris kan skada företagets image på lång 
sikt, vinstmarginalerna minskar, att sänka priset är lättare än att höja det igen och 
detaljisten har egentligen inte någon anledning att sänka sina försäljningspris med mera. 
Dessutom visar det sig finnas skillnader i prisgapskänslighet mellan marknadsledande 
märkesvaruleverantörer och marknadsföljarna, där de första ej påverkas lika mycket som 
de andra för vilka priset ofta utgör det enda konkurrensmedlet.85

 
En ytterligare strategi är att imitera detaljhandelns egna märkesvaror, vilket kan ske 
genom att märkesvaruleverantören introducerar en ”jag med” produkt på marknaden 
benämnd value-flanker86 med avsikt att närma sig den egna märkesvaran i motsats till att 
lansera nya och förbättrade produkter. Målet med denna strategi är att erbjuda en produkt 
med lägre pris och kanske även med lägre kvalitet till konsumenten för att konkurrera ut 
egna märkesvaror. Detta kan skapa möjlighet för tillverkaren att både behålla sin 
mervärdesimage samtidigt som priskonkurrensen undviks, så att vinstmarginalen ej 
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minskar. Dessutom kan nya användningsmöjligheter för överkapacitet utnyttjas i 
tillverkningen, vilket möjliggör större skalfördelar. Introduktion av value-flanker kan 
dock medföra vissa kostnader såsom att ”kannibaliseringseffekter” uppstår i försäljningen 
av den exklusivare traditionella produkten. Vidare medför denna strategi 
inträdeskostnader till marknadsföringsbudgeten för tillverkaren relaterade till 
annonsering, reklam, distribution med mera. En ytterligare aspekt är att ökning av antal 
märkesvaror går emot initiativen att eliminera onödiga kostnader från 
distributionssytemet. ”Jag med” strategi, att reducera antingen pris eller kvalitet, lämpar 
sig bäst för andrahandsmärkesvarorna.87

 
Enlig Hoch förblir kvalitet viktigare än pris och han menar vidare att de traditionella 
märkesvaruleverantörerna måste stödja detaljisterna genom exempelvis logistikprogram 
och category management88, så att lönsam samexistens uppstår där båda parter får 
förståelse för sitt ömsesidiga behov av varandra.89 Category management innebär att 
leverantören och detaljhandeln tillsammans optimerar butikens utbud och minskar antalet 
överflödiga produkter, genom att dela in butiken i ett antal nödvändiga kategorier för att 
butiken ska vara framgångsrik. Den enskilda produkten fyller sedan en egen roll i 
kategorin och på så sätt motiveras dess existens på butikshyllorna. Logistikprogram kan 
genomföras genom tillämpning av till exempel efficient consumer response90, det vill 
säga att leverantören och handelskedjan samarbetar för att optimera försäljningen och 
minimera kostnaderna. Detta sker genom att rätt varor finns i butiken vid rätt tidpunkt, 
något som underlättas med hjälp av försäljningsstatistik och leder även till att felaktiga 
beställningar minimeras och antalet leveranser minskas.91

 
I och med att märkesleverantörerna konkurrerar med varandra på grund av att pris och 
kvalitet är lika, bör tillverkarna fokusera på sina styrkor, det vill säga på nya 
produktinnovationer, långsiktig investering i reklam och bredare sortiment med hjälp av 
ökade skalfördelar.92
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4 Den svenska dagligvaruhandeln 
 
I kapitel fyra framställs den svenska dagligvaruhandeln utifrån det material som 
insamlats från både sekundärdata och primärdata.  
 
 
Den empiriska grundstudien vilar på utgörs av tre delområden. Det första, 
branschförändring och karakteristik, visar hur den svenska dagligvaruhandeln förändras 
och ser ut idag. Det andra delområdet, handelskedjor, behandlar de tre största 
handelsaktörerna på den svenska marknaden för att ge en bild av genom vilka aktörer 
majoriteten av försäljningen sker. Det sista delområdet, märkesvaruleverantörernas 
perspektiv, visar hur nio tillverkare ser på den förändring som sker på marknaden och på 
sin konkurrenssituation. 
 
 ICA 

Coop 
Axfood 

Leverantörernas 
perspektiv 
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Centralisering 

Egna märkesvaror 
 
 
 
Figur 12 Delområden för det fjärde kapitlet 
 
 

4.1 Branschförändring och karakteristik  
 
 

4.1.1 Koncentration, centralisering och egna märkesvaror 
 
Svensk dagligvaruhandel karaktäriseras sedan länge av hög koncentration bland 
detaljister, något som är vanligt för små länder.93 I början av 1990-talet blev den svenska 
organisationsformens effektivitet för handelskedjorna ämne för diskussion och nackdelar 
med lokal anpassning och köpmannaägda butiker började identifieras. Mot denna 
bakgrund övergick organisationerna till enhetligt agerande för handelsbutikerna för att 
samarbeta om aktioner såsom gemensamma varuinköp och samkoordinerad reklam.94
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Sedan 1990-talet har de svenska handelskedjorna således förändrats i stor utsträckning, 
dels har omfattande strukturförändringar ägt rum genom integration av olika aktörsroller i 
distributionskanalen, sammanslagning av grossist- och detaljistfunktionen och dels har en 
omfattande centralisering skett genom starkare anslutning av butiker till 
handelskedjorna.95 Dessa förändringar har medfört beslutsfattande och koordinering på 
central nivå hos handelskedjorna, för att på så sätt bland annat uppnå skalfördelar.96 
Beslut kring funktioners utformning, genomförande och koordinering får effekter på till 
exempel marknadsföring, logistik, kommunikation, leverantörsrelationer och 
inköpssamarbeten för kedjans samtliga butiker.97

 
”Antal inköpare har minskat dramatiskt efter centraliseringen under 1990-talet.”98

 
Idag är svensk dagligvaruhandel koncentrerad kring tre stora aktörer – ICA, Coop och 
Axfood.99 Koncentrationen till ett fåtal centralstyrda handelsorganisationer ökar 
märkesvaruleverantörernas beroende av handelskedjorna, eftersom de utgör viktiga 
kanaler för leverantörerna att nå ut till konsumenterna. Leverantörerna har således ej råd 
att hamna i konflikt med en kedja då alternativa försäljningskanaler för större volymer ej 
står att finna inom svensk dagligvaruhandel.100

 
Utöver nämnda förändringar från handelskedjornas sida, har omfattande investering i 
egna märkesvaror gjorts vilket förändrat konkurrenssituationen för flertalet leverantörer. 
Handelskedjorna sågs tidigare som samarbetspartner då gemensamma resurser användes 
för att nå ut till konsumenterna, men denna situation är dock något som förändrats i och 
med kedjornas investeringar i egna märkesvaror, vilket medför att en direkt 
konkurrenssituation mellan handelskedjorna och leverantörerna ibland existerar.101 I den 
förändrade situationen besitter kedjorna många viktiga konkurrensfördelar, såsom 
konsumentkontakt, kontroll över hyllplacering och prissättning och dessa fördelar 
används för att utveckla, lansera och saluföra egna märkesvaror.102

 
Ett ytterligare problem vid sidan av den ökade andelen egna märkesvaror är det faktum 
att handelskedjorna ofta väljer stora utländska samarbetspartner till nackdel för svenska 
mindre leverantörer. Detta är något som beror på de höga volymkrav som kedjorna ställer 
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samt att det har blivit naturligare att samarbeta med utländska aktörer eftersom 
handelskedjor i många fall är internationella.103

 
”Det här får jättelika konsekvenser för leverantörsledet. Små och medelstora 
leverantörer försvinner, och det är ofta de svenska producenterna”104

 
 

4.1.2 Utveckling av egna märkesvaror 
 
Bakomliggande orsaker till uppkomsten av egna märkesvaror är flera, fastän det ofta är 
handelskedjornas stärkta förhandlingsposition gentemot leverantörerna som framhävs. 
Handelskedjorna får genom egna märkesvaror insikt i produktionskostnader och kan 
därigenom förhandla om bättre inköpspriser, och vidare kan en leverantör ersättas genom 
att kedjorna väljer att producera specifika varor under eget varumärke.105 Andra viktiga 
motiv från kedjornas sida är att egna märkesvaror ökar den kedjans lönsamhet eftersom 
vinstmarginalen blir högre i jämförelse med försäljning av traditionella varumärken.106

 
”En bra livsmedelsbutik har en nettovinst på 2-3 procent medan 
livsmedelsleverantörerna har tjänat ungefär fyra gånger så mycket. Genom att kedjorna 
själva blir leverantörer kan de ta åt sig en del av den kakan.”107

 
Därtill är egna varumärken ett sätt att knyta konsumenter till den enskilda butikskedjan 
eftersom dessa produkter endast återfinns inom den egna handelskedjan, exempelvis 
finns Änglamark endast hos Konsum medan ICA Handlarnas uteslutande finns i ICA: s 
butiker.108 Andra aspekter härikring är att den enskilda kedjans marknadsposition 
förstärks genom differentiering med egna märkesvaror, konsumenters valmöjlighet ökar 
samt att matchningen mellan kedjans kunder och det egna sortimentet förbättras.109

 
Samtidigt är det ett krav från konsumenterna att kända varumärken återfinns i butiken för 
att ett besök ska vara intressant. Det förekommer dock att kedjorna använder dessa kända 
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varumärken enbart som ”lockbeten”, där de egna märkesvarorna är tänkta att säljas till 
konsumenterna då dessa besöker butikerna.110

 
 

 
 
Figur 13 Marknadsandel för de fem största handelskedjorna och marknadsandel för egna 
märkesvaror i olika länder år 1998, Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) 
Dagligvaruhandeln 
 
Ett samband kan urskiljas mellan marknadsandelar som kan tillskrivas respektive lands 
fem största dagligvarukedjor och den andel egna märkesvaror som finns i det specifika 
landet. Härvid är det främst Sverige och Norge som ej utvecklats i samma takt, något som 
i Sveriges fall möjligen kan förklaras av att regelrätta prisförhandlingar mellan 
leverantörer och detaljhandeln påbörjades först i början på 1990-talet samtidigt som 
inflationsekonomin övergick till låginflationsekonomi. Denna ekonomiska förändring 
innebar minskad möjlighet till inflationsvinst som tidigare kunde göras i 
distributionsledet, vilket i sin tur kom att medföra att investering i egna märkesvaror blev 
ett fördelaktigt alternativ för kedjorna.111 Till detta bör dock beaktas att Sverige förutspås 
följa den europeiska utvecklingen.112 Något som styrker detta resonemang är att antalet 
produkter under handelskedjornas namn, hos de tre stora säljgrupperna, ökat från 1050 
stycken varor 1995 till ca 2600 stycken år 2002.113
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Kategori 1975 
Startår 

1997 
Slutår 

Egna märkesvaror 16,4 % 30 % 
Traditionell märkesvara 1: a 
(Marknadsledare) 

34,2 % 31,8 % 

Traditionell märkesvara 2: a 15,3 % 13,7 % 
Traditionella märkesvaror 
3: a, 4: a et cetera 

34,1 % 24,4 % 

 
Figur 14 Andelsförändring inom ett specifikt område dagligvaror i Storbritannien, 
KPMG (2000) Customer loyalty and private label products 
 
På den brittiska marknaden genomfördes mellan åren 1975 och 1997 en omfattande 
studie kring andelsförändringen av egna märkesvaror inom ett typiskt varuområde för 
dagligvaror och här presenteras material som tyder på att de mindre leverantörerna tappat 
åtskilliga marknadsandelar medan för kedjornas egna varumärkens andelar ökat. Andelar 
egna märkesvaror således ökade med 13,6 procentenheter under den studerade perioden 
medan marknadsledarens produkter visade sig dock minska med endast 2,4 
procentenheter.114

 
Inom forskning kring egna märkesvaror har en viss utvecklingstrend identifierats. En 
uppdelning kan göras utifrån ett ”generationssynsätt” där detaljhandelns varor initialt 
lanseras med ett lågt pris som främsta konkurrensmedel, utvecklingen övergår sedermera 
till en andra generation, där priset fortfarande är det främsta konkurrensmedlet men 
samtidigt eftersträvas också en kvalitetsimage. Då egna märkesvaror förädlas ytterligare 
och når den tredje generationen, önskas detaljhandelns produkter likställas med 
marknadsledaren inom respektive varukategori, dock fortfarande med ett förhållandevis 
lågt pris. I den fjärde och sista generationen vill detaljhandeln saluföra sina egna 
märkesvaror som jämgoda eller till och med överlägsna ur kvalitetssynpunkt och priset 
har, i denna slutliga fas, även ökat till att bli likvärdigt eller rent av högre än 
marknadsledarens.115

 
”Mindre leverantörer står vid ett vägval för att överleva: antingen måste de nischa sin 
vara eller måste de börja med att producera åt handelskedjorna.”116

 
 
                                                 
114 KPMG (2000) Customer loyalty and private label products 
115 Laaksonen, H & Reynolds, J (1995) Own brands in food retailing across Europe 
116 Svaton, T (2003) Intervju med vd för Svensk Dagligvaruhandel 
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4.2 Svenska handelskedjor 
 
Den svenska handelskoncentrationen, med ett europeiskt mått mätt litet antal 
handelskedjor, kan till viss del förklaras av Sverige som ett glest befolkat land. Det krävs 
storskalighet för att minska logistikkostnaderna i ett land med stora avstånd.117  
 

Kedja Antal butiker Procent Omsättning (MSEK) Procent 
ICA 1 720 35,7 71 336 45,2 
Coop 906 18,8 37 398 23,7 
Axfood 881 18,3 37 125 23,5 
Bergendahls 81 1,7 4 831 3,1 
Netto 25 0,5 409 0,3 
Fristående 1 199 24,9 6 551 4,2 
Total 4 812 100,00 157 650 100,00 

 
Figur 15 Den svenska dagligvaruhandeln AC Nielsen (2003) Den svenska 
dagligvaruhandeln 2002 
 
Ovanstående figur visar att de tre största kedjorna tillsammans omfattar 92,4 procent av 
den totala omsättningen och 72,8 procent av det befintliga distributionsnätets butiker, 
vilket skiljer sig från figur 13118. För att få ytterligare insikt i hur dessa kedjor kortfattat 
är utformade samt de framtida affärsvisionerna, följer nedan en sammanställning.119 I 
jämförande syfte kan det vara intressant att nämna att den nya marknadsaktören Lidl 
kommer att öppna 60 butiker i Sverige mellan åren 2002 och 2004 och är endast 
fortfarande i början på sin etableringsfas inom den svenska dagligvaruhandeln.120

 
 

4.2.1 ICA  
 
ICA Handlarna AB är marknadsledande inom svensk dagligvaruhandel, med en 45,2 
procentig andel av den totala dagligvaruomsättningen och under år 2002 omsatte 
butikerna totalt ca 71,3 miljarder kronor.121 Moderbolaget ägs till hälften av ICA 

                                                 
117 Svaton, T (2002) Storskaliga lösningar är A och O för dagligvaruhandeln 
118 Uppgifterna kring totalsummorna beträffande marknadsandelar, marknadsvärden och antal butiker är att 
se som en grov bild över aktörernas marknadsposition och ej som en absolut referens, eftersom de varierar 
beroende på vilka variabler som tagits med i beräkningarna enligt Supermarket 5-6/2002. 
119 www.dlf.se (2003) Branschinformation: Den svenska dagligvaruhandeln 2002, AC Nielsen 
120 Euromonitor (2002) Retail trade international 
121 www.dlf.se (2003) Branschinformation: Den svenska dagligvaruhandeln 2002, AC Nielsen 
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Förbundet och norska Cancia AS medan resterande 50 procent ägs av den holländska 
dagligvarukoncernen Royal Ahold.122

 
Vid sidan av det egna distributionsnätet, det vill säga butikerna anslutna till ICA, har 
företaget även inflytande över andra distributionsnätverk. De Nettobutiker som finns i 
Sverige ägs till 50 procent av ICA och den investeringen som skett i Statoil Detaljhandel 
ägs likaså till 50 procent av ICA.123 Inom Statoil Detaljhandel får kunderna samma 
förmåner och bonus som vid köp i en ICA butik, samt ett pris i enlighet med det i ICAs 
vanliga butiker.124 För att göra företaget ytterligare konkurrenskraftigt mot nyetablerade 
konkurrenter kommer företaget att i högre grad samordna inköp och utvecklingsfrågor, 
vilket minskar kostnaderna för ICA.125

 
ICA har idag åtskilliga artiklar under egna varumärken och det egna varumärket ICA är 
produkter med hög kvalitet och innefattar idag varor inom många olika produktområden. 
Euroshopper som är företagets lågprismärke inkluderar ett 50-tal artiklar och varumärket 
återfinns även i andra butiker, dock ej på den svenska marknaden. Inom 
produktsortimentet ”hem och fritid” kontrollerar ICA fyra stycken varumärken: Novaline, 
Prima, Deco och Soaré och sedan 1991 har ICA även miljönischade egna märkesvaror, 
vilka återfinns under namnet Skona.126

 
”Egna märkesvaror får mer exponering än klassiska varor och mer utrymme, centralt på 
hyllan samt på andra nyckelpositioner i butiken.”127

 
I dagsläget svarar de egna märkesvarorna för ca 10 procent av ICA: s omsättning men 
målet är dock att till slutet av nästa år öka omsättningen av egna märkesvaror till 15 
procent128 och för att uppnå detta låter företaget de egna märkesvarorna utmärka sig på 
hyllan med de bästa placeringarna i butiken.129

 
 
 
 

                                                 
122 www.ica.se (2003) Verksamhetsbeskrivning 2002 
123 www.ica.se (2003) Om ICA 
124 www.waymaker.se (2000) 2,7 miljoner hushåll får ICA Bonus på Statoil  
125 www.waymaker.se (2003) Tydligare ICA ska bemöta ny konkurrens 
126 www.ica.se (2003) Hemsida: Om ICA 
127 Granholm, M (2003) Intervju med anställd ICA 
128 www.ica.se (2003) Verksamhetsbeskrivning 2002 
129 Granholm, M (2003) Intervju med anställd ICA 
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4.2.2 Coop 
 
Coop Norden AB är Nordens största aktör inom dagligvaruhandel och drivs sedan 2001 
gemensamt av konsumentföreningar i Sverige, Danmark och Norge. Företaget omsätter 
ca 37,4 miljarder kronor på den svenska marknaden vilket gör företaget till den näst 
största aktören inom svensk dagligvaruhandel.130

 
Coop Forum är sedan tidigare känt för att på ett tidigt stadium integrera nya former av 
affärsidéer, vilka även konkurrenter sedermera valt att efterlikna, exempelvis var 
företaget först i Sverige med att lansera egna märkesvaror, vilket skedde redan 1979. På 
senare tid har företaget även utmärkt sig genom att lansera självbetjäningskassa, det vill 
säga att kunderna erbjuds möjligheten att hantera hela betalningsmomentet på egen 
hand.131    
 
Under 2004 ämnar företaget rationalisera och effektivisera sin terminalstruktur, något 
som medför att varuhanteringen kommer att koncentreras till färre och större 
inköpsenheter och det kommer i sin tur leda till att förmånligare inköpspriser erhålls från 
leverantörerna.132

 
Coop Konsum distribuerar i dagsläget fyra egna varumärken i sina butiker med avsikt att 
tillföra medlemmarna mervärde, samt att skapa ett unikt konkurrensmedel. Dessa 
varumärken är Blåvitt (Coops första egna märkesvara), Änglamark (ekologisk och 
nischad märkesvara), Signum (kvalitetsmärkesvara) samt det nylanserade Coop X-tra 
(lågprismärkesvara). Under en kommande tvåårsperiod är det tänkt att Coop X-tra ska 
ersätta befintliga lågprisalternativ som Konsum saluför och då framförallt Blåvitt.133

 
För att främja företagets egna märkesvaror kontrollerar och styr Coop bland annat 
varornas exponering på hyllan och genom att använda sig av generella ”space mallar” 
bestämmer företaget centralt hur de regionala butikerna skall saluföra varorna. Vidare 
använder sig företaget av olika säljaktiviteter såsom temaveckor, rabattkuponger, TV 
reklam, dagspress med mera för att ytterligare stärka sina egna märkesvaror.134

 
”Det är tydligt att Coop vill öka andelen egna märkesvaror i butikerna, exempelvis får de 
ofta de bästa placeringarna i butiken.”135

                                                 
130 www.dlf.se (2003) Branschinformation: Den svenska dagligvaruhandeln 2002, AC Nielsen 
131 www.coop.se (2003) Hemsida: KFs historia  
132 www.waymaker.se (2003) Beslut fattat om effektivisering av Coop Sveriges terminalstruktur 
133 www.coop.se (2003) Verksamhetsbeskrivning 2002 
134 Andersson, Å & Jansson, M (2003) Varumärkesbyggande och distributionskanalen  
135 Mårtensson, P (2003) Intervju med anställd Coop 
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Coop Konsums ambitionsnivå angående egna märkesvaror är sedan några år att finna en 
balans av egna märkesvaror och traditionella varumärken och denna fördelningen tros 
skapas med en andel av egna märkesvaror på drygt 20 procent.136 Den nordiska 
koncernen har som målsättning att öka försäljningen av egna märkesvaror med 50 
procent och finna en jämviktsnivå på 30 procent inom de kommande fem åren.137 I 
dagsläget utgör Coops försäljning av egna märkesvaror ungefär 10 procent av den totala 
omsättningen138 och under det gångna året har samtliga fyra av Coops egna varumärken 
stärkt sin försäljning med mellan 4 och 22 procent. Totalt har Coop ökat sin försäljning 
av egna märkesvaror med 15,9 procent under 2002 jämfört med föregående år.139

 
 

4.2.3 Axfood 
 
Axfood är Sveriges tredje största handelskedja inom dagligvaror och företaget omsatte 
cirka 37,1 miljarder kronor under 2002.140 Den innefattar i Sverige de helägda 
butikskedjorna Hemköp och Willys/Willys hemma, franchisekedjorna Spar, Tempo och 
Vivo samt partihandelsorganisationerna Dagab och Axfood Närlivs. Målet är för 
företaget att 75 procent från omsättningen ska erhållas från de helägda kedjorna, något 
som bidrar med att Axfood investerar mycket i uppköp och nyetableringar.141

 
Centraliseringen som under senare år skett inom Axfood har medfört att företaget idag 
kan utnyttja sig av skalfördelar och väljer att förhandla med leverantörer kollektivt för att 
på så sätt få lägre inköpspriser. Dessutom ser Axfood över hela leveranskedjan för att 
minska kostnader något som kan ske effektivt i och med att företaget äger både grossister 
och detaljister.142

 
”Naturligtvis är kvaliteten lika hög som hos marknadsledaren […] det är däremot inte 
priset […] det är mer konkurrenskraftigt än så […] det är vår förhoppning att du ska 
upptäcka och prova Hemköps varor […] du hittar dem bara hos oss på Hemköp.”143

 

                                                 
136 www.coop.se (2001) Årsredovisning 2000 
137 ICA Nyheter (2003) Coop Norden vill öka EMV 
138 Sydsvenskan (2003) Signum störst på Coop  
139 www.coop.se (2003) Verksamhetsbeskrivning 2002 
140 www.dlf.se (2003) Branschinformation: Den svenska dagligvaruhandeln 2002, AC Nielsen 
141 www.axfood.se (2004) Axfood årsredovisning 2002 
142 ibid 
143 www.hemkop.se (2003) Nytt ansikte på hemköp 
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Axfoods egna märkesvaror utgörs av Hemköp, Willys, Spar samt Eldorado, vilka är en 
viktig del i deras strategier för anpassning till den internationella branschutvecklingen.144 
Den största investeringen i egna märkesvaror inom lågpriskedjan Willys, där 
förhoppningar finns om att försäljningen av varumärket Willys ska öka till att utgöra 20–
25 procent av butikernas omsättning.145 Även Hemköp innefattar ett stort antal egna 
märkesvaror, vilka utgör 10,7 procent av butikskedjans totala försäljning.146  Axfood har i 
sin helhet som mål att andelen egna varumärken ska stå för 15 procent av den totala 
omsättningen år 2005147 och samtidigt tros 60–70 procent av omsättningen inom vissa 
delområden kunna tillskrivas de egna varumärkena.148 Under 2002 ökade den totala 
försäljningen av egna märkesvaror till 9,8 procent och den övergripande tanken bakom 
strategierna för egna märkesvaror är enligt Axfood att gynna kunder, handlare och 
aktieägare.149

 
 

4.3 Leverantörernas perspektiv 
 
Den inställning som svenska leverantörer har gentemot egna märkesvaror skiljer sig 
avsevärt åt, mycket beroende på företagens storlek. Mindre leverantörer upplever i större 
utsträckning sin situation som svår och tycker att större tillverkare gynnas av rådande 
utveckling inom handelskedjorna. Flera stora och små leverantörer menar dock att 
förhandlingspositionen gentemot kedjorna försämrats. Den försvagning som skett hos 
leverantörer i allmänhet anses bland tillverkare bero på att kedjorna centraliserats och en 
klar fokusering har skett på egna märkesvaror.150

 
Attityden gentemot egna märkesvaror bland studiens tillfrågade fabrikanter är generellt 
att utvecklingen av egna märkesvaror är något de skulle kunna tänka sig slippa,151 därför 
att denna strategi ses som en stor försäljningskonkurrent.152 Några leverantörer ser dock 
egna märkesvaror som möjlighet då utvecklingen har kommit för att stanna.153

 

                                                 
144 www.axfood.se (2004) Axfood årsredovisning 2002 
145 www.axfood.se (2003) Hemsida: Om Axfood  
146 www.axfood.se (2003) Halvårsrapport 1/1 – 30/6  
147 www.axfood.se (2003) Hemsida: Om Axfood 
148 Dagens handel (2003) Axfood breddar utbudet av EMV 
149 www.axfood.se (2004) Axfood årsredovisning 2002 
150 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
151 Intervju med företag A, B, C, D, E, F, G, H 
152 Intervju med företag G, F 
153 Intervju med företag A, B, H  
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”Inom vissa produktkategorier kan det bli aktuellt med produktion av egna märkesvaror, 
delvis för att stärka vår relation med handeln [handelskedjorna] och på detta vis bygga 
allianser som medför att våra övriga produkter får finnas kvar i sortimentet.”154

 
En allmän uppfattning bland leverantörer är att egna märkesvaror ej tillför marknaden 
något egentligt värde, utan den förbättringsutveckling som sker utgörs uteslutande av 
traditionella tillverkares investeringar i innovativa produkter. Handelskedjornas egna 
märkesvaror är ofta rena kopior av traditionella varor och kan med anledning av den låga 
innovationskostnaden saluföras till ett lägre pris.155 Dagligvaruleverantörernas förbund 
har även kritiserat både ICA och Coop för deras egna varumärken, vilka anses åka 
”snålskjuts” på traditionella varumärken genom att plagiera fabrikanternas produkter eller 
varumärken. Vid ett par tillfällen har ICA och Coop klandrats för att efterlikna andra 
varumärkens förpackningar i alltför hög grad.156

 
”Handeln [handelskedjorna] kopierar kända varumärken och säljer dem som egna 
märkesvaror.”157

 
Flertalet av de leverantörer som intervjuats, anser att handeln kan pressa fabrikanterna 
eftersom handeln har kontroll över marknadsplatsen och det finns ingen tillfredsställande 
distributionskanal vid sidan av de tre stora handelskedjorna.158 Att handelskedjorna 
lyckats så väl med de egna varumärkena beror på att det finns välkända märkesvaror som 
delvis kopierats samtidigt som det är enkelt för kedjorna att sälja egna märkesvaror på 
sina butikshyllor.159 I och med att kedjorna kan använda fabrikanternas produktionskraft 
med överkapacitet kan egna märkesvaror tillverkas till ett mycket konkurrenskraftigt pris, 
vilket är svårt att konkurrera med.160

 
Merparten av svenska dagligvaruleverantörer, cirka 90 procent, anser att handelskedjorna 
besitter en konkurrensfördel då de bestämmer över försäljningspriset till konsumenterna. 
Eftersom kedjorna bestämmer priset på både den egna märkesvaran och leverantörens 
märkesvara uppstår risken att om leverantören bestämmer sig för att sänka priset på sin 
vara har kedjorna möjlighet att bibehålla konsumentpriset och därmed förbättra sina 
marginaler. Den tilltänkta marknadseffekten går därmed förlorad.161 Denna problematik 

                                                 
154 Intervju med företag B 
155 Intervju med företag A, B, G, H 
156 ICA Nyheter (2002) DLF-kritik mot EMV-varor 
157 Intervju med företag E 
158 Intervju med företag A, B, D, E, F, G 
159 Intervju med G 
160 Intervju med företag C 
161 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
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är dock inget som något av tillfrågade företag såg som något egentligt problem, då 
detaljhandeln ej ansågs utnyttja denna konkurrensfördel i vidare mening och priset till 
konsument ej kunnat kontrolleras sedan länge tillbaka. Istället är det främst kontrollen 
över vilka varor som får ingå i sortimenten och makten över hyllplacering samt 
hyllutrymme som ses som de största konkurrensfördelarna som kedjorna besitter och 
utnyttjar.162

 
”Det är slutligen handeln [handelskedjorna] som bestämmer vad som ska finnas på 
hyllan.”163

 
Vid sidan av ovanstående problematik finner mer än hälften av svenska leverantörer det 
bekymrande att handelskedjorna erhåller viktig information kring produkten när den 
lanseras. Detta skapar en risk för att kedjorna kan stjäla produktidén till egen 
tillverkning.164 Det är även tänkbart att, när en märkesvaruleverantör skapat en ny vara 
som ämnas säljas genom butikskedjorna, kedjorna ställer krav på att lanseringen endast 
får ske i just deras butiker under deras eget varumärke.165

 
Drygt 40 procent av svenska dagligvaruleverantörer producerar idag någon form av egna 
märkesvaror för detaljhandeln. De vanligaste orsakerna uppges vara att överkapacitet på 
så sätt kan utnyttjas, samt att de känner sig tvungna att göra så för att få bibehålla 
leveransavtal för andra produkter. Initialt har leverantörer med starka varumärken varit 
tveksamma till att producera egna märkesvaror, idag finns dock inga problem för 
handelskedjorna att finna legotillverkare då flertalet stora fabrikanter i Europa har 
specialiserat sin tillverkning på egna märkesvarorproduktion.166

 
För att överleva på den svenska dagligvarumarknaden finner flertalet av tillfrågade 
leverantörer i studien att tillverkning av egna märkesvaror är eller kan bli nödvändig. Om 
inte svenska tillverkare antar anbuden om att tillverka egna märkesvaror kommer detta 
istället utföras av utländska aktörer.167

 
”Detta tåg [egna märkesvaror] går ej att stoppa.”168

 

                                                 
162 Intervju med företag F, B 
163 Intervju med företag A 
164 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
165 Dittrich, M (2003) Intervju med marknadsdirektör för DLF 
166 Eliasson, J & Hagström, C-J (2002) Dagligvaruhandeln 
167 Intervju med företag A, B, H 
168 Intervju med företag H 
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En av studiens intervjuade leverantörer ansåg att egna märkesvaror i sig ej är ett hot så 
länge handelskedjorna har samma krav på egna märkesvaror som på traditionella 
märkesvaror och konkurrensen däremellan sker på lika villkor. Exempelvis ansågs att då 
kedjorna har en viss täckningsgrad på den egna märkesvaran skulle samma täckningsgrad 
återfinnas även på leverantörens vara, detta för att ej snedvrida konsumenternas 
efterfrågan. Ett ytterligare exempel är att om en viss vara efterfrågas av 10 procent av 
butikens kunder, ska även varan erhålla 10 procent av den specifika varukategorins 
hyllutrymme och dessutom marknadsföras i samma relation till detta.169 Några av de 
intervjuade fabrikanter ser det som ett faktiskt problem vilket utgör ett irritationsmoment 
i relationen till detaljhandeln.170

 
”Egna märkesvaror får bättre hyllplaceringar och större hyllutrymme än konkurrenterna 
i förhållande till deras marknadsandelar.”171

 
Handelskedjorna har genom produktion av egna märkesvaror kunnat pressa leverantören 
mer i prisförhandlingar, vilket dels beror på att det enda sättet att nå konsumenterna i 
Sverige går genom de tre handelskedjorna och ett uteslutande därifrån vore förödande 
och dels på att kedjorna har fått insikt i vilka kostnader som uppstår kring produktion av 
dagligvaror.172

 
Något som framkommit vid flera intervjuer är att beroendeförhållandet till 
handelskedjorna i många fall begränsar fabrikanterna i deras reaktionsmöjligheter när 
kedjorna agerar på ett för märkesvaruleverantörerna ofördelaktigt sätt. Eftersom vägen 
genom de tre handelskedjorna är det enda sättet att nå konsumenterna är acceptansnivån 
hos fabrikanten högre än gentemot traditionella märkesvarukonkurrenter.173

 
”Med den koncentration som finns är det ganska kännbart att komma på kant med 
handeln [handelskedjorna].”174

 
För att stärka sin position på marknaden har merparten av företagen valt att vidta diverse 
åtgärder, vilka tros öka konkurrenskraften mot egna märkesvaror såväl som gentemot 
traditionella märkesvarukonkurrenter. Den främsta åtgärden som vidtagits är 
investeringar i produktutveckling för att differentiera sig gentemot egna märkesvaror.175 

                                                 
169 Intervju med företag E 
170 Intervju med företag F 
171 Dittrich, M (2003) Intervju med marknadsdirektör för DLF 
172 Intervju med företag B 
173 Intervju med företag A, B, G  
174 Intervju med företag A 
175 Intervju med företag A, B, C, H, G 
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Ett av företagen har valt att försöka finna nya samarbetspartners som kan bistå med en 
alternativ distributionskanal,176 medan ett annat företag anser att strategiska åtgärder ej är 
nödvändiga utan att äga och kontrollera konkurrenskraftiga varumärken räcker som 
konkurrensmedel.177

 
”För att nå konsumenten gör vi försök med att distribuera genom andra typer av 
säljkanaler, exempelvis sportbutiker, samtidigt som vi försöker att öka marknadsföringen 
direkt mot konsumenten.” 178

 
”Det är inte enkelt att finna en alternativ distributionskanal.”179

 
Den framtid som intervjuade företag förutspår ser tämligen likartad ut och några företag 
menar att de fabrikanter som kommer att drabbas hårdast av den nya konkurrensen är de 
mindre företagen som ej är marknadsledare eller nästkommande i storleksordningen.180 
Dessa bör nischa sin verksamhet och därigenom finna en egen kundgrupp,181 eller välja 
att producera egna märkesvaror då handelskedjorna ofta har som strategi att ej välja stora 
leverantörer som tillverkare av egna märkesvaror.182 Några leverantörer tror också att 
andelen egna märkesvaror ej kommer att öka i större utsträckning eftersom 
konsumenterna tros önska mångfald och en bibehållen eller minskad mängd egna 
märkesvaror.183 Vidare har handelskedjorna ej samma insikt i hur tillväxt för en 
varukategori skapas och om kedjorna investerar i egna märkesvaror i alltför stor 
utsträckning kommer kategoritillväxten överlag att minska.184

 
”[Det] finns en balans mellan egna varumärken och vanliga varumärken som vi snart 
nått i Sverige.”185

 
Att egna märkesvaror kan vara så konkurrenskraftiga som de är beror till stor del på det 
låga priset som i sin tur beror på att handelskedjorna ej behöver lägga resurser på 
utveckling och kategoritillväxt. Om andelen egna märkesvaror fortsätter att växa och ta 
fler marknadsandelar kommer en situation uppstå där kedjornas kostnader ökar, vilket i 
sin tur kommer att påverka prisbilden för de egna märkesvarorna. Detta läge är något som 
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handelskedjorna vill undvika och därmed tros balans uppstå mellan egna märkesvaror 
och traditionella märkesvaruutbudet.186

 

                                                 
186 Intervju med företag B 
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5 Analys 
 
I kapitel fem analyseras den svenska dagligvaruhandeln utifrån det teoretiska ramverket 
med hänsyn till problematiseringen som utgångspunkt. Utrymme för diskussion och 
tolkning ges. Slutligen följer en resultatdiskussion av analysen. 
 
 
Analysen utgår från samma tre delområden som det teoretiska ramverket för att skapa 
struktur och konsekvens i bearbetandet av empirin. Det första området, den svenska 
dagligvaruhandeln förändras, diskuterar förändringar inom dagligvaruhandeln i Sverige 
och konsekvenserna av detta. Det andra området, påverkan på distribution och 
kommunikation, diskuterar kring hur märkesvaruleverantörernas distribution och 
marknadskommunikation av strategier påverkas av handelsföretagens strategier. Det sista 
området, påverkan på leverantörernas strategier, diskuterar hur tillverkarnas strategiska 
alternativ påverkas av handelsföretagen. 
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Figur 16 Delområden för det femte kapitlet 
 
 

5.1 Den svenska dagligvaruhandeln förändras 
 
Den svenska dagligvarumarknaden kan definieras som en mogen marknad. 
Konsumentefterfrågan på dagligvaror är såväl stor som given, av naturliga orsaker, och 
utgör således en massmarknad mot vilken märkesvarutillverkarna riktar sitt utbud. En 
ökad standardisering av varor, vilket ofta sker på massmarknader, resulterar i minskade 
differentieringsmöjligheter för tillverkarna och kan tänkas vara orsak till att 
märkesvaruleverantörerna investerar i produktutveckling och månar om sitt varumärke. 
Olika faktorer skyddade och säkrade tidigare marknadens stabilitet och begränsade 
konkurrensen, såsom huvudsakligen de höga etableringskostnaderna och 
skalfördelskravet på en mogen marknad ställer och märkesvaruleverantörernas 
samarbeten med handelskedjorna, där båda parters ömsesidiga win-win relation existerat 
eftersom de ej konkurrerat med varandra. Den utveckling som sedermera skett innebär att 
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det uppstått turbulens i tillverkarnas tidigare stabila marknadsmiljö och som utlösts av 
olika anledningar. 
 
Handelskedjornas centralisering innebär att dess förhandlingsposition stärkts i 
distributionssystemet, där större medvetenhet kring skaleffektivitetens fördelar kan ha 
varit en drivande kraft. Som resultat sker varuinköpen för handelskedjorna på central 
nivå, eftersom de på så sätt kan sänka sina kostnader och bli starkare vid prisförhandling 
vid inköp av stora volymer. Strävan att ständigt reducera kostnaderna och den mer 
internationella ägarstrukturen hos handelskedjorna bidrar vidare till att stora utländska 
aktörer blir attraktiva samarbetspartners, vilket påverkar den tidigare 
konkurrenssituationen. Även den mest väsentligt drivande faktorn för förändringen inom 
dagligvaruhandeln, kedjornas investeringar i egna märkesvaror, är kopplad till strävan 
efter skalfördelar. Eftersom Sverige präglas av en starkt koncentrerad dagligvaruhandel, 
där ICA, Coop och Axfood innehar den största delen av både butikerna och omsättningen 
på marknaden, har handelskedjornas organisatoriska resurser (såsom finansiella, 
infrastrukturmässiga, samarbetsmässiga med mera) lämnat utrymme för att kringgå de 
hinder marknadens höga inträdesbarriärer för tillverkning utgör. Då handelskedjorna 
redan befinner sig på marknaden samtidigt som de strävar efter skalfördelar, har de 
identifierat möjligheten att öka sina vinstmarginaler med hjälp av försäljning av egna 
märkesvaror. Handelskedjornas förändrade affärsstrategi att kombinera de tre faktorerna 
koncentration, centralisering och investering i egna märkesvaror medför en fundamental 
förändring av marknadens tidigare spelregler. Handelskedjorna framstår som innovatörer 
vilka förändrar den övergripande affärslogiken – detaljisterna i Sverige kan ses som mer 
än bara återförsäljare utan kan nu även ses som direkta konkurrenter för 
märkesleverantörerna. 
 
Mot denna bakgrund kan egna märkesvaror ses som i en tillväxtfas enligt 
produktlivscykeln, där massproduktion samt skaleffekter, försäljningen och 
marknadspenetrationen ökar och produkterna förbättras. De traditionella märkesvarorna, 
mestadels de som inte är marknadsledande, infinner sig istället i en nedgångsfas eftersom 
deras marknadsandelar minskar enligt branschexperternas utlåtande kring att den svenska 
utvecklingen kommer att följa den europeiska. Detta kan komma att leda till att en 
shakeout uppstår inom dagligvaruhandeln, där flertalet märkesvaruleverantörer riskerar 
att slås ut från marknaden, som en del i dagligvarumarknadens ständigt pågående 
evolution. 
 
De förändringsutlösande faktorerna – koncentration, centralisering och investeringar i 
egna märkesvaror – har således kommit att förändra märkesvaruleverantörernas tidigare 
utvecklingsstabilitet, som ej har kunnat påverkas av tillverkarna själva, och inverkar på 
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konkurrenssituationen och distributionenen på marknaden. Dessa förändrade 
förutsättningar inom dagligvaruhandeln påverkar således de strategier leverantörerna 
konkurrerar med på marknaden. 
 
 

5.2 Distributionen och kommunikationen påverkas 
 
Inom dagligvaruhandeln sker en uppdelning av aktiviteter mellan 
märkesvaruleverantörerna och detaljhandeln. Leverantörerna innehar de resurser och den 
teknologi som krävs för att tillverka dagligvaror, vilka de således designar och 
producerar. Marknadsföringen av själva varorna är sedermera en aktivitet som delas 
mellan tillverkarna och detaljhandeln, där leverantörerna såväl marknadsför sig gentemot 
konsumenterna genom reklam och kampanjer som mot handelskedjorna för att kunna 
återfinnas i butikerna. Handelskedjorna tar dock över själva varumarknadsföringen i 
butikerna där de beslutar kring prissättning, sortiment, rabatter och så vidare för att 
därefter distribuera och sälja dessa till slutkonsumenterna samtidigt som de dessutom 
erbjuder den service som krävs. I jämförande syfte kan det nämnas att hos tillverkare av 
egna märkesvaror ser värdekedjan i distributionskanalen annorlunda ut eftersom 
handelskedjornas inflytande kan sträcka sig till såväl produktdesign- som 
tillverkningsaktiviteterna, det vill säga att handelskedjorna har mycket större inflytande 
över tillverkarnas aktiviteter. 
 
Uppdelningar av aktiviteterna inom distributionssystem görs för att effektivisera systemet 
i sin helhet, för att på så sätt förbättra aktörernas lönsamhet. Vid förändrad 
marknadssituation har balansen mellan aktörernas fördelning av aktiviteter påverkats, 
dels för att kedjornas beslutsmöjlighet ökat och leverantörernas påverkningspotential 
minskat samt dels för att kedjorna har kommit att bli en direkt konkurrent med flertalet 
tillverkare i och med investeringar i egna märkesvaror. Förändringarna inom 
distributionskanalen innebär att från att ha varit konfigurerad som en konventionell 
distributionskanal har den utvecklats till att organiseras som en kombination av 
konventionellt och vertikalt system. Grossist- och detaljistaktiviteterna inom kanalen har 
integrerats, delvis som ett resultat av den centralisering som skett inom detaljhandeln och 
strävan efter skalfördelar. Tillverkarna av traditionella märkesvaror har kvarlämnats som 
en separat enhet med skilda målsättningar medan tillverkarna av egna märkesvaror har i 
större utsträckning integrerats i det nya systemet. 
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Figur 17 Konventionellt och vertikalt kombinerat distributionssystem 
 
Den stora förändringen är att den sammansättning i distributionssystemet och 
värdekedjan, vilken tidigare innebar att en ömsesidig effektiv aktivitets- och 
funktionsfördelning, ser annorlunda ut. Om handelskedjorna börjar konkurrera med egna 
märkesvaror i sina butiker, vilket innebär att de kan ses som direkta konkurrenter med de 
traditionella märkesvaruleverantörerna, medför detta att handelskedjorna måste ta sig an 
nya funktioner i distributionssystemet samtidigt som deras sätt att se på de värdeskapande 
aktiviteterna i värdekedjan ändras. Detta övertagande av aktiviteter är dock endast möjligt 
för handelskedjorna som på så sätt kan ta sig an aktiviteter bakåt i värdekedjan, för 
märkesvaruleverantörerna däremot skulle ett funktionsutökande i organisationen framåt 
innebära att de skulle använda sig av en ny distributionskanal något som i dag ter sig 
svårt i Sverige. Då handelskedjorna har möjligheten att besluta över aktiviteter såsom 
prissättning, hyllplaceringar, reklamkampanjer och försäljning av samtliga varor i sina 
butiker kan de således inrikta dessa på sätt som gynnar dem och deras egna märkesvaror 
framför de traditionella märkesvarorna. Eftersom tecken tyder på att detta sker, 
exempelvis genom att handelskedjornas egna märkesvaror får de bästa hyllplaceringarna, 
och att de tre största handelskedjorna på den svenska marknaden kontrollerar den största 
delen av butikerna och försäljningen, är det rimligt att tolka detta som att leverantörernas 
fördelar i slutförsäljningen minskat. 
 
Vägen från tillverkning till slutförsäljning av en produkt möter flera problem förorsakade 
av den strukturomvandling som inträffat inom den högt koncentrerade 
dagligvaruhandeln. Utifrån synsättet att leverantörerna och handelskedjorna utvecklas till 
att bli alltmer direkta konkurrenter av varuförsäljningen i dagligvarubutikerna uppstår en 
intressekonflikt. Denna konflikt uppstår då tillverkarnas och detaljhandelns 
konkurrensstrategier kolliderar och resulterar således i att handelskedjorna prioriterar sina 
egna strategier och vinstintressen i första hand, något som kan ske eftersom 
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handelskedjorna äger och kontrollerar marknadsplatsen för dagligvaruförsäljningen. 
Detta ägande får som följd att kedjorna vidare dels kan styra prissättning på sina egna 
såväl som på leverantörernas produkter och dels bestämma över butiksexponering och 
reklam. I och med att handelskedjorna kan påverka tillverkarens konkurrensstrategier 
kommer således konsumenten att reagera därefter. Responsen på tillverkarnas 
ursprungliga konsumentpåverkningsstrategier kommer därför att vara anpassad till det 
som handelskedjorna låtit passera och erbjuder konsumenten. Då responsen vidare 
lämnas först på marknadsplatsen, hos detaljhandeln, innebär detta att aktuell feedback 
med säkerhet når leverantören endast i de fall då handelskedjorna finner detta gynnsamt. 
Denna påverkan på märkesvarutillverkarnas konkurrensstrategier kan illustreras med 
kommunikationsprocessen och definieras här som ett ”filter”. 
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Figur 18 Handelskedjornas påverkan kan ses som ett filter för 
märkesvaruleverantörernas strategier vid försäljning i butikerna 
 
Modellen för kommunikationsprocessen visar således på ett övergripande sätt hur 
leverantörernas konkurrensstrategier påverkas av detaljhandeln. Handelskedjorna har 
möjligheten att påverka utformningen av märkesleverantörernas strategier i 
distributionskanalens slutgiltiga försäljningsaktivitet, därigenom kan leverantörernas 
tilltänkta konsumentvärde influeras. Konkurrensstrategierna kan modifieras, då de kan 
filtreras och omformuleras, vilket medför att tillämpning av de strategiska åtgärderna och 
alternativen försvåras. Eftersom handelskedjorna har som avsikt att ytterligare öka sin 
försäljningsandel av sina egna märkesvaror, vilket medför att den direkta konkurrensen 
mellan tillverkarna och kedjorna kommer att öka, torde detta peka på att den nyuppstådda 
situationen på marknaden ej ännu har stabiliserats. Därför är det relevant att 
märkesvaruleverantörerna beaktar denna kommande utveckling med tilltänkta åtgärder 
inför framtiden och med strategiformuleringar. 
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5.3 Leverantörernas strategier påverkas 
 
För att förstå hur märkesvaruleverantörernas strategier påverkas av investeringarna i egna 
märkesvaror från ICA, Coop och Axfood kommer först Porters generiska 
konkurrensstrategier diskuteras eftersom de ligger till grund för de idag av tillverkarna 
tillämpade och av Hoch beskrivna konkreta strategiska alternativen. Härigenom kommer 
det första resonemanget att utgöra basen för det andra, eftersom Hochs teorier bygger på 
samma synsätt om differentiering och kostnadsfördel som Porter, för att på så sätt skapa 
ett bättre underlag för resultat och slutsatser. 
 
 

5.3.1 Konkurrensfördelarna påverkas 
 
För märkesvaruleverantörerna har de externa miljöförändringarna påverkat deras 
konkurrensstrategier och varaktiga konkurrensfördelar. Som ett resultat av utvecklingen 
inom dagligvaruhandeln, där detaljhandeln kan ses ha fått en ny roll som direkt 
konkurrent till leverantörerna och vilket påverkar distributionssystemet förutsättningar, 
har leverantörernas tidigare möjligheter till att generera och styra sina konkurrensfördelar 
minskats. Detta kan med fördel åskådliggöras genom att se på de generiska strategier för 
att skapa konkurrensfördelar. 
 
För att märkesvaruleverantörer skall kunna uppnå en stark samt varaktig 
konkurrensfördel kan de följaktligen välja att antingen differentiera sina varor genom att 
göra dem unika och kommunicera detta tydligt gentemot konsumenterna, eller genom att 
hålla såväl låga kostnader som lågt pris till konsumenten. Dock kan svårigheter uppstå för 
dagligvaruleverantörerna då de eftersträvar endera av de två generiska 
konkurrensalternativen, oavsett ifall de väljer att vara fokuserade eller branschbreda. I de 
fall leverantörerna försöker att uppnå kostnadsledarskap, genom att erbjuda 
konsumenterna sina varor till lägsta möjliga pris och därför anpassar sina verksamheter 
efter detta, kommer de dock stå inför det faktum att handelskedjorna i slutändan beslutar 
kring det pris varan kommer att saluföras för i butiken. Som konsekvens kan detta leda 
till att varan ej säljs till önskat och kanske marknadens lägsta pris, utan istället anpassas 
efter vad som gynnar kedjorna utifrån dess sortimentsplanering eller egna 
märkesvaruprissättning. Det kan nämligen tänkas att handelskedjorna i slutändan inte 
kommer att bortse från att agera på ”egeneffektivast” sätt. På så sätt riskerar varan som 
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tillverkats utan differentieringsfördelar få ett högre pris än vad 
kostnadsledarskapsstrategin kan tillåta, vilket medför att varan hamnar i en stuck-in-the-
middle position. 
 
När märkesleverantörerna istället väljer differentieringsstrategier kommer investeringar 
ske i syfte att tillverka en unik vara, ett budskap som sedermera måste marknadsföras och 
förmedlas till konsumenterna. Efter produktdesigns- och tillverkningsaktiviteterna 
distribueras varorna till detaljhandeln vilken då tar över den slutliga försäljningen och 
marknadsföringen. Under de senare aktiviteterna kan detaljhandeln i stor utsträckning 
påverka de traditionella märkesvarornas imagekommunikation till konsumenterna genom 
att besluta kring pris, hyllplacering, reklam, kampanjer med mera. Fastän leverantörerna 
investerar i direkt marknadsföring mot konsumenter kan ändå handelskedjorna influera 
den slutgiltiga upplevelsen av varans mervärde i butiken, vilket kan ske till fördel för 
kedjornas egna planeringsstrategier, exempelvis genom att tilldela sina egna märkesvaror 
större exponering än vad som är befogad i relation till marknadsandelarna. Sålunda 
riskerar leverantörernas differentieringsstrategier att minskas i tydlighet så att även detta 
strategialternativ kan riskera att hamna i en stuck-in-the-middle position. 
 
En fokuserad strategi innefattar sålunda samma problematik som kostnadsöverlägsenhet 
och differentiering, fast kan dock skapa möjligheten att konkurrera inom ett segment där 
handelskedjorna ej investerat i egna märkesvaror. En sådan strategiinriktning innebär att 
leverantörerna och handelskedjorna ej kan ses som konkurrenter men medför samtidigt 
minskade möjligheter för att uppnå skalfördelar och försäljningsvolym, vilket påverkar 
lönsamheten. Vidare kvarstår osäkerheten inför framtiden för att egna märkesvaror i 
Sverige fortfarande kan ses som under tillväxtfas och har därför ej utvecklats helt, utan 
kan i framtiden också expandera till att inkludera flera varukategorier. Om en 
märkesvaruleverantör inriktar sin verksamhet på att tillverka för endast en specifik 
målgrupp kan stora svårigheter uppstå om handelskedjorna väljer att investera i egna 
märkesvaror inom ramen för samma segment. 
 
Resonemanget kring skapandet och bibehållandet av konkurrensfördelar för 
märkesvaruleverantörernas produkter visar på konsekvenserna av dagligvaruhandelns 
utveckling. Att handelskedjorna ökat sina möjligheter att påverka leverantörernas 
strategier utnyttjas således eftersom de har blivit direkta konkurrenter om dagligvaror. 
Detta resulterar följaktligen i att, oavsett vilken konkurrensstrategi leverantörerna väljer, 
kedjorna kan påverka och bestämma över den slutliga tillämpningen av vald 
leverantörsstrategi. 
 
 

 60



5.3.2 Strategiska alternativen påverkas 
 
Som en följd av att utvecklingen inom den svenska dagligvaruhandeln påverkar 
märkesvaruleverantörernas strategiska grundförutsättningar, påverkas deras mer specifika 
strategiska alternativ för fortsatt tillverkning av traditionella märkesvaror likaledes. 
 
Strategin att försöka distansera sig genom differentiering från handelskedjornas egna 
märkesvaror genom att antingen skapa ett högre mervärde för kunden eller innovation av 
produkten. Differentieringsstrategier, att erbjuda en bättre produkt genom att antingen 
göra den unik eller genom att sänka priset så att ett större mervärde upplevs av kunden, 
kan eventuellt försvåras. Fastän märkesvaruleverantörerna står för den större delen av 
värdeskapandet för sina produkter, ligger de slutliga funktionerna i distributionskanalen 
under handelskedjornas kontroll, vilka därför har möjlighet att influera konsumentens 
inköpsbeslut i butiken genom exempelvis butikskampanjer och –exponering. Kontrollen 
av de slutliga aktiviteterna i distributionssystemet och kontakten med konsumenten 
innebär alltså att möjligheten ges för att kunna påverka kommunikationsprocessens 
resultat, även till egen fördel. Dessutom, som framkommit vid insamlandet av 
primärdata, har handelskedjorna möjlighet att både påverka produktlanseringar av nya 
och förbättrade varor genom att ställa krav på produktlanseringar under kedjornas egna 
varumärken och att erhålla information kring en produktinnovation innan den når 
marknaden. 
 
Vid strategiinriktningen att reducera de prisgap som kan återfinnas mellan traditionella 
och egna märkesvaror, genom att försöka sänka försäljningspriset eller genom att 
reducera tillverkningskostnaderna för att sträva efter kostnadsöverlägsenhet, kan 
problematiken kring de bristande beslutsmöjligheterna av varornas prissättning från 
leverantörernas sida öka. Då det är reglerat på så sätt att detaljhandeln besitter 
bestämmanderätten kring försäljningspriset av varor i butikerna, medför detta att denna 
faktor för att uppå kostnadsledarskap eller för att påverka prisgapen står utanför 
leverantörernas direkta kontroll. Märkesvaruleverantörens möjligheter kring 
kostnadsstyrning och försäljningspris till handelskedjorna återstår dock som strategiskt 
verktyg i tillverknings- och planeringsprocessen men, återigen, kommer 
försäljningsprisaktiviteten att lysa med sin frånvaro. Problemet uppstår när 
handelskedjorna inte har några vinstintressen till att förändra prisbilden för varor i 
butikerna, vilket resulterar i att handelskedjorna kan ha stort inflytande vid bestämmandet 
av kostnadsledarskapet i sina butiker. Dock har försök att åtgärda detta tidigare 
genomförts, genom prisreduktioner med hjälp av olikartade rabatter och kuponger, fastän 
detta idag försvårats då exempelvis vissa kedjor förbjuder denna åtgärd helt och hållet. 
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Alternativet att tillverka ”jag med” produkter, för att försöka konkurrera ut de egna 
märkesvarorna genom att försöka fylla distributionskanalen med egna varor och på så sätt 
få ut en stor mängd produkter med lägre priser och anpassad kvalitet till försäljning, kan 
också bemöta svårigheter. För att fylla butikshyllorna och därigenom tillgodose 
konsumentbehovet med traditionella märkesvaror krävs sålunda inflytande vid beslut 
angående vilka varor som får återfinnas i butikerna och hur de ska exponeras mot 
konsumenterna. Eftersom handelskedjorna beslutar i mångt och mycket själva kring 
butiksfrågor och butikssortiment och om märkesvaruleverantörerna och kedjorna kan ses 
som direkta konkurrenter, torde det inte vara fördelaktigt för kedjorna att låta varukrig 
pågå på butikshyllorna. Dessutom skulle tillämpandet av denna sorts strategi kunna leda 
till att, i ett land med så hög koncentration av detaljister inom dagligvaruhandeln, 
leverantörerna stöter sig med handelskedjorna och riskerar att förlora sin position inom 
distributionskanalen. 
 
Det är sålunda koncentrationen av handelskedjor i Sverige som hjälper till att göra 
strategierna svårtillämpbara eftersom det inte finns andra stora och tillfredsställande 
distributionsnät. Fredlig samexistens och samarbeten torde vara den effektivaste 
strategin, fast endast möjlig för ett fåtal märkesvaruleverantörer eftersom 
handelskedjorna fördrar att samarbeta med få leverantörer och förhandla om stora 
volymer. Handelskedjornas starka position inom distributionssystemet som utvecklats 
genom en koncentrerad marknad och ett nytt centraliserat beslutsfattande, deras 
möjligheter att påverka värdeskapande aktiviteter och märkesvaruleverantörernas 
marknadskommunikation samt deras investeringar i egna märkesvaror har gjort att de två 
aktörerna kan ses som konkurrenter är de bakomliggande orsakerna till att 
leverantörernas strategier försvagats. 
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6 Slutsats 
 
I kapitel sex diskuteras huruvida slutsatsen besvarar syftet och uppsatsens innebörd i ett 
vidare perspektiv. Denna diskussion har sin grund i tolkning och reflexion av resultatet 
och förslag till vidare forskning lämnas. 
 
 
Utifrån syftet kommer slutsatsdiskussionen att börja med att behandla svensk 
dagligvaruhandels utveckling och förändring för att förstå vad detta har för innebörd för 
marknadens spelregler. Därefter kommer slutsatsdiskussionen tydliggöra vad 
dagligvaruhandelns förändringar och handelskedjornas investeringar i egna märkesvaror 
innebär för märkesvaruleverantörernas konkurrensstrategier. Härefter kommer diskussion 
kring vad denna utvecklingsprocess innebär för marknadsaktörer i ett större perspektiv 
för att avslutningsvis presentera förslag på vidare forskning. 
 
 

6.1 Slutsats 
 
Den svenska dagligvaruhandeln är koncentrerad till tre stora handelskedjor som sedan 
början av 1990-talet centraliserat sitt beslutsfattande, vilket har gjort det möjligt att 
kraftigt expandera sitt sortiment av egna dagligvaror, främst för att höja 
vinstmarginalerna. Detta har inneburit att kedjorna fått en starkare position i 
distributionssystemet samtidigt som de blivit direkta konkurrenter med 
märkesvaruleverantörerna. Eftersom detaljhandeln kontrollerar marknadsplatsen – det vill 
säga att de styr över beslutsfattande beträffande prissättning, exponering, reklam med 
mera – har de ett intresse av att gynna sina egna märkesvaror, vilket underminerar 
märkesvaruleverantörernas strategier som bygger på att alla aktörer konkurrerar på lika 
villkor på marknadsplatsen. Efter analys med hjälp av kommunikationsprocessen som en 
metafor av de värdeskapande aktiviteterna i distributionssystemet, framstår 
handelskedjorna tydligt som ett filter vilket påverkar marknadskommunikationen för 
kedjornas konkurrenter och därigenom deras strategier. Anledningen till detta är således 
den direkta konkurrenssituation som uppstått mellan märkesvaruleverantörerna och 
kedjorna, där detaljhandelsföretag med egna märkesvaror är medvetna om sina 
möjligheter kring att använda marknadsplatsen som en del i sina företagsstrategier. På så 
sätt skapas konsekvenser för leverantörernas strategiresultat som ej är tilltänkta och 
leverantörerna lämnas delvis i handelskedjornas händer när de försöker bemöta 
marknadskonkurrensen. Eftersom det inte finns andra tillfredsställande 
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distributionssystem i Sverige tvingas märkesvaruleverantörerna reagera genom att 
tillämpa olika strategiska åtgärder inom det befintliga systemet. Filtret resulterar konkret i 
att flera märkesvaruleverantörers strategier för att uppnå konkurrensfördelar ändå slås ur 
spel utan att lämna alternativa handlingsåtgärder. Detta sker när en priskampanj initierad 
av en märkesvaruleverantör undermineras genom att exponeringen av de berörda varorna 
i butiken plötsligt förändras och försämras. 
 
Kostnadsöverlägsenhet: strategin att uppnå kostnadsledarskap måste bortses ifrån, 
eftersom märkesvaruleverantörerna ej kan råda över försäljningsprissättningen eller mäta 
sig med handelskedjornas kostnadsstruktur. Att försöka minska prisskillnaderna mellan 
traditionella och egna märkesvaror torde kunna genomföras genom att erbjuda 
handelskedjorna större vinstmarginaler för att kunna sälja stora volymer till lägre priser 
och på så sätt uppnå skalfördelar. På så sätt kan en marknadsplats i butiken säkras, 
oavsett om det gäller en nuvarande eller ny tillverkare inom dagligvaruhandeln. Detta kan 
te sig lämpligt för en större tillverkare, en mindre riskerar endast att minska sina 
marginaler utan att lyckas sälja större volymer. 
 
Differentiering: svenska leverantörer väljer och kan välja att differentiera sina produkter 
istället för att eftersträva kostnadsledarskap, fast blir på så sätt beroende av 
marknadskommunikation. Detta medför således att även dessa strategier utsätts för 
handelskedjornas påverkan, det vill säga detaljhandelns filtreringsmöjligheter av budskap 
till konsumenterna. Distansering från eller skapandet av unikare produkter än egna 
märkesvaror förmedlas i stor utsträckning på marknadsplatsen, det vill säga i butiken, 
vilket också gör alternativen svårgenomförbara. Budskapet kring differentiering går att 
kommuniceras direkt till konsumenten utan påverkan från handelskedjorna endast genom 
andra kommunikationskanaler. Det är främst tillverkare med större volymer och stora 
ekonomiska resurser som har möjlighet att kommunicera direkt till konsumenten att deras 
varor är unika, eftersom denna form av marknadskommunikation ofta medför höga 
kostnader. 
 
Fokusering: att välja ett enstaka marknadssegment och fokusera tillverkningen och 
försäljningen av dagligvaror innebär att det blir svårare att uppnå större 
försäljningsvolymer. Eftersom storskalighet och förhandlingsstyrka visar sig vara viktigt 
inom den svenska dagligvaruhandeln, för att minska påverkan av handelskedjorna, 
utesluts denna strategiska inriktning för vissa märkesvaruleverantörer. Detta görs även 
för att svårigheter kan uppstå för leverantören som använder sig av fokuseringsstrategi 
om handelskedjorna väljer att inte tillhandahålla leverantörens produkter i sitt sortiment. 
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Övergripande innebär detta att oavsett vilka strategier märkesvaruleverantörerna väljer att 
tillämpa, påverkas de i stor utsträckning av handelskedjorna om intressekonflikt ur ett 
konkurrensperspektiv föreligger. Att Porters generiska strategier påverkas framkommer 
tydligt i och med att även Hochs konkreta strategiska alternativ påverkas. I och med att 
leverantörernas strategier försvagas resulterar handelskedjornas påverkan vidare i att 
försäljningen av traditionella märkesvaror minskar medan egna märkesvaror ökar, vilket 
visats utomlands och vilket författarna menar kommer att ske även i Sverige. Detta 
kommer att medföra en konsolidering av märkesvaruleverantörerna inom 
dagligvaruhandeln, där huvudsakligen de marknadsledande märkesvarorna kommer att 
gynnas av sina stora försäljningsvolymer, samarbetsmöjligheter med handelskedjorna och 
stora kommunikationsresurser. De stora märkesvaruleverantörerna har i större 
utsträckning möjlighet att bedriva kostsam kommunikation direkt mot konsumenten. 
Följaktligen kommer dessa aktörer att framgångsrikt kunna tillämpa både 
differentierings- och kostnadsöverlägsenhetsstrategier medan mindre leverantörer får 
problem. En generell effektivisering av distributionen och sortimentet kommer således att 
uppstå på gott och ont, vilket medför i ett ännu större perspektiv att konsumentutbudet 
kommer att förändras. Utbudet av traditionella märkesvaror från olika leverantörer 
kommer att minska det vill säga blir smalare och detta leder till att ett fåtal 
märkesvaruleverantörer kommer att stå för allt större andelar av sortimentet. Detta kan på 
sikt medföra att märkesvaruleverantörernas skalfördelar ökar i den utsträckning att 
handelns incitament att utveckla egna varumärken minskar och möjligen försvinner 
eftersom de märkesvaruleverantörer som kommer att dominera kommer att kunna erbjuda 
varor med större marginaler än handelns egna märkesvaror. Lönsamhetsbilden hos 
handelskedjornas egna märkesvaror kommer således att förändras samt stabiliseras och 
tillväxten kommer att avta. 
  
Vidare kan exempelvis den pågående och hastiga etableringen av lågpriskedjor som Lidl 
på sikt ytterligare förändra förutsättningarna inom dagligvaruhandeln, både för 
märkesvaruleverantörerna och för handelskedjorna. Detta kan komma att innebära att 
företag som Lidl konkurrerar direkt med lågprisvaror som i stor utsträckning utgörs av 
egna märkesvaror och därigenom kan ta stora delar av ICAs, Coops och Axfoods 
marknadsandelar inom lågprissegmenten. Som konsekvens av detta kan den nuvarande 
tillväxtfasen av egna märkesvaror komma att stabiliseras genom att handelskedjornas 
reaktion på en sådan utveckling kan vara att upphöra med att expandera sitt sortiment av 
egna märkesvaror. Istället kan handelskedjorna differentiera sig gentemot lågpriskedjor 
med hjälp av märkesvaror, vilket kan betyda att märkesvaruleverantörerna som överlevt 
förändringarna på nytt får en starkare position inom distributionssystemet och kan således 
tillämpa sina konkurrensstrategier utan dagens påverkan. 
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Detta är således ett bevis på att den nuvarande situationen inom dagligvaruhandeln kan 
ses som en tillfällig evolutionsfas med tillhörande turbulens som innebär viss 
konsolidering för märkesvaruleverantörerna, där somliga tillverkare slås ut eller tvingas 
till samarbete. För närvarande måste kostnadsöverlägsenhets-, differentierings- och 
fokuseringsstrategierna förkastas som tillämpbara för samtliga märkesvaruleverantörer i 
och med den filtreringspåverkan handelskedjorna utgör på strategitillämpningen. På 
grund av handelskedjornas inflytande på marknadsplatsen är märkesvaruleverantörernas 
strategier begränsade vilket gör att strategiarbetet homogeniseras och kan betecknas mer 
som rutinarbete än strategi. Om samtliga märkesvaruleverantörer tillämpar samma 
förutsägbara strategiska alternativ, givet deras marknadsposition, menar författarna att 
ingen unik konkurrensfördel kan uppnås. I framtiden anser författarna att en ny stabil fas 
kommer att uppstå för leverantörerna, i enlighet med teorin för självorganisation och 
livscykler, vilket i ett större perspektiv innebär att det finns tillfällen då samtliga 
konkurrensstrategier kan upphöra att fungera. Handelskedjornas koncentration kommer i 
framtiden att minska i och med etablering av nya aktörer på den svenska marknaden, 
något som kan komma att innebära en ostabil fas för dem istället. Dessa utvecklingsfaser 
leder således till konsekvenser för marknadsaktörernas konkurrensfördelar och strategier, 
vilka bör försöka anpassas för att överleva till nästa utvecklingsfas. 
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Ett förslag på en framtida studie som vore intressant är att undersöka hur stora 
marknadsandelar traditionella märkesvaror förlorar i förhållande till handelskedjornas 
egna märkesvaror på den svenska marknaden. En kvantitativ ansats torde te sig 
lämpligast för att undersöka en längre tidsperiod och ett flertal dagligvaror. 
 
Ett andra förslag på en framtida studie är att undersöka i vilken utsträckning etablering av 
nya utländska lågprisaktörer kan tänkas påverka den svenska dagligvaruhandeln. En såväl 
kvalitativ som kvantitativ ansats vore intressant att tillämpa för att undersöka både ett 
konsument- och ett marknadsandelsperspektiv. 
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Efterord 
 
 
Under datainsamlingen för denna uppsats sökte vi sekundärdata i mångt och mycket på 
Internet samt andra elektroniska databaser. Eftersom forskningsområdet för 
dagligvaruhandeln är mycket populärt fann vi således att mängder av rapporter, artiklar 
och uppsatser står att finna. För att göra denna sökning effektiv gjorde vi först en 
grovsortering genom att bara läsa sammanfattningar eller bläddra i olika studier för att se 
om de möjligen skulle kunna bidra med något till vårt eget arbete.  Med tanke på den 
begränsade tid vi haft till vårt förfogande har tyvärr inte alla funna forskningsstudier 
kunnat läsas, vilket har varit anledningen till varför många avfärdats i grovsorteringen när 
deras forskningsperspektiv tydligt skiljt sig från vårt eller då studierna inte funnits 
relevanta på grund av andra orsaker. Efter att vår uppsats lagts fram har en annan studie 
som genomförts inom samma forskningsområde, det vill säga dagligvaruhandeln, 
uppmärksammats. Studien ”Maktkamp i dagligvaruhandeln”187, framlagd på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet, har dock vare sig lästs under eller använts i vårt 
uppsatsarbete men kommer ändå på önskemål att redogöras för nedan. 
 
Studien ”Maktkamp i dagligvaruhandeln” har som syfte att utreda hur leverantörer inom 
den svenska dagligvaruhandeln ser på konkurrensen med detaljisternas egna märkesvaror 
och försöker finna med vilka strategier leverantörerna bör möta konkurrensen. Studien 
väljer vidare att utreda samtliga strategier som står leverantörerna till hands för att möta 
konkurrensen. Det teoretiska ramverket för studien ”Maktkamp i dagligvaruhandeln” har 
sin tyngdpunkt i Hochs modell, vilken därför också utgör grunden i studiens struktur av 
arbetsgången och resultatet för att sedermera leda till slutdiskussionen. Till exempel har 
studiens intervjuer konstruerats efter studiens teoretiska referensram och syfte. Studien 
diskuterar i slutsatserna att den bästa strategin leverantörer kan företa i ”kampen” mot 
detaljisters egna märkesvaror är att differentiera sin produkt från de egna märkesvarorna 
och inrikta sin produkt mot specifika butiksprofiler. 
 
Vår uppsats syftar till att, till skillnad från ovannämnda studie, undersöka och analysera 
dels hur den svenska dagligvaruhandeln utvecklas och dels hur märkesvaruleverantörers 
reaktionsalternativ påverkas av tre handelskedjors investeringar i egna märkesvaror. 
Dessutom har vi valt att avgränsa oss från att undersöka märkesvaruleverantörers 
alternativ att tillverka egna märkesvaror åt handelskedjorna. För det teoretiska ramverket 
har teorier inom branschförändring, distributionssystem, värdekedjor, kommunikation 

                                                 
187 Carlsson, L & Kikas, J (2002) Maktkamp i dagligvaruhandeln – en studie av konkurrensen mellan 
leverantörsvarumärken och detaljisternas egna märkesvaror, Handelshögskolan vid Umeå universitet 
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och konkurrensstrategier använts för att sprida tyngdpunkten på samtliga använda 
teoretiska områden. Även vi har använt oss av Hochs modell, på det sätt som varit 
möjligt med åtanke på våra avgränsningar, eftersom den är vida använd inom 
forskningsområdet. Detta har vi, som i uppsatsen diskuterats, gjort för att ytterligare 
illustrera hur Porters teorier kring konkurrensfördelar påverkas och för att stärka 
förståelsen för hur märkesvaruleverantörernas reaktionsalternativ påverkas. Vi har 
sedermera med vårt syfte och teoretiska ramverk i minne utformat vår uppsats efter en 
arbetsmodell för att skapa struktur för arbetsgången och resultatet. Därför är till exempel 
våra intervjuer präglade av vår uppsats specifika syfte och valda teorier. På så sätt 
används ett annat forskningsperspektiv, vilket resulterar i att vi i våra slutsatser främst 
diskuterar kring hur konkurrensstrategier för märkesvaruleverantörer kan slås ur spel 
under dagligvarubranschens utvecklingsprocess och hur detta kan ses i ett större 
perspektiv. 
 
Mot ovanstående bakgrund framkommer det att vår uppsats och studien ”Maktkamp i 
dagligvaruhandeln” har olika forskningsperspektiv och har således olika syften, resultat 
samt slutsatser. Häri och med tanke på att ovannämnda studie inte har använts i arbetet 
med vår uppsats föreligger det därför heller inga samband mellan studierna. Men vad kan 
vi trots detta lära av en annan studie med ett annat forskningsperspektiv inom 
dagligvaruhandeln som vi läst först efter att vi lagt fram vår egen uppsats? Efter att ha 
läst ”Maktkamp i dagligvaruhandeln” ges vi möjlighet att ta del av andra vinklingar av 
forskningsämnet och på så sätt bredda våra kunskaper utanför det fält vi själva valt att 
fokusera på. Mer specifikt innebär detta att vi lärt oss hur leverantörer kan 
rekommenderas att agera för att bemöta konkurrensen från detaljisters egna märkesvaror 
och för att ta upp ”kampen” mot egna märkesvaror. Denna lärdom förändrar dock inte 
resonemanget i vår uppsats och vår argumentering, eftersom vi har använt oss av ett 
annat forskningsperspektiv och menar att denna andra studie inte förändrar våra 
slutsatser, då vi inte haft som syfte att identifiera vilken strategi som leverantörerna ska 
tillämpa. 
 
Avslutningsvis menar vi att studierna kan ses som att de båda bidrar med ny kunskap till 
det bland studenter populära forskningsområdet dagligvaruhandeln. 
 
 
Martin Larsson, Eric Ponzio och Joakim Wulff 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
 
Vilka funktioner innefattas inom distributionskanalen för svensk dagligvaruhandel? 
 
Vilka av ovanstående funktioner innehas traditionellt utav producerande leverantörer? 
 
Har leverantörens situation i distributionskanalen förändrats sedan egna märkesvarors 
tillkomst och i så fall hur? 
 
Inom vilka funktionsområden har detta inträffat, på vilket sätt och vilka konsekvenser har 
uppstått eller kan tänkas uppstå? 
 
På vilket sätt försöker leverantörerna att stärka sin position och därigenom möta de 
förändringar som inträffat 
 
Hur har leverantörens konkurrenssituation förändrats sedan egna märkesvarors tillkomst? 
 
Viktigaste konkurrensfördelar som detaljisten besitter gentemot leverantören och vice 
versa? 
 
Kan det tänkas vara en viss typ av leverantörer som har större problem än andra? 
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