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Idag sätter de stora livsmedelskedjorna sina egna varumärken på en lång rad produkter som 
är legotillverkade i och utanför Sverige. Euroshopper och Signum är två exempel på sådana 
egna varumärken. Utbudet av egna märkesvaror (EMV) ökar. I Sverige har de erövrat drygt en 
tiondel av marknaden.

De egna märkesvarornas intåg på butikshyllorna har gett upphov till debatt. Konsumenter 
och konsumentföreträdare befarar att de kan leda till minskad mångfald, sänkt kvalitet och be-
gränsad valfrihet för konsumenterna. Handeln menar att farhågorna är obefogade, och att EMV 
är en nödvändig strategi för att möta hårdnande konkurrens.

Vid KSLAs konferens ”Mångfald eller fåfald – egna märkesvaror (EMV) på vinst och för-
lust” i april 2005 möttes producenter, handel och konsumentföreträdare för att diskutera dessa 
frågor.
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Rolf Brattström, varusäkring, Coop Noorden Food (rolf.brattstrom@coop.se)
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EMV i Sverige i dag

Fredrik Bergström, Handelns Utredningsinstitut 
(HUI), inledde konferensen genom att redogöra 
för dagsläget när det gäller EMV i handeln. Han 
diskuterade också drivkrafterna bakom utveck-
lingen och dess tänkbara konsekvenser. HUI driver 
just nu på uppdrag av konkurrensverket ett forsk-
ningsuppdrag om priseffekter av EMV. Ett annat 
projekt, finansierat av Formas och livsmedelsbran-
schen, försöker besvara frågan om varför EMV blir 
vanligare i vissa varukategorier än i andra.

Huvuddelen av de EMV som finns i livsmed-
elshandeln i dag är bas- och lågprisprodukter, men 
ett premiumsortiment tycks också vara på väg in. 
Exempel på EMV är EuroShopper, ICA, X-tra 
och Signum. En del länder har kommit längre än 
Sverige när det gäller premiumprodukter. England 
är ett exempel. 

Internationell statistik visar att i de länder där 
EMV har slagit igenom som mest är deras mark-
nadsandel runt 30 procent, i något fall ännu högre. 
Som framgår av tabellen nedan har utvecklingen 
gått längst i Västeuropa och Nordamerika, med-
an andelen EMV i exempelvis Sydostasien och 
Latinamerika ännu är mycket liten. En orsak till 
det kan vara att stora kedjor ännu bara har en liten 
del av marknaden i dessa regioner.

Senast tillgängliga data är från 2003 och då var 
andelen EMV i svensk handel 11 procent. I dag 
är den sannolikt runt 15 procent. Det  finns dock 
stora skillnader mellan olika varukategorier och 
även vissa skillnader mellan livsmedelskedjorna. 

EMV-sortimentets andelar i olika länder 2003

1 Schweiz 38 %

2 England 31 %

3 Tyskland 27 5

4 Belgien 24 %

5 Spanien 23 %

6 Frankrike 21 %

7 Kanada 20 %

8 Holland 19 %

9 USA 15 %

10 Danmark 13 %

11 Österrike 12 %

12 Nya Zeeland 11 %

13 Australien 11 %

14 Portugal 11 %

15 Sverige 11 %  (15 % 2005)

16 Italien 10 %

17 Ungern 8 %

18 Norge 8 %

19 Irland 7 %

20 Finland 7 %

21 Sydafrika 6 %

22 Tjeckien 4 %

23 Japan 4 %

24 Hong Kong 3 %

25 Grekland 3 %

26 Puerto Rico 3 %
27 Colombia 2 %

28 Argentina 2 %

29 Chile 2 %

30 Polen 2 %

31 Singapore 1 %

32 Mexiko 1 %

33 Thailand 1 %

34 Brasilien 1 %

35 Sydkorea <0,5 %

36 Filippinerna <0,5 %

Figur 1.  Källa: AC Nielsen
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Internationellt sett är mjölk, grönsaker och 
grönsakskonserver, ost och kött varugrupper 
med en stor andel EMV. I Sverige ser det an-
norlunda ut. De typiska EMV-produkterna hos 
oss är varor och varugrupper där det inte finns 
några starka varumärken. Plastpåsar, djupfrysta 
bär, ris och kaffefilter är bra exempel, alla med 
EMV-andelar på minst 50 procent. Ett undan-
tag är tomatketchup, där EMV tagit betydande 
marknadsandelar från kända varumärken.

EMV finns inte bara inom dagligvaruhan-
deln, utan förekommer i en lång rad branscher 
också i sällanköpshandeln.

Internationalisering och kostnadsjakt 
driver på 

En drivkraft bakom den växande EMV-ande-
len är handelns internationalisering. De flesta 
stora aktörer, både inom dagligvaruhandeln 

och sällanköpshandeln, har i dag internatio-
nella kopplingar. De stora kedjorna litar mycket 
på sina koncept och rullar ut dem i land efter 
land. Dressman, som vi sett expandera snabbt 
i Sverige under senare år, är ett exempel på 
detta. Det finns många fler kedjor i vår om-
värld som säkert kommer att etableras på sam-
ma sätt i Sverige i framtiden.

Denna utveckling innebär självfallet en 
hårdnande konkurrens, som alla företag på 
marknaden måste förhålla sig till. Att hålla 
nere kostnaderna för att kunna konkurrera har 
blivit allt viktigare. Under de senaste tio åren 
har försäljningen i svensk detaljhandel ökat 
med närmare 40 procent, till stor del genom 
volymökning, samtidigt som sysselsättningen 
legat i stort sett stilla (se figur 2).

Teknisk utveckling är också en faktor av 
betydelse. Handeln trimmar logistiken för att 
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Figur 2 TRIMMA KOSTNADERNA. Under de senaste tio åren har försäljningen i svensk 
detaljhandel ökat med närmare 40 procent, till stor del genom volymökning, samtidigt 
som sysselsättningen legat i stort sett stilla.
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kapa kostnader. Man satsar på stora central-
lager och utnyttjar de tekniska möjligheter 
som datoriseringen erbjudit när det gäller att 
utveckla sofistikerade distributionssystem. En 
konsekvens av den utvecklingen är att man 
helst vill distribuera stora standardiserade vo-
lymer. Det ställer krav på leverantörerna, krav 
som kan innebära problem för små aktörer.

Mer makt åt detaljisterna

En viktig konsekvens av EMV är en maktför-
skjutning från producenter mot detaljister. De 
som äger försäljningspunkterna och är närmare 
konsumenterna har stora fördelar i en värld där 
producenterna är utbytbara. Globaliseringen 
har inneburit att det nästan alltid finns någon 
annan som kan leverera varorna, samtidigt som 
detaljisterna blivit större och mer pressade när 
det gäller lönsamheten, vilket gjort dem mycket 
mer aktiva på inköpssidan. Denna trend är tyd-
lig inte bara i dagligvaruhandeln.

En annan effekt av jakten på kostnader har 
blivit en billighetstrend, i synnerhet i daglig-
varuhandeln. I Sverige steg livsmedelspriserna 
snabbare än konsumentprisindex under 1980-
talet. Sedan början av 1990-talet har situatio-
nen varit den motsatta. Livsmedelspriserna har 
i stort sett legat stilla, medan KPI fortsatt att 
stiga (se figur 3). Samma utveckling har skett 
i hela EU-området. I Sverige kan momssänk-
ningen på mat bara förklara en del av detta 
trendbrott. 

Ett av HUIs forskningsprojekt visar, att 
introduktionen av EMV påverkar livsmedels-
priserna. En ökning av andelen EMV med en 
procent ger 0,4 procent lägre matpris. Det kan 
bero på att EMV-produkterna i sig har ett lägre 
pris än snittet inom varugruppen, men också 
på att de skapar en priskonkurrens som medför 
sänkta priser också på leverantörsmärkesvaror-
na. Det är naturligtvis tänkbart att prissänk-
ningen sker till följd av en kvalitetssänkning. 
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Figur 3 BILLIGHETSTRENDEN. I Sverige steg livsmedelspriserna snabbare än konsument-
prisindex under 1980-talet. Sedan början av 1990-talet har situationen varit den motsatta. 
Livsmedelspriserna har i stort sett legat stilla, medan KPI fortsatt att stiga.
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Kvalitetsaspekten är en svår variabel att fånga 
och man har hittills inte kunnat ta hänsyn till 
den i dessa studier.

En viktig fråga är naturligtvis om den allt 
större andelen EMV kommer att leda till ut-
slagning av butiker och varumärken. Man kan 
se sådana processer, men samtidigt finns det 
motkrafter som är viktiga att beakta. Faktum är 
att det aldrig funnits så mycket varor i våra bu-
tiker som det gör nu. (Enligt Johan Axenbjer, 
ICA, har sortimentet i en genomsnittlig 
Kvantumbutik ökat från 5 000 till 12 000 pro-
dukter de senaste tio åren.)

Antalet leverantörer till svensk dagligvaru-
handel har inte minskat under perioden 2001–
2004, utan har varit ganska stabilt. Bakom den 
utvecklingen finns naturligtvis marknadseko-
nomiska drivkrafter. Köpkraften ökar och nya 
aktörer försöker ständigt hitta nya nischer. Vi 
har fått hälsoprodukter, etnisk mat, lyxmat etc. 
Ett rimligt framtidsscenario är att denna dub-
belriktade trend kommer att bestå framöver. 
Samtidigt som EMV kommer att växa ytterli-
gare inom ramen för baskonsumtionen kommer 
utbudet av nischprodukter att fortsätta att öka.

EMV – hot eller möjlighet?

Konkurrensverkets bedömning är enligt Karl 
Lundvall att samtliga aktörer i Sverige som har 
EMV i dag vill öka sin EMV-andel. För han-
deln innebär EMV betydligt lägre inköpspriser 
– upp till 25 procent lägre än för jämförbara 
varor. En förklaring till detta är att man slip-
per kostnader för att bygga producentens va-
rumärke. Ökad andel EMV ger alltså tveklöst 
utrymme för rejäl prispress.

Vad gäller kvalitetsaspekten pekar argu-
menten i olika riktningar. Ett argument är att 
detaljister har starka skäl att undvika att hamna 
i en kvalitetsdiskussion och därigenom riskera 
sitt eget varumärke. Ett annat argument utgår 
från producentperspektivet: producenten har 

svårt att konkurrera med EMV prismässigt, 
men kan kanske göra det med kvaliteten. Å 
andra sidan blir det ekonomiska utrymmet för 
investeringar i kvalitetshöjningar mindre när 
priserna pressas. Man kan också fråga sig om 
en legotillverkare har lika starka incitament att 
investera i kvalitet som om han tillverkade un-
der eget varumärke.

EMVs effekter på mångfalden är svåra att 
bedöma. Antalet leverantörsmärken har mins-
kat i hyllorna, men samtidigt har vi sett en dif-
ferentiering med ett ökande antal produktva-
rianter.

En drivkraft för EMV vid sidan av kost-
nadsjakten är handelns vilja att bygga  sina egna 
varumärken. Från att vara ett ställe där man 
köper mat blir handeln i allt högre grad för-
knippad med maten som sådan. Man kan jäm-
föra med IKEA: det är inte ett ställe där man 
handlar möbler – IKEA är möbler.

Tidigare köpte handeln in andras produkter. 
När man går över till EMV låter man istället 
andra tillverka sina egna produkter. Om denna 
maktförskjutning från producent till handel är 
positiv eller negativ kan diskuteras. Det beror 
bland annat på vad man ansåg om det tidigare 
rådande maktförhållandet.

Konsumenterna kan vinna på EMV-trenden 
under förutsättning att det finns en fungerande 
konkurrens på marknaden, och att den fortsät-
ter att skärpas. Det måste finnas utrymme för 
nya aktörer att etablera sig på marknaden. Nya 
kanaler kan komplettera de traditionella livs-
medelsbutikerna, som kanske inte behöver stå 
för lika stor del av våra livsmedelsinköp i fram-
tiden. Torghandel, saluhallar, delikatessbutiker, 
och direktleveranser via internet är alternativa 
möjligheter.

Om konsumenterna ska bli vinnare måste 
de vara aktiva. Det krävs dessutom detaljister 
som agerar långsiktigt och ser till att det finns 
många duktiga, innovativa leverantörer med 
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egna produkter och egna varumärken i framti-
den. Det är handelns ansvar att innovationerna 
når ut till butikshyllorna.

Konsumenterna kräver mångfald  
och märkning

Jan Bertoft, Sveriges Konsumentråd, lyfte fram 
två grundkrav som konsumenterna ställer när det 
gäller livsmedel, det område där EMV främst är 
aktuellt. Det ska finnas en mångfald av produk-
ter på marknaden – den som vill välja utifrån 
etiska värderingar, miljökrav eller liknande ska 
kunna göra det. Dessutom ska konsumenterna 
ha förutsättningar att välja, vilket innebär att 
de lätt ska kunna få den information de behöver 
för att göra sina val utifrån de värderingar de 
har. Märkningen av produkterna är central.

Livsmedelshandelns marknadsföring är i 
dag helt inriktad på priset – det är nästan ute-
slutande priset som kommuniceras (figur 4). 
Att konsumenterna i dag är prisfokuserade be-
ror delvis på detta.  Såväl handeln som jordbru-
ket är dåliga på att kommunicera varför kvalitet 
– och ibland svenskt eller närodlat – kostar mer. 
Självklart kan man i ett konsumentperspektiv 
inte vara emot låga priser på livsmedel, men en-
ligt Jan Bertoft måste man vara medveten om 
att den starka och ensidiga fokuseringen på pri-

set kan få negativa konsekvenser för kvaliteten, 
för miljön, för de etiska aspekterna på vår mat 
och också för hälsan. De hälsosamma livsmed-
len kan komma bort. Det finns också en risk att 
tillgängligheten minskar genom att prispressen 
slår ut butiker.

Det finns en fördel med att handeln genom 
EMV får större makt i förhållande till stora 
leverantörer, men samtidigt kan man fråga sig 
vad ökad makt hos den i dag starkt koncentre-
rade svenska livsmedelshandeln i förlängningen 
kommer att betyda för pris, kvalitet och lik-
nande.

När det gäller EMVs effekter för utbudet 
och mångfalden på marknaden kan man kon-
statera, att det finns EMV som står för olika 
mervärden. Coops Änglamark är ett exempel. 
Å andra sidan riskerar prisfokuset att driva bort 
andra alternativ från marknaden. Särskilt starkt 
är hotet mot små lokala producenter. Ofta är 
det de stora producenterna som både producerar 
handelns EMV och levererar under egna varu-
märken. I de fallen är mångfalden en illusion.

Märkningen av och informationen om 
EMV är i visa fall bättre än för leverantörsva-
rumärken, men det finns också många exempel 
på motsatsen. Konsumenten får mycket sällan 
reda på vem som producerat en EMV, vilket 
är en nackdel. Konsumenter som vill veta det-
ta ska inte behöva ringa någon kundkontakt. 
Informationen ska finnas på förpackningen. De 
brister som i dag finns på den punkten är enligt 
Konsumentrådet ett sätt för handeln att blanda 
bort korten.

När det gäller miljöaspekterna finns i dag 
flera miljöprofilerade EMV. Bland lågpris-
EMV är dock knappast några produkter miljö-
märkta. Om utvecklingen går åt det hållet finns 

Figur 4  Livsmedelshandelns marknadsföring är i dag helt 
inriktad på priset – det är nästan uteslutande priset som 
kommuniceras.
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det en risk att de miljövänliga alternativen allt 
mer försvinner.

Handeln påstår ofta att kunden är i fokus, 
eller att det är konsumenterna som bestämmer 
takten. Men samtidigt som handeln mycket 
starkt framhäver sina EMV genom marknads-
föring, rabatterbjudanden och liknande kan 
man konstatera, att bara 25 procent av kon-
sumenterna tycker att EMV är lika bra som 
andra varumärken. 34 procent tycker att de är 
prisvärda. Siffrorna kommer från Movement-
undersökningen 2005. Handelns företrädare 
tolkar dock samma undersökning annorlunda 
(se nedan).

Sammanfattningsvis menade Jan Bertoft att 
EMV-trenden inte självklart är i konsumenter-
nas intresse. Det finns både för- och nackdelar. 
Om utvecklingen fortsätter på samma sätt som 
i andra länder i Europa kan man se flera risker. 
Sämre märkning och ökad anonymisering är en 
sådan risk. Att små lokala leverantörer slås ut är 
en annan  – den utvecklingen har varit tydlig i 
Tyskland. Ett framtidsscenario med bara EMV 
på butikshyllorna skulle också kunna innebära 
risk för prishöjningar på grund av mindre kon-
kurrens på butikshyllorna.

EMV i detaljhandelns perspektiv

Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, 
konstaterade, att under de senaste 30 åren har 
det utvecklats skickliga lågprisaktörer inom 
många branscher, aktörer som nu också i stor 
utsträckning är internationella. Deras kund- 
erbjudande är avskalat och tydligt och består av 
en kombination av pris, kvalitet och tillgänglig-

het. Detta är något som andra aktörer i respek-
tive bransch måste förhålla sig till. De vet att 
de inte kan kopiera lågprisaktörens erbjudande. 
Det måste mötas på annat sätt. EMV är en del 
av svaret på denna utveckling.

En annan klar tendens på marknaden är att  
konsumenter blir allt mer benägna att spendera 
pengar på sådant som kan kallas lyx. Vi kan 
handla mat i en lågprisbutik för att sedan betala 
50 kronor för en espresso på ett kafé i city. Vi 
konsumerar både lyx och lågprisvaror. Många 
av de traditionella aktörerna riskerar att komma 
bort på denna splittrade marknad. De kanske 
måste ta beslut om att antingen flytta upp eller 
flytta ner för att överleva.

Det finns undersökningar som visar, att 
när det gäller mat betyder varumärket mindre 
för konsumenterna i dag än det gjort tidigare. 
Konsumenterna är mer benägna att gå efter pri-
set (se figur 5). Detta är en konsekvens av allt 
fler konsumenter litar på att detaljhandelsked-
jorna i sig är en garant för kvalitet.

Dessa trender är bakomliggande förklaring-
ar till introduktionen av EMV. Grundläggande 
är dock, att det föreligger skäl att introducera 
EMV endast om det finns en prisdebatt, eller 
om handlarna anser att de betalar för höga in-
köpspriser eller om de har för dålig lönsamhet. 
I länder där den situationen inte råder finns hel-
ler inte EMV, vilket kan vara ett skäl till att 
EMV bara har obetydliga marknadsandelar i 
tredje världen.

I Europa har EMV vuxit ungefär dub-
belt så snabbt som ”varumärkesmarknaden” 
och har nu drygt 25 procent av livsmedels- 

SVERIGES KONSUMENTRÅD är en paraplyorganisation för 27 frivilligorganisationer. Bland 
medlemmarna finns allt från små konsumentgrupper till stora fackliga organisationer. Rådet 
arbetar både nationellt och internationellt, och då framför allt på EU-nivå. Rådets huvud-
uppgift är att arbeta för större konsumentmakt.
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affärsmarknaden inom EU. Sannolikt kommer 
kurvan nu att börja plana ut. Prisskillnaderna 
mellan EMV och genomsnittspriset för varor 
i samma kategori varierar från land till land. I 
Storbritannien är EMV i genomsnitt 6 procent 
billigare, i Spanien så mycket som 30 procent. 
Skillnaden kan troligen förklaras med att EMV 
har funnits längre i Storbritannien än i andra 
europeiska länder.

Ett skäl till att prisskillnaderna tenderar 
att suddas ut över tid är att introduktionen av 
EMV driver på strukturomvandlingen i pro-
ducentledet. På det området finns utrymme för 
och behov av en snabbare utveckling av livs-
medelsindustrin i Sverige. Det är i och för sig 
bra att det finns många små leverantörer och 
producenter, men det måste också finnas aktö-
rer som är tillräckligt stora för att kunna skapa 
innovationer och hålla priserna nere. Vi har få 
sådana i Sverige jämfört med andra länder. Den 

svenska marknaden är för liten för sådana ak-
törer –  kanske är det nödvändigt att tänka och 
agera i ett nordiskt perspektiv. Samtidigt bör det 
understrykas att svensk handel vill ha svenska 
eller nordiska livsmedelsproducenter. Ett ar-
gumentet för detta är att människor i Europa 
tycker om att äta mat från sitt eget land. Ett 
annat är omsorgen om det svenska jordbruks-
landskapet. Ska vi ha ett öppet landskap måste 
vi ha en livskraftig förädlingsindustri.

De svenska konsumenterna är generellt po-
sitiva till EMV och uppfattar dem som ett pris-
värt alternativ (enligt Movement-studien). För 
konsumenterna är EMV varumärken som alla 
andra och bedöms på samma sätt; kvalitet ställs 
mot pris. Mest positiva är prismedvetna kunder, 
storhandlande samt kunder i lågprisbutiker och 
stormarknader. En liten grupp konsumenter är 
negativa. De känner osäkerhet inför det okända 
och är oroliga för att sortimentet ska utarmas. 

Varumärkespremium? Prisfokus?

Ökat prisfokus
Samtycke bland de som svarade, i procent

1998

2002

23,2

47,3 53,9

48,7

Dessutom anger 74 % av de svarande att pris är vikti-
gare än varumärke vad gäller livsmedelsinköp.

”Endast ett varumärkesnamn  
berättigar inte längre ett pris- 
premium.”

”Pris är ett viktigt kriterium för mig.”

Exempel Tyskland

Figur 5. Det finns undersökningar som visar att när det gäller mat betyder varumärket mindre för konsumenterna idag än det 
gjort tidigare. Konsumenterna är mer benägna att gå efter priset.
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Nästan 30 procent av konsumenterna  tror 
att de kommer att öka sina inköp av EMV i 
framtiden. Motiven för detta är att konsumen-
terna tycker att de hittar fler produkter i sorti-
mentet som de gillar, att det är billigt/prisvärt 
samt att produkterna är av god kvalitet – lika 
bra som andra varumärken.

Endast 3 procent av konsumenterna tror 
att deras inköp av EMV kommer att minska 
i framtiden. De anser att varorna inte håller 
måttet och/eller att de inte är billigare än andra. 
Ett annat skäl är att dessa konsumenter inte vill 
gynna en redan stark handel.

Enligt Movements prognos kommer an-
delen EMV i butikerna att öka, och nå nivån 
25 procent inom några år. Det är sannolikt en 
rimlig bedömning, men det kommer att finnas 
varugrupper där EMV blir betydligt mer do-
minerande.

En av de farhågor som finns kring den väx-
ande mängden EMV på butikshyllorna är att 
när EMV ”tar över” kommer konkurrensen att 
bli sämre och då kommer livsmedelspriserna 
att går upp.  Enligt Thomas Svaton finns det 
ingen grund för den oron. De stora europeiska 
livsmedelskedjorna bevakar noga vad som sker 
på den svenska marknaden. Om det skapas en 
möjlighet att gå in och konkurrera prismässigt 
kommer någon eller några av dem att ta vara på 
den möjligheten.

Johan Axenbjer, ICA,  förutspådde att an-
delen EMV-produkter på ICA-butikernas hyl-
lor kommer att öka i framtiden. Vi kommer att 
få se dessa produkter inom allt fler varukatego-
rier och i allt fler positioner, från lågpris- till 
premiumprodukter. Hur snabbt det går eller när 
kurvan kommer att plana ut bestäms ytterst av 
kunderna.
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Figur 6. Konsumenternas uppfattning om EMV. AC Nielsen maj 2004.
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Det finns en rad trender när det gäller kon-
sumenternas produktval på livsmedelsområdet. 
Kraven på tidseffektivitet och enkelhet ökar, 
hälsoaspekten blir allt viktigare och intresset 
för ”naturliga”, lokalt producerade och ekolo-
giska produkter ökar. Under alla dessa – och 
ytterligare andra – strömningar finns dock en 
lågpristrend. Kunderna vill ha mer för sina 
pengar. Denna lågpristrend har många olika 
bakomliggande drivkrafter. I ett kundperspek-
tiv kan drivkrafterna sägas vara: 

• Konsumtionstillfället är av stor betydelse. 
Om det vi konsumerar är vardagsvaror som inte 
ska synas köper vi gärna billigt. När vi handlar 
för fest eller sådant som är avsett att synas väljer 
vi allt oftare lyx och märkesvaror.

• Ett växande antal konsumenter tycker 
att utbudet blivit så stort att det blivit svårt att 
välja. Lågprisbutikernas begränsade sortiment 
upplevs då som en välkommen förenkling.

• Det har blivit ett nöje eller en sport att 
besöka stormarknader och lågprisbutiker för att 
jaga billiga produkter.

• Det har blivit lätt att jämföra priser. 
Media bevakar och jämför, och det finns verk-
tyg för prisjämförelser på internet.

Sett i ett utbudsperspektiv kan man finna ett 
antal andra drivkrafter bakom lågpristrenden:

• Billigare produktion av varor i ”nya” län-
der som Kina och Indien.

• Mycket stora butikskedjor med skalför-
delar, till exempel Wal-mart.

• Lågpriskedjor med effektiva, begränsade 
sortiment och butiker, till exempel Aldi.

• Överkapacitet i produktionsledet. Detta 
gäller både inom EU och globalt.

EMV är både en del av lågpristrenden och 
ett svar på den. ICAs sortiment innehåller idag 
omkring 1 300 EMV-artiklar och samman-
taget står de för omkring 14 procent av ICAs 
totala försäljning. Omkring 300 företag leve-
rerar EMV till ICA. Flera av dessa är mindre 

och medelstora svenska företag, exempelvis 
Klädesholmen, Lapplandssylt, Ugglarps, Gefle 
Ångkök, Björneruds gård och Norrmejerier. 
Alla EMV-produkter utvecklas utifrån kun-
dernas preferenser och utifrån ICAs egna speci-
fikationer och kvalitetskrav. De är inte billigare 
kopior av producentmärkesvaror. När det gäller 
kvaliteten kan nämnas att ICA gör 2 000 labo-
ratoriekontroller och 100 kvalitetsrevisioner av 
EMV varje år.

ICA arbetar med två egna varumärken. Det 
ena är ICA, som har samma eller högre kvali-
tet som ledande märken men till 10-15 procent 
lägre pris. Det andra är Euroshopper, som är en 
serie lågprisprodukter.

Priset är bara ett skäl för ICA att satsa på 
EMV. Ett annat skäl är att man vill öka kon-
kurrensen, i hyllan och på marknaden. EMV 
ökar ICAs möjligheter att kontrollera produk-
terna och utvecklar samarbetet med leverantö-
rerna. 

EMV bidrar till att stärka varumärket ICA, 
som i dag är ett av Sveriges mest välkända va-
rumärken. Genom att arbeta med EMV stärks 
totalt sett ICAs förhandlingsstyrka och lön-
samhet. Kunskapen om produkternas hela 
värdekedja ökar, vilket kommer kunderna till 
nytta. EMV ger också möjlighet att driva seg-
ment där marknadsledare saknas (till exempel 
frukt & grönt och färskt kött). 

Det viktigaste för framtiden är enligt Johan 
Axenbjer att handeln lär sig mer om produktio-
nen. Handel och leverantörer måste gemensamt 
effektivisera värdekedjan, oavsett vilket varu-
märke man väljer att sätta på produkterna. Det 
vinner kunderna på.

Vi-butikerna – en EMV-fri zon

Vi-butikerna är före detta Vivo Stockholm, en 
grupp av närmare 80 familjeföretag i frivillig 
samverkan. Totalt har Vi-butikerna omkring 20 
procent av livsmedelsmarknaden i Stockholm 
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och en sammanlagd omsättning på 5,6 mil-
jarder kronor per år. I sin marknadsföring har 
Vi-butikerna profilerat sig just på frånvaron av 
EMV i butikshyllorna. EMV framställs som 
något som minskar konsumenternas valfrihet. 

Andres Grosenius, Vi-butikerna, menade 
att om man ska lyckas med introduktionen av 
EMV på en så liten marknad som Sverige krävs 
kraftig styrning av sortiment och hyllutrymme. 
På orter med bara en livsmedelsbutik finns  
uppenbart en risk att detta kommer att begränsa 
valfriheten. Man kan också fråga sig vad som 
kommer att hända med priset när EMV tar över 
helt och det inte längre finns ett referenspris till 
EMV i hyllan.

Handeln har ända sedan 1950-talet samver-
kat med leverantörerna i marknadsföringen och 
har på så sätt gemensamt byggt marknaden. Att 
satsa på EMV innebär att man bryter denna 
samverkan, vilket är olyckligt.

Andres Grosenius ställde frågan vem som 
tar ansvar för produktutvecklingen i en värld 
av EMV? Det finns hittills inte särskilt många  
exempel på att detaljhandeln gjort det, utan hit-
tills har kompetensen på detta område legat hos 
leverantörerna. Den vanligaste beställningen 
från handeln till producenten har sannolikt varit 
att man vill ha en billigare kopia av en befintlig 
produkt, oftast en märkesvara. Om produkt-
utvecklingen i framtiden ska flyttas över till  

Att märka eller inte märka

Frågan om märkning av produkter blev föremål för diskussion under seminariet.

Enligt Jacob Östberg visar undersökningar av konsumenternas önskemål mycket klart att 
de vill ha tydlig – för att inte säga extremt tydlig – märkning av produkterna. Det finns ett 
mejeri i Halland som på förpackningarna inte bara anger datum, utan också  vilket klockslag 
mjölken är producerad. Detta tycker konsumenterna är mycket bra, trots att de inte vet vad de 
ska använda informationen till. Det de efterfrågar och värdesätter är den totala öppenheten.

Jan Bertoft underströk att bra information på förpackningarna är en förutsättning för 
att konsumenterna ska kunna göra medvetna val. Han ville veta varför man normalt skriver 
exempelvis ”tillverkad i Holland för ICA”, istället för att sätta ut det producerade företagets 
namn på förpackningen.

Enligt Johan Axenbjer skulle ICA inte ha något emot att ange tillverkare på sina EMV, 
men såvitt man kan bedöma utifrån de samtal ICAs konsumentkontakt tar emot finns inget 
starkt önskemål från kunderna om sådan märkning. Främsta skälet till att man inte anger 
det tillverkande företaget är att ICA är avsändare och ansvarig för de produkter som bär fö-
retagets varumärke, och man vill att kundreaktioner ska komma till ICAs konsumentkontakt. 
Den som vill veta vem som tillverkat en viss vara kan få den informationen via kundkontakt.

Thomas Svaton påpekade att märkningen ytterst styrs av EUs märkningsdirektiv, som 
förhandlades fram under stark lobbying från de multinationella livsmedelsföretagen. De 
ville ha så begränsade krav på märkning som möjligt, för att kunna vara flexibla. I Sverige 
har handeln sedan tre år tillbaka en frivillig överenskommelse om märkning som går längre 
än EU-direktivet. Därför har EMV-produkter i svenska butiker generellt sett bättre märkning 
och produktinformation än leverantörsvarumärken.
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handeln och dess organisationer – betyder det 
att kostnaden för produktutveckling försvinner? 
I dag åker man snålskjuts på de produkter som 
finns, men i nästa steg tvingas man också att ta 
på sig utvecklingskostnader. Kanske är det därför 
prisskillnaden mellan EMV och leverantörsmär-
kesprodukter tenderar att minska med tiden?

EMV i ett producentperspektiv

Enligt Hans-Åke Hammarström, Arla Foods, 
såg livsmedelsproducenter tidigare oftast EMV 
som ett hot som skulle kunna leda till minskad 
försäljningsvolym och sämre lönsamhet. I dag är 
EMV ett faktum, och leverantörernas analys av 

situationen har förändrats. EMV ses nu som en 
möjlighet att växa tillsammans med kunderna. 
Hoten blir snarare risken att inte bli vald som 
leverantör av EMV (se figur 7).

Mycket har påståtts om EMV: att de är av 
sämre kvalitet, att de slår ut mångfalden, att 
de kopierar marknadsledare, att kedjorna ger 
EMV företräde på butikshyllorna – och så vi-
dare. Oavsett om denna bild är sann eller falsk 
kan man konstatera att den inte är särskilt rele-
vant för hur producenterna ska förhålla sig till 
EMV.

Fortsatt satsning på produktutveckling är 
enda möjligheten att ligga i framkant på den 

Tidigare vanlig syn hos 
leverantör som ska 
försvara marknad

STYRKOR
Väletablerad och välkänd 
hos kund och konsument

SVAGHETER
Icke differentierat 
sortiment

MÖJLIGHETER
Förädling

HOT
EMV
- minskad volym
- minskad lönsamhet

STYRKOR
Kraftfull produkt-
utveckling

SVAGHETER
Icke differentierat och 
lättkopierat sortiment

MÖJLIGHETER
Växa med kund:
- Nuvarande och nya 
marknader
- Våga utmana dina 
egna produkter

HOT
Att inte bli vald, 
dvs inte vara först

Nu är EMV här 
- och leverantörssynen 

förändras

Figur 7.  Tidigare såg livsmedelsproducenter  oftast EMV som ett hot som skulle kunna leda till minskad försäljnings-
volym och sämre lönsamhet. I dag är EMV ett faktum, och leverantörernas analys av situationen har förändrats. 
EMV ses nu som en möjlighet att växa tillsammans med kunderna. Hoten blir snarare risken att inte bli vald som 
leverantör av EMV.
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utveckling som nu sker. Arla Foods vill växa 
både med  sina egna varumärken och genom att 
producera EMV för sina kunder. 

EMV är en möjlighet att säkra och skapa 
volymtillväxt. Arla vill därför ha hög beredskap 
att svara på de förfrågningar och önskemål som 
kunderna har när det gäller produktion av EMV. 
Det är annars lätt att man prioriterar sina egna 
varumärken framför legoproduktion. Arla vill 
inte enbart fokusera på egna varumärken utan 
ta ett kategoriledaransvar – ta initiativ, utveckla 
idéer och komma med förslag. Det leder till ett 
starkt effektiviseringstryck genom hela kedjan.

Balans mellan producentmärken och EMV 
är enligt Hans-Åke Hammarström viktig, både 
för konsumenterna och för handeln. Om EMV 
skulle bli för dominerande på marknaden så 
beror det på att varumärkesfabrikanterna miss-
lyckats. Om produktutvecklingen utarmas där-

för att handeln pressat leverantörerna för hårt 
kommer konsumenternas dom att bli hård. De 
kommer inte längre att tycka det är roligt att 
handla mat, utan kommer att lägga sina pengar 
på andra ställen. Den domen kommer inte i 
morgon eller om tre eller fem år, utan om 10 
-15 år. Så lång tid tar det för en ny produkt att 
hitta breda konsumentgrupper. 

Jonas Kaveryd, Cerealia Foods & Bread, 
instämde i Jan-Åke Hammarströms analys av 
hoten och möjligheterna med EMV. Hoten 
är främst en osund konkurrenssituation, där 
handeln styr konkurrensen i butikshyllorna. 
Dessutom kan leverantörernas möjligheter att 
driva varukategorier och att skapa händelser i 
butikerna minska på grund av minskade voly-
mer och sänkt lönsamhet. På plussidan finns 
bland annat att EMV ökar kraven på producen-
ternas innovationstakt och differentiering. Det 
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Figur 8. Helst bör man etablera en direkt relation med konsumenten för att skapa mervärden. 
Cerealia har försökt göra detta genom att dela in marknaden i sju marknadsområden, där inte 
produkterna utan istället konsumenternas livsstil och beteenden är styrande.
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kan öka beläggningen i produktionen, vilket 
åtminstone på kort sikt ger bättre volymer och 
lönsamhet. EMV fördjupar också partnerska-
pet med kunderna.

Det finns utrymme för både EMV och pro-
ducentvarumärken på marknaden. Det kräver 
dock att producenterna är bra på innovationer 
och produktutveckling. Det gäller att skapa 
unika koncept, stärka sina varumärken ännu 
mer och kommunicera vad de står för. Helst 
bör man etablera en direkt relation med konsu-
menten för att skapa mervärden. Cerealia har 
försökt göra detta genom att dela in markna-
den i sju marknadsområden, där inte produk-
terna utan istället konsumenternas livsstil och 
beteenden är styrande (se figur 8). Ett exem-
pel är marknadsområdet ”sport och hälsa”, där 
Cerealia profilerat varumärket AXA. Cerealia 
har bland annat drivit projekt tillsammans med 
skolor och idrottsklubbar över hela landet för en 
sundare livsstil, och startat AXA Sports Club. 
Ett resultat av denna satsning är att omsätt-
ningen på AXA-produkter ökat med 30 pro-
cent sedan 1999. Sju av tio konsumenter säger 
idag att de förknippar varumärket AXA med 
sport och hälsa.

EMV och kvalitet

Gina Kylin, Arla, belyste kvalitetsfrågorna i ett 
producentperspektiv och strök inledningsvis 
under, att kvalitet i högre grad är ett subjektivt 
begrepp. Enligt ISO definieras kvalitet som 
kundens uttalade och outtalade förväntningar 
av en produkt.

Man kan göra en distinktion mellan fysisk 
kvalitet och associerad kvalitet. Fysik kvalitet 
handlar om produktens fysisk-kemiska, mik-
robiologiska och sensoriska egenskaper, alltså 
faktorer som i stor utsträckning kan mätas. 
Associerad kvalitet är faktorer som leverans-
säkerhet, konsumentkontakt, ordertider och 
liknande. Även varumärkets laddning hör hit.

Producenten kan variera den fysiska kva-
liteten genom att förändra valet av råvara, 
recepturen, processen och andra sådana fak-
torer. När det gäller mejeriprodukter är möj-
ligheterna att variera kvaliteten på detta sätt 
begränsade. Mjölk är en ensartad råvara som 
produceras under i stort sett likvärdiga förhål-
landen. Mjölkfettet kan inte ersättas med an-
dra produkter och proteinhalten får inte sänkas. 
Kvalitet blir därför i hög grad en fråga om livs-
medelssäkerhet, en fråga som mejerinäringen 
jobbar med dagligdags genom ett omfattande 
kontrollarbete.

Att Arla blivit leverantör av EMV har inte 
inneburit någon skillnad i det faktiska arbetet 
med kvalitetskontroll. Man har exakt samma 
krav på den produktionen och på de produkter-
na som på sina egna. Det som hänt när mejeri-
erna blivit leverantörer av EMV är att kunderna 
börjar ställa krav på att mejerierna på ett annat 
sätt än tidigare ska kunna lägga fram objektiva 
bevis för sitt kvalitetsarbete. Metoden att göra 
detta är certifiering. ISO-certifieringen är re-
dan genomförd. Nu kommer också HACCP 
(se nedan) och – i den utsträckning behov upp-
står – även BRC. 

Kvalitetsarbetet har blivit allt mer omfat-
tande och resurskrävande, vilket lett till att 
man nu måste titta på i vilken utsträckning 
det kan effektiviseras.  Ett sätt att göra detta 
är att se till att alla enheter tillämpar samma 
regler. För att åstadkomma detta har Arla tagit 
fram en rad policies och en Code of Practice för 
livsmedelssäkerhet. Kunderna – detaljhandeln 
– ska kunna känna igen sig oavsett var de möter 
företaget. Man arbetar också med att integrera 
de certifieringsstandarder man arbetar med. 
Arla kommer också att se till att man får ett 
enda certifikat för hela verksamheten. På sikt 
bör dessa åtgärder innebära att kvalitetsarbetet 
blir mindre resurskrävande utan att kontrollen 
för den skull på något sätt försämras.
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Rolf Brattström, Coop, belyste kvalitetsfrå-
gorna ur handelns perspektiv. På basal nivå är 
kvalitet ett entydigt begrepp. Det handlar om 
lagenlighet, produktsäkerhet och ärlig informa-
tion om produkten. Därutöver är det kundens 
krav, förväntningar och subjektiva uppfattning 
av kvalitet som gäller, och därmed blir kvali-
tet som framgått en svårfångad egenskap hos 
produkten. 

EMV skiljer sig inte från andra produkter 
när det gäller de basala aspekterna på kvalitet 
och jämn produktkvalitet. Det är samma krav 
som ställs och samma kontroller som görs. 

Rolf Brattström strök under att EMV inte 
är någon enkel lösning för handeln. Det hand-
lar ingalunda bara om att kopiera. Att ta fram 
en EMV-produkt är en lång och komplex pro-
cess, där inköpsorganisationen tillsammans 
med kedjorna utvecklar varumärkeskoncepten. 
I denna process finns en lång rad mekanismer 

och kontrollfunktioner för att garantera att 
man följer gällande bestämmelser och företa-
gets interna policies. 

Tänkbara leverantörer granskas och bedöms 
bland annat med avseende på kvalitetssäkring 
och livsmedelssäkerhet. I allmänhet görs ingen 
heltäckande revision av det slag som certifierare 
gör, utan helheten bedöms med utgångspunkt 
från stickprov. Av stor betydelse är HACCP 
(Hazard Alanysis and Critical Control Point), 
som är ett förhållningssätt eller ett redskap för 
riskanalys. Man undersöker vilka kritiska kon-
trollpunkter tillverkaren har, hur man kommit 
fram till dem och framför allt hur riskanalysen 
ser ut. Det underlättar för handeln om tillver-
karen är certifierad enligt någon av de allmänt 
accepterade standarder som finns. De flesta har 
en sådan certifiering i dag. Coop ställer dock 
inte krav på certifiering och  förbehåller sig hur 
som helst rätten att göra egna revisioner. Det 
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Figur 9.  Arbetsredskap/system för livsmedelssäkerhet.
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är inte heller alltid certifieringen är tillräcklig. 
Coop har ratat certifierade anläggningar därför 
att deras HACCP varit för dålig.

Industrin är sannolikt mer angelägen att 
bevaka kvaliteten fortlöpande på sina egna 
produkter än vid legotillverkning. Det kan vara 
mer frestande att göra små förändringar i re-
cepturen eller processen för ökad lönsamhet när 
man tillverkar åt andra. Flera sådana små för-
ändringar kan leda till en förändrad produkt, 
vilket kan vara en akilleshäl för EMV. Handeln 
kan därför inte nöja sig med en kvalitetskontroll 
när man ingår avtal med en EMV-leverantör, 
utan måste göra fortlöpande kontroller.

Forskningens syn på EMV

Jacob Östberg, Stockholms Universitet,  påpe-
kade inledningsvis att forskning kring EMV i 
hög grad består av att man intervjuar olika ak-
törer, från producenter till konsumenter, sam-
manfattar och analyserar det som framkommer 
i intervjuerna och presenterar resultatet. Det 
betyder att den vetenskapliga teoribildningen 
kring EMV i hög grad vilar på det de inblanda-
de parterna själva tycker och tänker. Det finns 
anledning att vara vaksam på detta.

Ledande i Sverige när det gäller forsk-
ning på området är Lund International Food 
Studies, LIFS, vid Ekonomihögskolan i Lund 
och med docent Ulf Johansson i spetsen. LIFS 
kommer inom kort att ge ut en bok i ämnet: 
”Dagligvaruhandelns egna märkesvaror: kon-
sekvenser & utvecklingstendenser”

Den internationella auktoriteten på om-
rådet är Stephen J Hoch, som diskuterade 
olika konkurrensstrategier i sin bok  ”How 
Should National Brands Think about Private 
Labels?”(Sloan Management Review 1996). 
Hoch listar bland annat en rad strategier som 
leverantörer kan välja för att möta EMV:

• Vänta och se.
• Distansera sig från EMV genom att ge 

mer för pengarna.
• Reducera prisgapet – d v s börja produ-

cera egna lågprisprodukter.
• Introducera kopior till EMV, det vill säga 

lågpris/lågkvalitetsprodukt.
• Producera EMV.
Kanske bygger denna analys på en något 

förlegad syn på vad EMV är. Hoch utgår från 
att EMV alltid är lågpris- och lågkvalitetspro-
dukter, vilket inte är fallet i dag. Ändå utgår den 
senaste studien av EMV i Sverige från Hochs 
analys. Studien (Anselmson et al 2005, LIFS-
rapport) konstaterar att EMV har medfört att 
grossisternas makt ökat. En fjärdedel av leve-
rantörerna har valt strategin att vänta och se, 
medan 40 procent vidtagit någon form av åtgär-
der. Bara omkring 10 procent har dock svarat 
genom att sänka sina priser och lika många ge-
nom att försöka kopiera EMV i tillverkning av 
egna lågprisprodukter. Den vanligaste strategin 
är att tillverkarna försöker distansera sig från 
EMV genom att på något sätt skapa mervärden 
i sina produkter. Hälften av alla leverantörer 
tillverkar EMV på uppdrag av handeln.

På den internationella vetenskapliga are-
nan publiceras det mesta av forskningsresultat 
kring EMV i Journal of Product and Brand 
Management (JBPM). Bland de frågor och 
problemområden som nyligen behandlats där 
kan följande nämnas:

• ”Co-branding” av EMV. ”Co-branding” 
innebär att tillverkarens varumärke sätts på 
förpackningen tillsammans med handelns va-
rumärke. En studie har visat att konsumenterna 
reagerade ganska positivt på detta. Att kom-
binera EMV med klassiska kända varumärken 
på ingredienser är enligt samma studie en bra 
strategi, eftersom det ger ökad trovärdighet åt 
EMV. (Vaidyanathan & Aggarawal (2000) 
JPBM 9:4)

• Man har studerat konsumenternas atti-
tyder till EMV på marknader i olika stadier 
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av utveckling. Studien bygger på en jämfö-
relse mellan Grekland, där utbudet av EMV 
är mycket litet, och Skottland, där det är stort 
och där EMV funnits länge. Studien visar att 
konsumenterna i Skottland är betydligt mer 
positiva till EMV än de grekiska. Ju mer EMV 
det finns på marknaden, desto större är konsu-
menternas acceptans. (Veloutsou, Gioulistanis 
& Moutinho (2004) JPBM 13:4) 

• Vilka konsumenter köper EMV? Det 
visar sig att demografiska variabler som dispo-
nibel inkomst förklarar väldigt lite. Det är inte 
endast priskänsliga konsumenter som köper. En 
del konsumenter verkar rentav gilla EMV som 
sådana. EMV tycks ha fått en annan status på 
marknaden än vad man trodde att de skulle få. 
(Baltas (1997) JPBM 6:5)

Tyvärr utgår mycket av forskningen från en 
något förlegad syn på EMV som lågprisproduk-
ter av låg kvalitet. Ur ett konsumentperspektiv är 
det dock inte alls säkert att EMV ses som låg-
prisprodukter eller produkter av låg kvalitet. På 
den punkten tas mycket för givet. I inbjudan till 
denna konferens heter det att “konsumenterna 
kan gynnas av utvecklingen genom lägre priser 
under förutsättning att konkurrenstrycket upp-
rätthålls”. Det kan vara så. Men det kan också 
vara så att konsumenten kanske redan känner 
sig gynnad, eller möjligen missgynnad. Det är 
också tänkbart att han eller hon fullständigt 
struntar i alltsammans. Konsumenternas sätt 
att se på varumärken skiljer sig markant från 
varumärkesstrategernas teorier. 

Indelningen mellan EMV och leverantörs-
varumärken saknar betydelse i konsumenternas 
föreställningsvärld. Många konsumenter har 
svårt att veta vad som är EMV och vad som är 
andra märken. I konsumenternas värld finns det 
”spela-roll-produkter” och ”spelar-ingen-roll-
produkter”. Det finns alltså produkter där kon-
sumenterna över huvud taget inte bryr sig om 
vilket varumärke som står på förpackningen. 

Det finns ”märken” och ”ickemärken” – d v s va-
rumärken som konsumenterna inte känner till 
och inte förknippar med några särskilda värden. 
Antingen köper man Gröna Jätten-majs, eller 
också köper man majskorn på burk utan att det 
spelar någon roll alls vilket märke som finns 
på burken. Det finns också konsumenter som 
väljer butik  – ”dyrbutik” respektive ”lågpris” 
– men som inte bryr sig om varumärken när 
man väl är där och handlar.

Konsumenternas tankar kring butikskedjor-
nas egna varumärken går i banor som: 

- kopierar de av andra?
- är det samma producenter?
- de vill att vi ska tro att de är billigare, trots 

att det inte är det.
- de hoppas att vi ska ta fel av misstag (var-

för skulle de annars göra förpackningarna så 
lika).

- de skulle inte våga sätta sitt namn på nå-
gonting dåligt.

Många ser också EMV som ett svenskt 
alternativ till de multinationella jättarnas pro-
dukter: ”stora elaka multinationella jättar” res-
pektive ”våra egna ICA och Konsum”.

Jacob Östberg ifrågasatte påståendet att 
EMV skulle hota en mångfald i butikerna som 
konsumenterna sätter värde på. Blir konsu-
menterna verkligen besvikna när de inte fin-
ner hela utbudet av märkesvaror på butikshyl-
lorna – eller tror man bara att det kommer att 
bli så?  När danska Carlsberg meddelade att 
man tänkte sluta tillverka Pommac blev kon-
sumentreaktionerna i Sverige starka. Pommac 
är uppenbarligen ett varumärke som ligger 
svenska konsumenter varmt om hjärtat. Bland 
annat startades en namninsamling för att rädda 
drycken. Carlsberg ändrade sig – en seger för 
konsumentmakten. Man kan ju bara konsta-
tera, att vi hittills inte sett ens en antydan till 
ett konsumentuppror i syfte att slå vakt om den 
valfrihet som består i tio sorters inlagd gurka 
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på butikshyllorna. Det manar – om inte an-
nat – till viss ödmjukhet inför konsumenternas 
synsätt på varumärken.

EMV och det svenska jordbruket

I den avslutande diskussionen väcktes frågan 
hur den svenske bondens framtid ser ut på en 
marknad med allt större kedjor, allt hårdare 
priskonkurrens och allt fler internationella ak-
törer. Christina Möller, Coop Provkök, frå-
gade vilka argument som finns för att det ska 
finnas svensk livsmedelsproduktion och svensk 
livsmedelsindustri i framtiden.

Thomas Svaton menade, att det enkla ar-
gumentet är att svenskarna, liksom andra 
européer, tycker om att äta mat från sitt eget 
land. I ett kund-konsumentperspektiv finns 
därför ett värde i svenskproducerade livs-
medel. Ett annat argument är omsorg om det 
svenska jordbrukslandskapet. Ska det kunna 
bevaras måste det finnas livsmedelsproduk-
tion i Sverige, vilket i sin tur förutsätter att det 
finns en svensk förädlingsindustri. Delar av den 
svenska livsmedelsindustrin är enligt Thomas 
Svaton i dag inte särskilt väl rustad att möta 
en hårdnande internationell konkurrens. Det 
kommer att krävas strukturrationaliseringar 
framöver. Möjligheterna att bevara en lönsam 
och livskraftig livsmedelsindustri skulle öka om 
branschen i högre grad riktade in sig på den 
nordiska marknaden, inte bara på den svenska. 
Thomas Svaton efterlyste en mer offensiv stra-
tegi på detta område.

Jan Bertoft underströk, att konsumenter-
na vill veta varifrån maten kommer, men att 
svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri 
likväl måste visa att deras produkter är bättre än 
importerade. Sverige ligger långt framme när 
det gäller djuretik, men inte automatiskt när det 
gäller kvalitet generellt. Det är olyckligt att så-
väl livsmedelsindustrin som handeln är ensidigt 
fokuserade på priskonkurrens och dåliga på att 

motivera varför vissa varor kostar mer.
Enligt Jacob Östberg bottnar konsumen-

ternas förkärlek för det inhemskt producerade 
snarast i en viss rädsla för det främmande. Man 
måste också skilja på konsumenternas åsikter 
och deras agerande. Frågar man svenska kon-
sumenter säger de flesta att de föredrar svenska 
varor, men det betyder inte att de alltid tänker i 
termer av svenskt och utländskt när de gör sina 
val i butiken. Konsumenter som provar impor-
terade varor och finner dem goda och prisvärda 
kan snabbt komma över sin motvilja mot det 
främmande. Därför är det viktigt att det svens-
ka jordbruket och den svenska livsmedelsbrans-
chen medvetet bygger sitt varumärke och slår 
vakt om sin position.

Fredrik Fernqvist, SLU, menade att man 
kanske snarare bör se till det regionala och lo-
kala än till det nationella. Det finns ett tyd-
ligt ökande intresse för lokalt och regionalt 
producerade livsmedel. Marknaden för sådana 
varor växer bland annat i Storbritannien och 
Frankrike. Finns det möjlighet att möta den 
trenden med EMV?

Johan Axenbjer invände att EMV inte är 
något självändamål och att konsumenternas 
önskemål inte nödvändigtvis måste tillgodoses 
med EMV. Det handlar om det totala sorti-
ment som butikerna tillhandahåller, där EMV 
bara är en del av utbudet.

Thomas Svaton instämde i att det finns 
en efterfrågan på lokalt och regionalt produ-
cerad mat, men inte till vilket pris som helst. 
Detsamma gäller svenskproducerat i relation 
till importerat. Om prisskillnaden är för stor 
kommer konsumenterna inte att välja det re-
gionala eller lokala. En svårighet när det gäl-
ler att hålla priserna på svenska livsmedel nere 
är att den inhemska marknaden är så liten. 
Livsmedelsproduktionen i Frankrike eller 
Storbritannien har skalfördelar som den svens-
ka omöjligt kan komma i närheten av.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri 
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med 
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och 
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och  
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbe-
tar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Utvecklingen av affärskedjornas egna varumärken (EMV) går snabbt och 
marknadsandelarna ökar. I Sverige har de erövrat drygt en tiondel av 
marknaden. Konsumenterna kan gynnas av utvecklingen genom lägre 
priser under förutsättning att konkurrenstrycket upprätthålls. Men vilka 
blir konsekvenserna för svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk? 

Både handel och livsmedelstillverkare gör sig till uttolkare för konsumen-
ternas behov, men görs det över konsumentens huvud? Riskerar utveck-
lingen att leda till minskad mångfald av producenter och därmed i för-
längningen minskade valmöjligheter för konsumenten?


