
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Vem tjänar på handelns egna varumärken? 
 

Tid Torsdag 6 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

 

Anmälan Senast den 30 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

 

Anmälan via samma länk till Jordbruksavdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  

kl 13.00–15.00 (endast Jordbruksavdelningens ledamöter). 

 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se  med start kl 15:45. 

 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donation, Stiftelsen Oscar af 
Ugglas minnesfond och Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond. 
 

 

 

I många länder har handelns egna varumärken, EMV – egna märkesvaror, sedan länge stor 

utbredning i livsmedelsbutikerna. I Sverige har utvecklingen gått snabbt under senare år och 

livsmedelskedjorna driver på mot ökad andel EMV. Drygt 20 % av mejeriprodukterna och 35 % av 

färsk och djupfryst mat är EMV. Det innebär att produktnamn som Scan, Kronfågel, Lantägg, 

Falköpings mejeri eller Arla ersätts med exempelvis med ICA Basic eller Selection, COOP Prima 

eller Extra eller Axfoods Premier. Handeln har också egna ekologiska märkningar som 

Änglamark, ICA I love eco och Garant Eko. 

 

Det har skett en värdeförflyttning från bonde till industri och handel. Man kan diskutera om 

utvecklingen är bra eller dålig för konsumenterna, producenterna och/eller hållbarheten. Det talas 

om ökad enfald i butiken och om att handeln använder EMV för att pressa priserna mot 

leverantörerna. Och om att lönsamheten i första hand har ökat för dagligvaruhandeln, som driver 

på utvecklingen. Ytterligare en fråga är hur produktutvecklingen kan drivas i ett system med stor 

EMV-andel. 
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Vem tjänar på handelns egna varumärken? 
 

Torsdag 6 april 2017 
 

 

Moderator Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och författare 

 

 
 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

 

15.30 Formell sammankomst 

 

15.45 Vad hände i Storbritannien och vad händer i Sverige? – en introduktion 

Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och författare  

 

Hur har EMV utvecklats i Sverige och vad händer i framtiden? 

Per Håkansson, ek dr och konsult 

 

16.15 Vilken betydelse har EMV för den framtida livsmedelsproduktionen i 

Sverige? 

Ann-Helen Meyer von Bremen för ett samtal med konsument, handeln, 

leverantör och lantbrukare 

 

Louise Ungerth, Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm 

Kerstin Lindvall, direktör Corporate Responsibility, ICA 

Johan Ununger, VD, Saltå kvarn  

Anders Segerström, VD, Falköpings Mejeri 

Bengt Persson, lantbrukare 

Per Håkansson, fil dr 

 

17.00 Bensträckare 

 

17.10 Diskussion, forts 

 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

 

18.00 Ärtsupé 
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