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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Leverantörens varumärkesstrategi – En studie om hur konsumenters 

beteende kan påverka en leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och 

national brands 

Kurs: Examensarbete, Civilekonomexamen, Marknadsföring, 30hp (4FE62E)  

Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar 

Författare: Amanda Andersson och Rebecca Danielsson  

Handledare: Christine Tidåsen  

Examinator: Bertil Hultén  

Datum: 2014-05-26  

Nyckelord: Private Label, National Brands, Varumärkesstrategi, Leverantör, 

Konsumentbeteende, Attitydslojalitet, Beteendelojalitet  

 

Bakgrund: Varumärkesutbudet på hyllorna i dagligvaruhandeln har förändrats. Denna 

uppsats fokuserar på hur en konsuments beteende gällande varumärkena private label 

och national brands ser ut. Vidare utgår uppsatsen från hur konsumentens beteende kan 

påverka leverantörens varumärkesstrategi gällande private label och national brands.  

 

Syfte: Examensarbetets syfte är att beskriva hur konsumenters köpbeteende och tankar 

kan påverka en leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och national 

brands. Vidare avser uppsatsens författare generera slutsatser gällande hur leverantörer 

kan hantera sin varumärkesstrategi. Slutligen ämnar examensarbetets slutsatsers ligga 

till grund för rekommendationer till samarbetsföretaget och leverantören Nordic Stream.   

 

Metod: Denna uppsats är en kvalitativ studie där konsumenters beteende och tankar 

beskrivits utifrån fyra fokusgruppintervjuer. I uppsatsen har även intervjuer genomförts 

med leverantören Nordic Stream och detaljisterna ICA och Bauhaus. Uppsatsen bygger 

på en abduktiv forskningsansats. Den teoretiska referensramen bygger på särskilda 

författare och teorier inom marknadsföring.  

 

Slutsats: Attitydslojala konsumenter det vill säga de konsumenter som har en positiv 

attityd till en detaljists butiksvarumärke utryckte en mer positiv attityd mot private 

label. Beteendelojala konsumenter det vill säga de konsumenter som åter besöker en 

detaljist oberoende av attityden till detta butiksvarumärke utryckte en mer negativ 

attityd mot private label. Leverantörers varumärkesstrategier kan påverkas av 

konsumenters beteende både direkt och indirekt. Det som identifierats som intressant 

och påverkar leverantören är attityden och förväntningen på de olika varumärkena innan 

ett köpbeslut.  
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Abstract 
Titel: The supplier's brand strategy-a study of how consumer behaviour can affect a 

supplier's brand strategy regarding private label and national brands 

Course: Master Thesis, Business Administration and Economics, Marketing, 30 ETCS 

(4FE62E) 

Institution: School of Buisness and Economics at Linnaeus University, Kalmar 

Authors: Amanda Andersson and Rebecca Danielsson 

Supervisor: Christine Tidåsen 

Examiner: Bertil Hultén 

Date: 2014-05-26 

Keywords: Private Label, National Brands, Brand Strategy, Supplier, Consumer 

Behaviour, Attitude loyalty, Behaviour loyalty 

 

Background: The brand range on the grocery shelves in the stores has changed. This 

thesis focuses on describing consumers behaviour regarding the brands private label and 

national brands. Further more the thesis focus on how consumer behavior can affect the 

suppliers brand strategy regarding private label and national brands. 

 

Purpose: This thesis purpose is to describe how consumers behaviour and thoughts can 

affect a suppliers brand strategy regarding private label and national brands. 

Furthermore the thesis generate conclusions regarding how suppliers can manage their 

brand strategy. Finally the thesis conclusions intends to be the basis for 

recommendations to the the supplier Nordic Stream. 

 

Method: This thesis is a qualitative study where consumer behaviour and thoughts is 

described in terms of four focus group interviews. The thesis has also conducted 

interviews with the supplier Nordic Stream and the retailers ICA and Bauhaus. The 

thesis is based on an abductive research approach. The theoretical framework is based 

on specific authors and theories in marketing. 

 

Conclusion: Attitude loyal consumers are consumers who have a positive attitude to the 

retailers store brand and are those who expressed a more positive attitude toward private 

label. Behaviour loyal consumers are consumers who revisits a retailer regardless of the 

attitude to this store brand and are those who expressed a more negative attitude toward 

private label. Suppliers brand strategies can be affected by consumer behaviour, both 

directly and indirectly. Consumers attitudes and expectations of different brands before 

making a purchasing decision affect suppliers brand strategy. 
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Tack 
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Ett särskilt tack vill vi rikta till familj och vänner som under arbetets gång, inspirerat 

och stöttat oss genom hela genomförandet av vår uppsats. Vi vill även säga tack till dem 

som hjälpt oss att komma i kontakt med de personer som har varit relevanta för arbetet 

och dess fortgång.  

 

Slutligen vill vi även tacka alla inblandande som gett konstruktiv kritik och värdefull 

feedback under uppsatsens gång. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs den förändring som skett i utbudet av varumärken 

inom detaljhandeln de senaste åren. I kapitlet presenteras även hur författarna via 

bakgrunden, Nordic Stream och problemdiskussionen, formulerat examensarbetets 

frågeställningar. För att underlätta för läsaren presenteras i slutet av kapitlet en modell 

över uppsatsens struktur.  

 

1.1 Bakgrund 

Sedan Sverige för 150 år sedan fick sin näringsfrihet har svenskarnas konsumtion och 

vanor succesivt förändrats (Näringslivshistoria, 2014). Vad hushåll konsumerar och 

varför är frågor som rör konsumentbeteende och köpbeslutsprocesser (Solomon et al, 

2010). Det senaste årtiondets konsumentbeteende och dess förändringar har framförallt 

präglats av utvecklingen inom teknologin. Teknologi gällande information och 

kommunikation i den digitala världen som möjliggjort konsumtion på internet (Svensk 

handel, 2011). Framstegen i teknologin har skapat en helt ny typ av handel för 

konsumenter, som framkallat en hårdare konkurrens för företag (Kim & Kim, 2008).  

 

En detaljist är en aktör som tillhandahåller varor direkt till den slutliga konsumenten. 

Den hårdare konkurrensen har lett till att detaljister behövt ta vara på sina resurser på ett 

nytt sätt. Detta har detaljisterna bland annat gjort genom att ta tillvara på kontakten de 

har med slutkonsumenten för att skapa sig fördelar gentemot sina konkurrenter. Genom 

att ta till vara på kontakten till slutkonsumenten, kan organisationer skapa lönsam 

marknadskommunikation. Marknadskommunikation är ett sätt för en organisation att 

kommunicera med sina kunder, exempelvis reklam (Fill, 2005). Kontakt med 

slutkonsument, innebär alltså att kommunikation och informationsutbyte sker. 

Detaljistkedjor i Sverige använder sig till exempel av kundklubbar med förmåner, som 

genererar information om konsumentens vanor och köp (Handelns historia, 2014).  

 

Detaljisterna har med hjälp av informationen om sina kunder identifierat ett gap i vissa 

produktsortiment som de erbjudit. Konsumenter har historiskt sett efterfrågat 

lågprisalternativ (Quelch & Harding, 1996). Detaljistkedjor i Sverige har därför sedan 

en tid introducerat lågprisprodukter i de sortiment där det inte har funnits 

lågprisalternativ. Dessa produkter tillhandahåller detaljisten under sitt eget varumärke 

(Handelns historia, 2014). Detaljisters eget varumärke benämns i denna uppsats som 
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private label. Private label är sådana produkter som detaljister säljer under sitt eget 

varumärke men som de oftast inte tillverkar själva (Ailawadi & Keller, 2004; Liu & 

Wang, 2008). Exempel på private label är ICA:s eget varumärke ICA Basic och Coops 

eget varumärke Änglamark.  

 

Detaljistkedjorna köper in produkter utan varumärken, som de sedan sätter sitt eget 

varumärkesnamn på. Dessa produkter, utan varumärke, köper detaljisterna in till ett lågt 

inköpspris. Det låga inköpspriset kommer både ifrån den stora kvantitet detaljisten 

efterfrågar. Det låga inköpspriset beror även på att leverantören av de produkterna utan 

ett varumärke inte har några marknadsföringskostnader (Baltas & Argouslidis, 2007; 

Fornari et al, 2013). Med hjälp av informationen om slutkonsumenter har detaljister 

framgångsrikt kunnat sälja private label. Informationen har visat sig vara en lönsam 

tillgång för detaljisten. Detaljisten köper in private label till ett lågt inköpspris och med 

hjälp av informationen om slutkonsumenten sätts ett slutpris konsumenten är villig att 

betala (Narasimhan & Wilcox, 1998). Slutpriset på private label sätts av detaljisten till 

ett lägre slutpris än på de andra varumärkena i detaljistens utbud.  De varumärken i 

butiken som inte är detaljistens private label benämns i denna uppsats som national 

brands. I denna uppsats används även begreppet national brand för att beskriva de 

produkter som tillverkas och marknadsförs av samma leverantör under ett varumärke 

som särskiljer sig från konkurrenterna (Aaker, 1991; Glynn, 2010; Holmström, 1997). 

Produkterna som detaljisterna idag erbjuder på hyllorna kommer i detta arbete därför 

delas in i två kategorier, private label och national brands.   

 

1.1.1 Private label och National brands 

De första private label-produkterna anses vara kaffeblandningarna som fanns redan på 

1800-talet och erbjöds i den lokala matbutiken. Blandningen var unik för varje butik 

och var en avgörande faktor för var konsumenten handlade (Handelns historia, 2014). 

Var konsumenter väljer att återkommande handla kopplar författaren Dahlén (2002) till 

lojalitet. Detaljister arbetar idag aktivt med lojalitetsskapande genom informations-

insamling om sina kunder parallellt med tillhandahållandet av private label (Fornari et 

al, 2013).  

 

Lojalitet är dock inte det största incitamentet bakom varför detaljister arbetar med 

private label. Det låga inköpspriset på private label, som nämndes ovan, skapar större 



  

  

4 

vinstmarginaler än national brands (Quelch & Harding, 1996: Ailawadi & Harlam, 

2004). Private label innebär även att detaljister kan utesluta steg i inköpsprocesserna. 

Detta på grund av att en fristående producent vanligen används vid tillverkning av 

detaljistens private label. Detaljisten har nu därför direkta affärsrelationer med 

producenter och fabriker. Detta betyder implicit att private label har ökat makten för 

detaljisterna och stärkt sin position i distributionskedjan (Baltas & Argouslidis, 2007). 

Den leverantör som tidigare hade en naturlig plats i distributionskedjan vid detaljistens 

inköpsprocess har hamnat i en ny situation (Baltas & Argouslidis, 2007; Fornari et al, 

2013). 

 

1.1.2 Nordic Stream  

Ett företag som märkt av denna nya situation inom detaljhandeln, är leverantören 

Nordic Stream som tillverkar produkter för slutkonsument. Företaget har länge haft 

samma affärsidé, utmaningen för dem ligger nu i framtida strategiska beslut för att möta 

förändringen på marknaden. Beslutet handlar om företagets varumärkesstrategi. Det vill 

säga om Nordic Streams produktsortiment ska erbjudas som private label till detaljisten 

eller marknadsföras till slutkonsument under företagets eget varumärke, Nordic Stream–

Enjoy Cleaning. Företaget arbetar idag med att utveckla produkter tillsammans med 

detaljister. Förutom att arbeta med sina befintliga kunder vill Nordic Stream, från och 

med 2014, tillhandahålla ett eget produktsortiment. Nedan visas ett utdrag från Nordic 

Streams styrelsedokument som visar på företagets aktuella utmaning. 

 

”Styrelsen diskuterade värdet av att ha ett varumärke och konstaterar att 

varumärke är ytterst viktigt i kontakten med kunden, för att skapa intresse, 

trots att sannolikt de flesta kunder vill köpa private label.”  

Utdrag från Nordic Streams styrelsedokument 

 

I citatet ovan används ordet kunder för att referera till detaljister och grossister. Det går 

därför att förstå att Nordic Stream idag arbetar på en föränderlig business-to-business-

marknad. Företaget har idag ingen kontakt med slutkonsumenterna, vilket innebär att de 

inte heller har någon information om dem. Som beskrivits ovan använder detaljister 

information om slutkonsumenter för att hantera sina varumärkesstrategier. 
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1.1.3 Varumärkesstrategier och lojalitet 

En aktör på detaljhandelsmarknaden som, med hjälp av sin information om 

konsumenten, framgångsrikt hanterat sin varumärkesstrategi är detaljistkedjan ICA 

(ICA historien, 2014). ICA har idag cirka 50 procent av dagligvaruhandelns andel av 

den totala försäljningen i Sverige1. ICA Gruppen formulerar sig såhär gällande 

företagets arbete med private label. ICA benämner sina egna varumärken under 

förkortningen EMV vilket är synonymt med private label. 

 

”ICA Gruppen ska på samtliga marknader värna och fortsätta bygga sina 

starka varumärken och kundernas lojalitet genom effektiva och välriktade 

marknadssatsningar och beslut. De viktigaste varumärkena är ICA och 

Rimi. ICA Gruppen arbetar med att ytterligare definiera och utveckla de 

varumärkeslöften som är kopplade till varumärkena. Kundlojalitets-

programmen är en viktig del i ICA Gruppens erbjudande och skapar 

mervärden för såväl kunder som för koncernen. Hittills har framgångsrika 

lojalitetsprogram använts i Sverige och Baltikum, där kunderna bland annat 

får unika erbjudanden baserade på individuella köpbeteenden.” ICA, 2014  

 

Citatet beskriver ICA:s arbetssätt, vilket visar på vikten av att ha kunskap om 

slutkonsumenten och konsumentbeteende för att skapa marknadsandelar genom 

lojalitet. Utifrån detta går det att identifiera ett behov för leverantörer, som Nordic 

Stream, att förstå hur konsumenters beteende och lojalitet påverkar företagets val av 

varumärkesstrategi, gällande private label och national brand. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera olika bidragande faktorer till den förändring som skett inom 

dagligvaruhandeln och att detaljisternas introduktion av private label blivit 

framgångsrik. En faktor ligger i oligopolprissättningen på dagligvaruhandelsmarknaden 

(Quelch & Harding, 1996). En oligopolmarknad karaktäriseras av att det bara finns ett 

fåtal säljare på marknaden. Oligopolprissättning innebär då att de få säljare som finns på 

marknaden omedvetet eller medvetet sätter ett gemensamt lägstapris på en viss nivå. 

Oligopolprissättningen på dagligvaruhandelsmarknaden skapade enligt Quelch & 

Harding (1996) en möjlighet för detaljisterna att själva att ta fram lågprisprodukter 

                                                 
1  Se bilaga C – Dagligvaruhandeln i Sverige 
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under sitt eget märke, med en större vinstmarginal än vid försäljning av national brands. 

Det som Quelch & Harding (1996) beskriver som en framgångsfaktor kan relateras till 

den svenska dagligvaruhandeln. Dagligvarukartan (2013) visar att den svenska 

dagligvaruhandeln liknar en oligopolmarknad.  

 

Den svenska dagligvaruhandelsmarknaden har även präglats av hög konkurrens mellan 

de få detaljistkedjorna (Handelns historia, 2014). Baltas och Argouslidis (2007) menar 

att då de egna varumärkena som detaljisterna nu erbjuder, private label, inte finns att 

hitta hos några andra detaljister skapas fördelar för detaljisten. Dessa fördelar 

överbygger till viss del den minskning av konkurrens som uppkommer när 

detaljistkedjor erbjuder liknande produktsortiment av national brands, på hyllorna 

(Baltas & Argouslidis, 2007).  

 

Som nämnts i bakgrunden genererar private label större vinstmarginaler till detaljister. 

På grund av att de generellt sett har mindre framtagningskostnader än national brand, på 

grund av avsaknaden av marknadsföringskostnader (Quelch & Harding, 1996: Ailawadi 

& Harlam, 2004). Förutom oligopolprissättningen är alltså ytterligare en 

framgångsfaktor för private label att detaljiste kan köpa in produkter utan varumärke för 

än lägre kostnad, än vid inköp av jämförbara märkesvaror (Ailawadi & Harlam, 2004). 

Skillnaden i kostnaderna är tillräckligt stora för att detaljisterna ska kunna erbjuda sin 

kund lägre priser och ändå ta del av högre vinstmarginaler själva (Pauwels & 

Srinivasen, 2003).  

 

Ett exempel på detta är Electrolux dammsugare som i början av 40-talet såldes för 225 

kronor till slutkund, men som ICA samtidigt köpte in utan Electrolux varumärke på och 

sålde för 125 kronor till slutkund under sitt eget varumärke (ICA historien, 2014).  

 

Vidare säger Pauwels och Srinivasen (2003) att förklaringen i varför private label blivit 

framgångsrikt, beror på att fler aktörer än bara detaljisterna tjänar på denna typ av 

produkter. Det finns fördelar att hämta för både tillverkare och leverantörer gällande 

private label. Fornarni et al (2013) skriver att de tillverkare och leverantörer av national 

brands som har extra kapacitetsutrymme, bör använda detta till att tillhandahålla private 

label. Fornari et al (2013) skriver även att private label för okända leverantörer kan vara 
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den enda vägen in på detaljistens hylla. Vidare visar detta ytterligare på vikten av 

hanteringen av varumärkesstrategier för leverantörer så som Nordic Stream. 

 

Fornari et al (2013) menar även att tillverkare av national brands i  den högre 

prisklassen tar fördel av att private label träder in på marknaden. Varumärken i den 

högre prisklassen kan benämnas premium national brand eller premium private label. 

Prismässigt kommer tillverkarna av private label anpassa priset till national brands, 

vilket kommer leda till att inköpspriserna för detaljisten kommer att tillta. Detaljisten 

sätter då ett högre slutpris på private label till konsument och skillnaden mellan private 

label-priset och national brand-priset kommer inte vara så stor. Premium national 

brands kommer då te sig som ett prisvärt varumärke (Pauwels & Srinivasen, 2003). 

Även konsumenten som söker budgetalternativ kan dra fördel av den prispressade 

konkurrenssituationen som uppstår i och med det ökade varumärkesutbudet (Pauwels & 

Srinivasen, 2003). Detta skapar ytterligare komplexitet i de strategiska valen för 

leverantörer, som Nordic Stream, som inte verkar inom lågprissegmentet. 

 

Strategiska val mellan att erbjuda private label åt en annan aktör eller att arbeta med sin 

egen varumärkesuppbyggnad är starkt korrelerad med ett företags resurser och 

organisatorisk förmåga (Hsiao & Chen, 2013). Resurser och förmågor kan definieras 

som de faktorer eller medel som behövs för att kunna utföra en aktivitet. Dessa faktorer 

brukar anges som ett företags kapital eller arbetskraft, även kunskap och erfarenheter är 

exempel på ett företags resurser och förmågor (Grant, 2010). Detta innebär för 

leverantörer, som vill arbeta med traditionell marknadsföring av national brands, måste 

resursers och förmågor innehas för att klara av detta. För att som leverantör erbjuda 

private label måste organisatoriska resurser och förmågor kunna hantera den kvantitet 

som detaljister ofta efterfrågar (Baltas och Argouslidis, 2007). Val gällande hur ett 

företags resurser ska allokeras är avgörande för både nya och etablerade aktörer på 

detaljhandelsmarknaden (Grant, 2010). Detta visar även på relevansen för leverantörer, 

så som Nordic Stream, att hantera sin varumärkesstrategi utefter sina organisatoriska 

resurser och förmågor.  

 

Grant (2010) menar att ett företag kan förbättra sina resurser och förmågor bland annat 

genom att öka kunskapen in i organisationen. Detta innebär även att leverantörer så som 

Nordic Stream har en stor möjlighet att göra detta. I bakgrunden redogjordes för vikten 
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av att ha kunskap och information om slutkonsumenter om det är på konsumtions-

marknaden företaget arbetar. 

 

1.2.1 Konsumentbeteende och lojalitet 

I ett tidigt skede diskuterade marknadsförare interaktionen mellan tillverkare och 

konsument under termen buyer behavoiur. Idag är fältet expanderat och konsument-

beteende är ett brett ämnesområde och ses som en värdeskapandeprocess (Solomon et 

al, 2010). Den senaste forskningen har bland annat handlat om implicita och explicita 

åtgärder för att påverka konsumenter Med implicita åtgärdes menas att konsumenten 

kan påverkas med kommunikation som konsumenten inte är direkt medveten om. 

Explicita åtgärder är det omvända och innebär att kommunikation till konsumenten 

uttryckt tydligt (Hofmann et al, 2005).  

 

Även begreppet lojalitet har diskuterats länge inom marknadsföring (Holmberg, 2004). 

Lojalitet har en bredd, som innebär att forskning av begreppet kommer ifrån både ett 

företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv. Genomgående går det dock att urskilja 

en gemensam ståndpunkt i alla olika definitioner som finns. Där lojalitet beskrivs som 

hur benägen kunden är att fortsätta handla i en särskild butik, eller köpa ett särskilt 

varumärke (Holmberg, 2004). Broyles et al (2011) konstaterar att butikslojala 

konsumenter lättare kan påverkas av detaljister än de konsumenter som är 

varumärkeslojala. Lojala kunder är mindre priskänsliga och mer villiga att betala ett 

högre pris och de generar positiv word-of-mouth. Word-of-mouth är en form av 

marknadsföring där företag förlitar sig på att tillfredsställda konsumenter sprider ett 

positivt budskap om varumärket vidare. Detta tyder på en stark koppling mellan lojalitet 

och lönsamhet (Zeithaml et al, 1996; Helgesen, 2006). Det går därför att identifiera att 

detaljisterna, till exempel ICA, har ett övertag i sin kontakt med den butikslojala 

slutkonsumenten, när de vill marknadsföra sitt eget varumärke, private label. 

 

Det finns dock fortfarande en oklarhet i,  om det går att likställa konsumenters beteende 

gällande national brands med varumärkeslojalitet och konsumenters beteende gällande 

private label med butikslojalitet.  Detta på grund av att det inte finns vetenskapligt stöd 

för ett positivt samband mellan en butikslojalitet och deras private label (Broyles et al, 

2011; Liu & Wang, 2008).  
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Liu & Wang (2008) är bland annat några av de författare som tar upp vikten av attityder 

i samband med lojalitet. Dempsey och Mitchell (2010) ger belägg för att implicita 

attityder hos konsumenter kan ha en betydande inverkan på beteendet. Vilket är 

intressant på grund av att konsumenter har en viss attityd mot lågprisprodukter. Då 

private label-produkter först och till största del introducerades i lågprissegmenten. 

(Dempsey & Mitchell, 2010). Eftersom Nordic Stream inte tillhandahåller ett lågpris-

sortiment finns det då en obesvarad fråga gällande framgången för företaget om de 

skulle välja att erbjuda detaljister private label. Frågan gäller om Nordic Streams 

sortiment skulle uppfattas som produkter med lägre kvalitet, på grund av konsumenters 

implicita attityder till private label.  

 

Vidare finns attityder och inställningar för att de har ett syfte för människans beteende, 

syftet i fråga bestäms av personens motiv (Katz, 1960). Detta betyder att människor, 

som här likställs med konsumenter, som förväntar sig att de kommer att behöva hantera 

liknande information och situationer i framtiden, har ett motiv att skapa sig en 

inställning till denna förväntade framtida situation. Detta kan kopplas till situationer där 

konsumenten gör återbesök eller återköp, vilket ofta utifrån ett detaljistintresse benämns 

som lojalitet. Även här finns det obesvarade frågor om konsumentens attityder till 

private label i andra produktkategorier skulle påverka hur de ser på private label inom 

premiumkategorin, där Nordic Stream verkar.    

 

1.2.2 Varumärkesstrategier 

Samtidigt som andelen av detaljistkedjornas private label ökar i andelen av den totala 

försäljningen, skiljer sig det åt i olika produktkategorier. (Dagligvarukartan, 2013). 

Författarna till uppsatsen menar att det finns skillnader i konsumentbeteende mellan 

produkterkategorierna hög och låg kvalitet. Men att ytterligare forskning måste göras 

för att kunna identifiera de bakomliggande faktorerna till dessa skillnader. Detta stödjer 

intresset av detta arbete då den mesta forskning som finns kring private label i 

lågpriskategorin (Arya & Mittendorf, 2013; Baltas & Argouslidis, 2007; Pauwels & 

Srinivasen, 2003; Quelch & Harding, 1996). Skillnaden som nämnts tidigare lyfter 

intresset i denna uppsats. Då det är ett tecken på att leverantörer som tillhandahåller 

sortiment av en högre kvalitet måste införskaffa sig mer kunskap för att kunna hantera 

sin varumärkesstrategi.  
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Vad som bringar ytterligare komplexitet till den rådande marknadssituationen, är det 

faktum att pris inte längre är den enda faktorn som detaljistens egna varumärken, private 

label, konkurrerar med (Kumar & Steenkamp, 2007; Liu & Wang, 2008). Kvalitetsgapet 

mellan private label och national brands har över tid minskat och även konsumenters 

syn på private label har förändrats.  

 

Tidigare tillverkades private label endast som lågprisalternativ. Idag får dock tillverkare 

av national brands, som tidigare hade slutkundens lojalitet, kämpa mot det ökande 

utbudet av private label inom alla prissegment och produktkategorier (Kumar & 

Steenkamp, 2007). För att förhålla sig till denna förändring har forskare föreslagit 

effektiva strategier för tillverkare och leverantörer, gällande valet att arbeta med private 

label eller national brands. Detta val består således i vad tillverkare och leverantörer ska 

erbjuda sina kunder, detaljisterna, för att företagsekonomiskt berättiga sin plats i 

värdekedjan. Det finns dock inte mycket empiriska bevis som stöd för dessa olika 

strategier. Det går även att identifiera att tillverkare och leverantör har varit reaktiva 

snarare än proaktiva i sina strategiska val för att bemöta förändringen i detaljhandeln 

och ökningen av private label (Verhoef et al, 2002).  

 

Detaljisternas varumärkessortiment i butiken, både private label och national brands, 

ställs nu mot leverantörernas varumärken, national brands. Vilket resulterar i att 

detaljister och leverantörer som är varandras intressenter i samma distributionskedja, 

även kan vara konkurrenter (Arya & Mittendorf, 2013). Detta innebär att gränserna 

mellan detaljisterna och leverantörerna och deras roller till varandra har blivit allt mer 

komplicerade (Arya & Mittendorf, 2013). Då leverantörerna i vissa fall tillverkar och 

säljer sitt eget varumärke, national brand, till detaljisten, och samtidigt tillverkar 

detaljistens private label. Vilket innebär en situation där en leverantör kan komma att 

konkurrerar med sig själv (Arya & Mittendorf, 2013).  

 

Med andra ord finns en paradox i att en tillverkares varumärkesuppbyggnad, av national 

brands, simultant skapar fördelar för sig själva och för detaljisten genom sin 

marknadsföring. Motsägelsen ligger i att värde skapas för detaljisten i form av 

trovärdighet genom att de säljer det etablerade national brand-varumärket. Detta 

samtidigt som detaljistens konkurrenskraft minskas i och med det faktum att tillverkaren 

inte kan hindra andra detaljister att också erbjuda detta varumärke (Webster, 2000). 
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Begreppet varumärke och strategi har lyfts fram från olika författare (Aaker, 1991; 

Glynn, 2010; Holmström, 1997). Tidigare fanns uppfattningen om att köpare på 

business-to-business-marknader inte lägger lika stor vikt på själva varumärket som 

köpare på business-to-consumer-marknader (Monoz & Kumar, 2004). Men Lindgreen 

et al (2010) skriver att business-to-business-köpare är mer rationella än konsumenter. 

Vilket ytterligare visar på hur viktigt det är för leverantörer på business-to-business-

marknaden att definiera sin strategi gällande sitt varumärke. Detta vare sig det gäller 

vägen via private label, där arbetssättet business-to-business är i fokus eller national 

brands, där arbetssättet business-to-consumer är i fokus. 

 

1.3 Problemformulering 
Det går att identifiera ett avstånd mellan leverantör och konsument där detaljister har ett 

stort inflytande. Detaljisterna har genom sin organisatoriska förmåga kunnat ta tillvara 

på kontakten med slutkonsument. Denna kontakt har resulterat i att detaljister 

framgångsrikt har introducerat private label i sitt utbud av varumärken. Vilket har 

förändrat relationen mellan detaljisten och leverantören. Leverantören står därför inför 

strategiska beslut gällande under vilket varumärke leverantören ska tillhandahålla sitt 

sortiment till detaljisten. Rådande kunskap om svenska konsumenters beteende gällande 

private label och national brands är inte tillräcklig för leverantörer att basera sin 

varumärkesstrategi på.   

 

1.4 Frågeställningar 
 

 Hur ser svenska konsumenters beteende och tankar ut kring köpbeslut gällande 

private label och national brands? 

 

 Hur kan konsumenters beteende och tankar påverka leverantörers 

varumärkesstrategier gällande private label eller national brands?  

 

1.5 Syfte 

Examensarbetets syfte är att beskriva hur konsumenters köpbeteende och tankar kan 

påverka en leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och national brands. 

Vidare avser uppsatsens författare generera slutsatser gällande hur leverantörer kan 

hantera sin varumärkesstrategi. Slutligen ämnar examensarbetets slutsatsers ligga till 

grund för rekommendationer till samarbetsföretaget och leverantören Nordic Stream.   
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1.6 Uppsatsens struktur 

 
Figur 1 -  Egen figur över uppsatsens struktur 

1.7 Avgränsningar 
Denna studie ryms inom ett avgränsat geografiskt område och inom en begränsad 

tidsperiod. Därför är det enligt Ejvegård (2009) lika viktigt att presentera 

avgränsningarna, som att formulera vilket ämne som berörs. Eftersom detta påverkar 

metoden och formuleringen av frågeställningarna. 

 

 I uppsatsen har fokus lagts på litteratur och insamling av empiri, som är 

passande för studiens specifika forskningsproblem, gällande varumärken och 

strategier 

 Den ekonomiska påverkan av valet mellan private label och national brands är 

inte uppsatsens tyngdpunkt, utan uppsatsens författare har fokus lagts på 

konsumentens beteende och köpbeslut 

 I uppsatsens används Nordic Stream och företagets sortiment, manuella 

städprodukter, som ett verktyg i insamlingen av empiri   

Slutdiskussion

Svar på frågeställning och förslag på vidare forskning

Analys

Tolkning och analys av insamlad data med hjälp av referensram

Insamling av empiri

Företagsperspektiv

• Intervju med Nordic Stream

• Telefonintervju med Bauhaus och ICA

Konsumentperspektiv

• Fokusgruppintervjuer

Litteraturgenomgång
Företagsperspektiv

• Leverantörsperspektiv

• Detaljistperspektiv

Konsumentperspektiv

• Engagemang

• Köpbeslut & Lojalitet

Frågeställningar

Hur kan konsumenters beteende och tankar påverka 
leverantörers varumärkesstrategier gällande private 

label eller national brands? 

Hur ser svenska konsumenters beteende och tankar ut 
kring köpbeslut gällande private label och national 

brands?

Problemidentifiering

Förändring inom detaljhandelnsvarumärkesutbud
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2 Metod 
Syftet med detta andra avsnitt i uppsatsen är att beskriva hur studien är utförd. Avsnittet 

börjar med att presentera den övergripande metoden. Vidare beskrivs litteratur-

genomgången och hur författarna till uppsatsen arbetat fram undersöknings-modellen. 

Därefter redogörs för insamling av empiri. Kapitlet avslutas med hur författarna 

arbetat med kvalitet och uppsatsens relevans.  

 

2.1 Övergripande metod 
 

”Methods are specific research techniques” Silverman (2006:7) 

Av citatet ovan går det att förstå att metod är specifika undersökningstekniker. Avsnittet 

övergripande metod kommer redogöra för bakgrunden till valen som uppsatsens 

författare gör gällande undersökningstekniker.  

 

2.1.1 Förförståelse 

Efter tidigare studier inom marknadsföring har författarna till detta examensarbete 

utvecklat ett intresse för konsumentbeteende och hade som strävan att skapa förbindelse 

med ett företag på konsumtionsvarumarknaden. Författarna hade kriteriet att en 

samarbetspartner skulle vara samarbetsvillig och ha ett aktuellt problem kopplat till 

konsumentbeteende och marknadsföring. När Nordic Stream tog kontakt med 

Linnéuniversitetet, för önskat samarbete kring företagets nyutvecklade sortiment föll, 

det sig naturligt för författarna att etablera kontakt med Nordic Stream.   

 

Efter första mötet med företaget och en inblick i Nordic Streams svårigheter, gällande 

tillväxt och strategiska val för framtiden, ansågs problemet ligga inom ramen för 

Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring. Efter ytterligare dialog med 

företaget och en överblick över marknaden kunde författarna till uppsatsen identifiera 

ett gap. Med gapet menas det avstånd mellan leverantör och konsument där detaljisten 

har stort inflytande till slutkonsumenten. Ett gap där rådande teorier om strategiska val 

för leverantörer inte till fullo reflekterar över den förändring av varumärken som skett 

de senaste åren inom dagligvaruhandeln. Ämnet bedömdes därmed intressant både ur 

författarnas intresse och ur ett vetenskapligt perspektiv.  
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2.1.2 Onotologisk ståndpunkt och kunskapssyn 

Begreppet forskningsmetod innefattar tekniken av insamling av data. Metod för 

företagsekonomisk forskning rymmer olika angreppsätt och kunskapsteoretiska frågor 

som rör valet av forskningsstrategi. Det är ett val som görs för att skapa relevans för 

verksamma forskare och samtidigt uppfylla det bakomliggande syftet (Bryman & Bell, 

2013; Ejvegård, 2009). Denna rapport ligger inom ramen för marknadsföring vilket är 

ett gränsöverskridande ämnesområde. Därför ligger de strategiska val som gjorts inte 

enbart i enlighet med objektivism eller konstruktionism, av de två idealtyperna av 

ontologi (Bryman & Bell, 2013; Denzin & Lincoln, 2000).  

 

Epistemologi är ett annat ord för kunskapssyn, begreppet innefattar vad som accepteras 

som kunskap inom ett visst ämnesområde. I denna uppsats har valet gjorts att ta upp två 

åtskiljande kunskapssyner, då studien innehåller inslag av dem båda, positivism och 

hermeneutik (Bryman & Bell, 2013: Ejvegård, 2009; Denzin & Lincoln, 2000).  

 

Positivismen är av naturvetenskaplig karaktär, där vetenskapen ska vara objektiv och 

där hypoteser generas ur teorin och sedan prövas. Kunskapen bedöms som riktig 

kunskap när det går att bekräfta med sinnena (Bryman & Bell, 2013; Ejvegård, 2009). 

Den hermeneutiska kunskapssynen säger att, för att forskaren ska förstå människors 

beteende måste denne ta hänsyn till kontexten dessa befinner sig i. Detta beror på att det 

sociala ses som konstruerat och allting i verkligheten är subjektivt (Bryman & Bell, 

2013; Ejvegård, 2009). Denzin och Lincoln (2000) skriver att den onotologiska 

hermeneutiken inte i sig är en metodologi, men författarna menar ändå att den skapar en 

förståelse för metod som ett koncept i vetenskapen. 

 

Vid en distinktion lutar uppsatsen mer åt det hermeneutiska hållet, eftersom en del av 

uppsatsens syfte är att undersöka och beskriva konsumenters beteende. Författarna till 

uppsatsen har även intervjuat fyra olika grupper av individer, i olika sammanhang för att 

identifiera eventuella skillnader i deras svar. Varpå en subjektiv förståelse för kontexten 

haft en stor del i uppsatsens analys och datainsamlingsprocess. Denzin och Lincoln 

(2000) menar inte att det är mer viktigt att skapa teori än att tolka insamlad data i den 

aktuella undersökningen. Uppsatsens författare har inte som huvudsakliga syfte att 

skapa nya teorier. Utan uppsatsens syfte är att beskriva konsumenters egen upplevelse 

av hur de tidigare betett sig i olika köpbeslutsprocesser och deras tankar kring private 
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label och national brands. Samt att generera rekommendationer till samarbetsföretaget. 

Trots detta har stor vikt lagts vid tolkning och förståelse för de sammanhang som 

uppsatsens data har samlats in i. Dock har frågeställningarna formulerats ur existerande 

teori och befintlig kunskap gällande marknadsföring och varumärkeslitteratur. Därför 

kan de positivistiska inslagen inte helt uteslutas. Även intervjuguiden till fokusgrupp-

intervjuerna, som hölls med öppna frågor, hade en relativt strikt agenda kring 

köpbeslutsprocessen med grund i Solomon et al (2010). Detta är kopplat till valet av 

uppsatsens ansats vilket kommer beskrivas i kommande avsnitt. 

 

2.1.3 Val av abduktiv ansats 

Forskningsansats beskrivs som relationen mellan teori och forskningspraxis. Induktion 

och deduktion är de två huvudsakliga typerna enligt Bryman och Bell (2013). Det 

induktiva sättet innebär härledning från erfarenheter, där det finns utrymme för nya 

antaganden, genom generalisering av observationer. För den deduktiva ansatsen gäller 

att forskaren bildar hypoteser av vad som redan är känt inom ett område, för att sedan 

testa detta i en empirisk undersökning (Bryman & Bell, 2013).  

 

Strategier, varumärken och lojalitet har tidigare studerats och lyfts fram i litteraturen. 

De ses som kända områden inom marknadsföring och det är däri förståelsen för begrepp 

och uppsatsens frågeställningar formulerats. Intervjuguiden inför fokusgrupp-

intervjuerna är inspirerade i vad Solomon et al (2010) skriver om köpbeslutsprocessen. 

Ur denna synpunkt kan uppsatsen ses som deduktiv. Detaljisters egna varumärken, 

private label, med koppling till premium private label, är fortfarande ett relativt 

outforskat fält (Verhoef et al, 2002). Uppsatsens författare har därför lämnat utrymme i 

intervjuerna för informanterna att diskutera och berätta fritt kring sina erfarenheter kring 

köpbeslut. Detta för att lämna utrymme för förut okända företeelser. I arbetsprocessen 

har det även förefallit sig så att det förekommit en låg grad av formalisering, men en 

hög grad av flexibilitet vilket enligt Holme och Solvang (2011) är drag från en induktiv 

ansats.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp ett tredje sätt att vända sig till vetenskaplig 

forskning, vilket är abduktion, där forskarens förståelse efterhand växer fram genom 

pendling mellan teori och empiri.  
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Abduktion innebär att ett fall kan förklaras utifrån ett antagande som om det vore riktigt. 

Denna hypotes bör sedan styrkas med nya undersökningar (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Detta arbete har varit en process och kontinuerligt i insamlingen av data har 

förståelsen ökat och undersökningsmodellen uppdaterats. Det har även varit en process i 

det avseende att frågeställningen gällande konsumenter, ledde till vidare litteraturstudier 

som resulterade i ytterligare intervjuer med detaljister.  

 

Vidare beskriver Arbnor och Bjerke (1994) kunskaparen, uppsatsens författare, som 

observatör, vid deduktiv ansats och att kunskaparen söker att beskriva det denne ser vid 

induktiv ansats. Det tredje sättet beskriver Arbnor och Bjerke (1994) som att 

kunskaparen gör förutsägelser mot bakgrunden av sina teorier, vilka återigen kan 

kontrolleras mot tidigare teorier. Denna uppsats ansats faller därför under begreppet 

abduktion, eftersom arbetsprocessen och förståelsen för begrepp, med hjälp av lämplig 

teori och utformningen av intervjuguiderna, inte till fullo ligger i linje med varken 

induktion eller deduktion.  

 

2.1.4 Val av kvalitativ forskningsstrategi 

Enligt Silverman (2006) utgår alltid det vetenskapliga material som samlats in till 

forskningen, från en eller flera frågeställningar med utgångspunkt i ett problem. 

Kvalitativ metod har i denna uppsats valts av uppsatsens författare. Detta på grund av 

uppsatsens frågeställningar som syftar till att beskriva konsumenters beteende och 

tanka. Valet av kvalitativ metod ses därför av uppsatsens författare överlägsen andra 

alternativ när det gäller att fånga föreställningar och tankar. 

 

Holme och Solvang (2011) menar att den kvalitativa metoden har en låg grad av 

formalisering. Den betonar flexibilitet och undviker strukturering för att kunna lyfta 

fram deltagarens aspekter från situationen. Denscombe (2009) skriver om fyra fördelar 

med kvalitativ metod. Den första är att det finns en tydlig verklighetsförankring i 

datamaterialet och analysen. Den andra fördelen är att datamaterialet blir omfattande 

och detaljerat, när det gäller hanteringen av komplexa situationer. Det tredje fördelen 

som Denscombe (2009) skriver om är att det finns en viss tolerans för ambiguiteter och 

paradoxer. Den fjärde fördelen ligger i att tolkningen är subjektiv och det finns utrymme 

för alternativa förklaringar. 
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Kvalitativ datainsamlingsteknik har använts för att tillsammans med given referensram 

tillhandahålla och förstå begrepp. Den kvalitativa delen har speglats i insamlingen, 

tolkningen och analysen av data. Arbetets holistiska perspektiv och utgångspunkt i den 

förändring som skett inom dagligvaruhandeln över tid, ligger också i enlighet med 

kvalitativ forskningsstrategi.  

 
2.2 Litteraturstudie 

Arbetets frågeställning lyfter fram konsumentperspektivet där det är konsumenter 

köpbeslutsprocess och deras utvärdering av alternativen private label och national 

brands som undersöks. Ur ett helhetsperspektiv har studien även som syfte att öka 

kunskapen för leverantörer som Nordic Stream, vilket visar på relevansen av ett 

företagsperspektiv. Därför har intervjuer även gjorts med Nordic Streams ledning och 

styrelse, inköpschefen på Bauhaus och butikschefen på ICA i Kalmar. Arbetets syfte har 

legat som grund för hur undersökningarna har genomförts, därför är det även av vikt att 

visa hur begreppen, sprungna ur de två perspektiven, förenats (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.2.1 Litteraturgenomgång till referensram 

Att mista stringensen och skapa begreppslig oreda är något en uppsatsförfattare bör 

undvika. Om denne inhämtar inspiration från olika teoretiska fält, bör förenligheten 

mellan dem på ett övertygande sätt visas (Bryman & Bell, 2013). Strukturen på 

referensramen är som nämnt ovan formad från två perspektiv, ett företagsperspektiv och 

ett konsumentperspektiv. Vidare redogörelse för begreppen presenteras i kommande 

referensramskapitel.  

 

Denna uppsats har i sin process haft en strävan mot att uppgifter och information ska 

vara riktiga. Böcker och artiklar som använts är till största del skrivna av erkända 

författare och har citerats flera gånger efter sina publiceringar i akademiska journaler. 

Författare från rekommenderad kurslitteratur vid Linnéuniversitet, har även använts vid 

utformningen av referensramen.  

 

Under litteraturgenomgången har även Linneuniversitetets studentbibliotek varit till god 

hjälp, och tillhandahållit stort utbud av relevant litteratur. Linneuniversitetets One 

Search har även använts för att få tillgång till databaser som erhåller ytterligare 

vetenskapliga journaler. Exempelvis har artiklar från Journal of Marketing Management 

använts. Sammanlagt har uppsatsens författare använt sig av 38 böcker, varav 13 
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metodböcker, och 69 artiklar för uppsatsens färdigställande. Vidare kunskaps-

inhämtning  som uppsatsens författare har gjort finns presenterad under rubriken övrig 

läsning i referenslistan.  

 

När artiklar sökts för att reda ut begreppet private label, har flera varianter av ordet 

använts. Vid genomgången om vad tidigare författare sagt om sambandet mellan private 

label och butikslojalitet, har exempelvis den alternativa beskrivningen store brand eller 

distributers own brand använts. Detta för att finna mer material gällande private label i 

relation till butikslojalitet då många olika författare använder olika begrepp synonymt. 

Vidare när litteraturen granskats har uppsatsens geografiska avgränsning varit i 

beaktande. För att exemplifiera; konsumentbeteende är ett väl studerat fenomen och har 

utvecklats genom åren. Författare och litteraturen kring det skiljer sig åt över 

kontinenter, främst mellan det amerikanska och det europeiska perspektivet (Solomon et 

al, 2010). Sverige är en del av Europa vilket har påverkat urvalet av vetenskapliga 

tidskrifter till framförallt europeisk forskning. Främst har vikt lagts vid hur termen 

konsumentbeteende översätts, consumer behaviour eller consumer behavior. Författarna 

till uppsatsen har sett att svenska konsumenters beteende till större del liknar europeiskt 

konsumentbeteende, än amerikanskt beteende. Därför köpbeslutsprocessen främst tagit 

stöd i Solomon et al (2010) och Dahlén och Lange (2009) som skriver utifrån det 

europeiska perspektivet. 

 

2.2.2 Arbetets utgångspunkt och undersökningsmodell 

Utgångspunkten för det valda intresseområdet är den oligopolliknande marknads-

situation som skapat utrymme för detaljistkedjor i Sverige, att tillhandahålla sina egna 

varumärken, private label. Begreppen private label och national brands som uppkommit 

på grund av förändringen av varumärkesutbud hos detaljisten har naturligt tagit en stor 

del av inledningskapitlet. För att skapa förståelse inför insamlingen av material, 

konstruerades flera modeller av uppsatsens författare. Detta har visualiserats i en 

övergripande modell, som till stor del sammanfattar referensramen.  

 

I slutet av referensramen presenteras undersökningsmodellen i uppsatsen, se innehålls-

förteckning; sammanfattning referensram. Syftet med den var att åskådliggöra 

kopplingen mellan strategiska val som företag gör på en business-to-business-marknad, 

i relation till slutkunden. Den egenritade modellen återspeglar referensramen och är det 
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verktyg som användes för att kunna gå vidare till insamlingen av material och kunna 

svara på frågeställningarna.   

 

”Modeller är beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar 

eller representerar och därmed ger oss tillgång till valda delar av 

verkligheten” Gerlee och Lundh (2012:37)  

 

Citatet ovan fångar det som uppsatsens författare ville få ut av att skapa modeller som 

visualiserar diskussioner och definitioner av begrepp i referensramen. 

 

2.3 Empirisk studie 
För att bidra till svaret på uppsatsens frågeställningar, har uppsatsens författare hanterat 

insamlingen av data utifrån två perspektiv, konsumentperspektivet och företags-

perspektivet. Följaktligen blev det naturligt att använda fokusgrupper som källa till 

primärdata från konsumenter för att svara på den första frågeställningen. 

 

 Hur ser svenska konsumenters beteende och tankar ut kring köpbeslut gällande 

private label och national brands? 

 

Vidare har även primärdata använts, från intervjuer med leverantören Nordic Stream 

och detaljisterna ICA och Bauhaus, för att svara på den andra frågeställningen.  

 

 Hur kan konsumenters beteende och tankar påverka leverantörers 

varumärkesstrategier gällande private label eller national brands?  

 

2.3.1 Företagsperspektivet-Nordic Stream  

Utgångspunkten och syftet med att intervjua Nordic Stream låg i uppsatsens andra 

frågeställning. Av denna anledning lades vikt vid att samla in data gällande 

organisationens resurser och förmågor, då detta påverkar företags möjliga val av 

strategier (Grant, 2010).  

 

Inför det första mötet hade en semi-strukturerad intervjuguide utformats då flexibilitet 

eftersöktes (Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden valdes 
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sedan att benämnas mötesguide, då intervjun kom att ha en ostrukturerad karaktär, se 

bilaga A för mötesguiden.  

 

”Ostrukturerad intervju. En intervju där intervjuaren vanligtvis bara har en 

lista över teman eller frågeställningar (det som ofta kallas för 

intervjuguide) som ska behandlas under intervjun. Sättet att ställa frågorna 

är förhållandevis informellt, och formuleringen av och ordningsföljden 

mellan frågorna varierar.” Bryman och Bell (2013:719) 

 

Citatet ovan visar på det bakomliggande syftet till hur mötesguiden byggdes. De tre 

teman som utformades i guiden byggdes på ett utdrag från Nordic Streams 

styrelsedokument, som tagits del av genom tidigare mailkontakt. Varken de tre teman 

eller de förtydligande frågorna utformades för att följa någon specifik ordningsföljd. 

 

2.3.1.1 Genomförande 

Intervjun med Nordic Stream ägde rum onsdagen den 29 januari 2014, i Nordic Streams 

lokaler i Klavreström, Norrhult, Sverige. Mötet startade klockan 09:30 och avslutades 

klockan 11:30. Närvarande under mötet var uppsatsens författare; Rebecca Danielsson 

och Amanda Andersson samt Nordic Streams VD Lars Larsson, marketing manager 

Per-Ove Rosenqvist och logistikansvarig Robert Strömberg. 

  

Uppsatsens författare välkomnades till Nordic Streams lokaler och presenterades för 

företagets medarbetare. Efter det satte sig författarna och de tre representanterna från 

Nordic Stream i en konferenslokal där kaffe och fikabröd serverades. Författarna 

började med att fråga om representanterna från Nordic Stream godkände att mötet 

spelades in, vilket godkändes. Efter diverse småprat om snöovädret och trafikproblem 

började Lars Larsson, VD, med att presentera sig och sina uppgifter i företaget. Därefter 

berättade Per-Ove Rosenqvist, marketing manager, och Robert Strömberg, 

logistikansvarig, om företagets historia och dagens situation. Uppsatsens författare 

presenterade sedan sig själva, Civilekonomprogrammet och examensarbetet. Därpå 

ställde uppsatsens författare frågor utifrån mötesguiden, se bilaga A, och samarbetet 

diskuterades. För att uppsatsens författare skulle få en större förståelse för 

organisationen, visades sedan Nordic Streams nya produktsortimentet. Efter detta 

formulerades den gemensamma planen för samarbetet och praktisk formalia fastslogs.   
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Ovan har företagsperspektivet och intervju med leverantören Nordic Stream 

presenterats. Vidare kommer redogöras för förberedelser och genomförande av 

insamling av det empiriska materialet. Det vill säga, först konsumentperspektivet och 

fokusgruppintervjuerna. Efter det presenteras den andra delen av företagsperspektivet, 

intervjuer med detaljistkedjor. 

  

2.3.2 Konsumentperspektivet–fokusgrupp 

En gruppintervju där flera informanter är närvarande vid samma tillfälle brukar 

benämnas fokusgrupp (Denscombe, 2009). Denna intervjutyp ger forskaren möjlighet 

att få flera intervjupersoner att fördjupat diskutera ett ämne, eller ett tema med flera 

frågeställningar samtidigt (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2013). I fokusgruppen 

söker intervjuaren efter gruppens gemensamma syn, varför samspelet och grupp-

dynamiken är avgörande (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2005; Kvale, & 

Brinkmann, 2009).  

 

Enligt Denscombe (2009) är fokusgruppen att föredra när forskaren vill ha fram åsikter 

och diskussioner kring ett ämne eller en fråga, då det är svårt i en vanlig intervju. Dock 

låg avsikten med denna studie i att skapa förståelse och därför har fyra 

fokusgruppintervjuer genomförts. Detta gav utrymme för de deltagande informanterna 

att kommunicera, ställa frågor och skapa dynamik i diskussionerna, utan för stor 

inblandning från författarna till uppsatsen. 

 

Inför fokusgruppintervjuerna strukturerades och planerades val av frågor och ämnen 

som intervjupersonerna i fokusgruppen skulle diskutera. För att fokusgruppens 

diskussioner skulle vara av intresse för uppsatsen, togs en semistrukturerad 

intervjuguide fram, se bilaga B. Denna intervjuguide var avsedd för moderatorn att 

använda i syfte för hanteringen av fokusgruppens diskussioner, både tidsmässigt samt 

innehållsmässigt. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer är flexibla i sin form och 

frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. Intervjuformen 

lämnar utrymme för informanterna själva att fritt utforma svar och diskussioner 

(Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2013). För att få kännedom om informanternas 

tankar om sin köpbeslutsprocess, och därmed hur de utvärderar alternativen private 
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label och national brands, utformades den semi-strukturerade intervjuguiden med tre 

övergripande teman.  

 

Tema 1 - Avsåg att skapa en allmän diskussion hos informanterna gällande köpbesluts-

process och deras kännedom om befintliga varumärken.  

 

Tema 2 - Under detta tema visades Nordic Streams sortiment för informanterna som 

avsåg att föra varumärkesdiskussionen vidare. I två av fokusgrupperna visades Nordic 

Streams sortiment med sitt eget varumärke, Nordic Stream–Enjoy Cleaning, och i de två 

andra fokusgrupperna visades samma sortiment med ICA:s private label, ICA Home.  

 

Tema 3 - Skapades med avsikt att förklara den rådande situationen, och begreppen 

detaljisters egna varumärken lyftes först fram här.  

 

Här vill uppsatsens författare poängtera att konsumenters köpbeteende inte kartlagts 

genom observation. Utan konsumenters köpbeteende har beskrivits utifrån 

informanternas egna berättelser om hur de minns beteende och tankar om tidigare 

köpbeteende. Detta innebär att uppsatsens författare fått analysera och tolka detta 

material med viss försiktighet. 

 

2.3.2.1 Antalet fokusgrupper och urval 

Bryman och Bell (2013) skriver att det är stor sannolikhet att det behövs fler än en 

fokusgruppintervju för att uppnå teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menas att det 

teoretiska urvalet fortsätter till en kategori mättats. Det teoretiska urvalet innefattar inte 

bara personer i urvalet, utan även platser och händelseförlopp (Bryman & Bell, 2013). 

 

Fyra fokusgruppintervjuer har genomförts och under dessa har tema 2 skiljt sig åt. Vid 

två tillfällen har Nordic Streams sortiment visats upp under ICA:s eget varumärke, ICA 

Home, och vid två tillfällen har sortimentet visats upp under Nordic Streams varumärke, 

Nordic Stream–Enjoy Cleaning. Se bilaga C för bilder på sortimentet under de olika 

varumärkena. 

 

Inledningsvis gjordes först två fokusgruppintervjuer då det jämfördes hur informanterna 

diskuterade kring sortimentet, då antingen varumärket ICA Home eller varumärket 
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Nordic Stream–Enjoy Cleaning presenterades. Därefter gjordes valet att fortsätta 

insamlingen av data genom ytterligare två fokusgrupper, för att se hur samman-

sättningen av grupperna i olika kontext påverkade svaren. Efter transkribering och 

databearbetning av materialet, identifierades ofta återkommande ord och beskrivningar 

av erfarenheter i alla grupper. Dessa kunde sedan kategoriseras in i de olika 

rubriceringarna i köpbeslutsprocessen steg. 

 

Valet av att samla in material genom fokusgrupper grundas i förståelsen för att sociala 

företeelser, som beteende och utvärdering av alternativ, inte är oberoende av andra 

människor (Bryman & Bell, 2013; Dahlén & Lange, 2009). Med respekt för gruppers 

olika beteenden i olika sammanhang, och hur och vad människor väljer att dela med sig 

av har, grupper använts där informanterna känner varandra. Vad som menas med detta 

är att uppsatsens författare är medvetna om att individer agerar och interagerar olika i 

olika sammanhang. 

 

Genom vad Bryman och Bell (2013) benämner som snöbollsurval skapades kontakten 

med en informant i den första fokusgruppintervjun. Snöbollsurval innebär att forskaren 

skapar kontakt med informanter som är av betydelse för undersökningen. Sedan 

används dessa informanter för att skapa ytterligare kontakt med fler informanter. 

Bryman och Bell (2013) och Denscombe (2009) skriver att denna form av urval troligen 

inte är speglar en hel population och kan därför inte generaliseras. Vidare skriver dock 

författarna att snöbollsurval kan vara ett alternativ i kvalitativa studier. Detta på grund 

av att det inte går att skapa en tillgänglig urvalsram för att spegla en hel population. För 

att ge exempel skulle inte författarna till denna uppsats ha möjlighet att genomföra 

tillräckligt många fokusgrupper till ett urval som skulle motsvara en hel population. 

Som i denna uppsats skulle vara hela Sveriges befolkning.  

 

Då kunskapen om konsumenters erfarenheter och tankar kring köpbeslutsprocessen 

kring studiens ämne är så låg har uppsatsens författare bedömt att det i ett första skede 

inte behövts väljas ut några särkskilda grupper av konsumenter för fokusgrupp-

intervjuerna. Uppsatsens författare valde därför att urvalet av informanter baserades på 

att de ska ha ansvaret för inköp och ha tidigare erfarenheter av köp. Detta har påverkat 

till exempel åldern bland de intervjuade. 
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Urvalet har därför baserat sig på teoretiskt mättnad som beskrevs ovan. Där uppsatsens 

författare fortsatte genomföra fokusgruppintervjuer till dess att ett mönster i materialet 

från informanterna identifierades. Detta mönster återkom upprepande och uppsatsens 

författare upplevde teoretisk mättnad. Kontakt etablerades med en eller två personer i 

varje grupp för att fråga om tillgången till deras kontaktnät. Därefter bads kontakt-

personerna bjuda in personer i bekantskapskretsen till intervjutillfället.  

 

För att skapa en öppen diskussion valdes även platser för intervjutillfällen, som ansågs 

som naturliga mötesplatser för respektive grupp. Vid kontakt med kontaktpersonen i 

respektive fokusgrupp framkom att grupperna oftast vid sina interaktioner med varandra 

äter eller dricker något tillsammans. Därför valdes det att bjuda på kaffe och fikabröd 

vid varje intervjutillfälle för att ytterligare skapa en naturlig kontext. Se bilaga D för 

bilder på platserna där fokusgruppintervjuerna genomfördes.  

Fokusgrupp 1 

Genom vad Bryman och Bell (2013) benämner som snöbollsurval, skapades kontakten 

med Blankaholm-Solstadström samhällsförening. Kontakten togs med samhälls-

föreningens ordförande som sedan bjöd in medlemmar i föreningen. Fokusgruppen 

bestod av sju stycken informanter varav tre manliga och fyra kvinnliga. Informanterna 

var i åldrarna 45-65 år och fokusgruppintervjun hölls i ett gemensamhetshus i 

Solstadström.  

Fokusgrupp 2 

Från fokusgrupp 1 skapades en kontakt med en syster till en av informanterna i 

samhällsföreningen. Systern som arbetar på Arbetsförmedlingen i Oskarshamn 

samordnade en tid för intervju med henne och fyra av hennes kollegor. 

Fokusgruppintervjun bestod av fyra kvinnliga informanter och en manlig informant. 

Informanterna var i åldrarna 35-65 år och fokusgruppintervjun hölls i 

arbetsförmedlingens lokaler i Oskarshamn. 

Fokusgrupp 3 

Vidare bekantskap skapades genom studentkollegor, genom kontakt med två 

journaliststudenter, som bjöd in 5 vänner i Kalmar till deras studentkorridor för intervju. 

Deltagarna bestod av fyra kvinnliga informanter och tre manliga informanter. 

Informanterna var i åldrarna 20-30 år och fokusgruppintervjun hölls i studentkorridoren 

i det gemensamma vardagsrummet hos en av informanterna. 
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Fokusgrupp 4 

Från fokusgrupp 1 skapades kontakten med en svärson till en av informanterna, vilket 

gav möjligheten att genomföra en intervju med dennes bekantskapskrets.  

Fokusgruppintervju 4 genomfördes med medlemmar i en bokklubb, hemma hos en av 

informanterna där bokklubben vanligtvis äger rum. Svärsonen till informanten i den 

första fokusgruppen ombads även att bjuda in kvinnliga deltagare då det initialt 

saknades. En sambo till en av bokklubbens medlemmar deltog, tillsammans med sin 

väninna. Informanterna var således sex manliga och två kvinnliga i åldrarna 23-35 år.  

 

2.3.2.2 Sammanfattning av fokusgruppintervjuerna 

Nedan presenteras en sammanfattande figur över de fyra fokusgrupperna, för att tydligt 

åskådliggöra gruppernas sammansättning, plats för intervjuerna och samt vilket 

varumärke som presenterades för respektive grupp.  

 

 
Plats 

Antal 

deltagare 
Typ av grupp 

Ålder 

(år) 

Visat 

varumärke 

Fokusgrupp 

1 

Solstadström 

gemensamhetshus 
7 

Medlemmar i 

Solstadström 

samhällsförening 

45-65 ICA 

Fokusgrupp 

2 

Oskarshamns 

arbetsförmedling 
5 

Personal på 

Arbetsförmedlingen 
35-65 

Nordic 

Stream 

Fokusgrupp 

3 

Studentkorridor i 

Kalmar 
7 Kompisgäng 20-30 ICA 

Fokusgrupp 

4 

Lägenhet i 

Norrköping 
6 

Medlemmar i 

bokklubb 
20-35 

Nordic 

Stream 

Figur 2 - Sammanfattande tabell över fokusgruppintervjuerna 

 
2.3.3 Företagsperspektivet–Intervju med detaljistkedjor 

Först intervjuades samarbetsföretaget Nordic Stream för att få kännedom om deras 

organisatoriska resursers och förmågor. För att svara på den andra frågeställningen, 

insågs vikten av att samla in material från fler aktörer i distributionskedjan. Det blev 

därför en naturlig del att intervjua detaljister. För att studera detta valdes att genomföra 

intervjuer med större detaljistkedjor.  
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Valet av telefonintervjuer föll sig naturligt vid kontakten med detaljisterna då 

informanternas arbetsförhållande på företaget gjorde en intervju på respektive 

informants kontor svår att planera och schemalägga. Enligt Shuy (2001) har inte 

forskaren möjlighet att ta del av den omedvetna kommunikationen som informanter 

uttrycker vid en telefonintervju. Denna omedvetna kommunikation kan vara kropps-

hållning, kroppsspråk, gester och olika ansiktsuttryck (Shuy, 2001). Samtidigt menar 

Shuy (2001) att informantens svar kan komma rakare och snabbare när den fysiska 

kommunikationen inte kommuniceras. Detta innebär enligt Shuy (2001) att telefon-

intervjuer kan generera mer ärliga svar.  

 

För intervjuer med känsliga frågeställningar menar Mealer och Jones (2014) att 

telefonintervjuer bör göras istället för personliga intervjuer. Detta för att informanten 

kan uppleva en form av trygghet i distansen som telefonen skapar till intervjuarna 

(Mealer & Jones, 2014). Då intervjuguidens tre teman och klargörande frågor berör 

både företagets befintliga arbete och strategier, gjordes bedömning att dessa frågor kan 

upplevas vara av känslig karaktär. Därav bedömdes att en telefonintervju kan skapa en 

form av trygghet för informanten och därmed vara till fördel för datainsamlingen. 

Ytterligare fördelar med telefonintervjuer är tidsbesparing och ekonomisk besparing då 

resor ej behöver göras samt mindre miljöpåverkan (Shuy, 2001; Mealer & Jones, 2014). 

 

Det fanns dock en möjlighet att genomföra en intervju med informanten, inköpschefen 

på Bauhaus, på plats i Stockholm under maj månad. Men på grund av dels på grund av 

avståndet och att datumet låg längre fram i tiden, beslutades att det inte var mer 

fördelaktigt med en personlig intervjumetod. Det var även ett medvetet val att använda 

samma form av intervjuteknik med de båda detaljisterna. 

  

2.3.3.1 Intervju med Bauhaus 

Kontakt togs med Bauhaus inköpschef Dirk Schmidt, som hanterar inköpen för Bauhaus 

i Skandinavien och en telefonintervju avtalades. 

 

En semi-strukturerad intervjuguide utformades inför telefonintervjun, se bilaga E. 

Intervjuguiden har samma utformning som de föregående intervjuguiderna med tre 

teman. Avsikten med guiden var att ge Schmidt utrymme att berätta fritt om företaget 

och sitt arbete, samt att få svar på de klargörande frågorna.  
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Intervjun med Schmidt, inköpschef Bauhaus, ägde rum torsdagen den 17 april 2014 via 

telefon. Mötet startade klockan 10:00 och avslutades klockan 10:20. Intervjuare var en 

av författarna till uppsatsen, Amanda Andersson. Uppsatsens författare började 

intervjun med att presentera sig själv och syftet med intervjun. Efter det tillfrågades om 

godkännande av att mötet spelades in, vilket godkändes. Efter diverse småprat började 

informanten med att presentera sig och sina uppgifter i företaget. Därefter ställde 

intervjuaren frågor utifrån intervjuguiden.  

 

2.3.3.2 Intervju med ICA  

För att kunna svara på andra delen i frågeställningen, fortsattes datainsamlingen från 

ytterligare en detaljistkedja, ICA. Intervjuprocessen med ICA gick till stora delar till 

precis som vid intervjun med Bauhaus. Kontakt togs initialt med växeln på ICA Kalmar, 

som hänvisade till butikschefen Håkan Eriksson. En telefonintervju avtalades att 

förefalla måndagen den 5 maj. Den semi-strukturerade intervjuguiden, se bilaga E, som 

använts vid intervjun med Bauhaus användes även under intervjun med ICA Kalmar.  

 

Intervjun med Eriksson, butikschef på ICA i Kalmar, ägde rum måndagen den 5 maj 

2014 via telefon. Intervjun startade klockan 13:30 och avslutades klockan 13:45. 

Intervjuare var en av författarna till uppsatsen, Rebecca Danielsson. Uppsatsens 

författare började med att presentera sig själv och syftet med intervjun. Sedan 

tillfrågades om godkännande av inspelning av intervjun, och efter det genomfördes 

intervjun baserad på intervjuguiden.   

 
2.3.4 Databearbetning 

Grounded theory innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren utvecklar teori 

grundat på data med ett iterativt synsätt. Enligt författarna betyder iterativt att 

insamlingen och analysen av data sker parallellt i samspel med varandra. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att Grounded theory hör ihop med induktion. Författarna 

skriver att Grounded theory som arbetssätt starkt är emot ett logiskt-deduktivt synsätt. 

Då denna uppsats använder sig av abduktiv ansats gick uppsatsens författare tillbaka till 

ursprungskällan gällande Grounded theory, Glaser och Strauss (1967). Glaser och 

Strauss (1967) skriver bland annat att kunskaparen inte låta den teoretiska litteraturen 

dominera den empiriska undersökningen. Detta går emot uppsatsens abduktiva ansats 

men Glaser och Strauss (1967) skriver även att kunskaparen måste ha perspektiv, som 
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hjälper denne att se det relevanta i data. Samt kunna kategorisera data i gransknings-

processen. Uppsatsens kvalitativa forskningsstrategi gör att databearbetningen, analys 

och tolkning, lutar sig mot Grounded theory. 

 

Under alla fokusgruppintervjuer har någon av författarna till uppsatsen varit ansvarig, 

för att notera deltagarnas tysta kommunikation under intervjuprocessen. Som deltagare i 

dessa olika sociala kontexter gjordes både omedveten och medveten tolkning av 

informanternas svar. Under transkribering och bearbetning av det insamlade materialet, 

har respektive ansvarig av uppsatsens författare kompletterat texterna med sina 

upplevelser.  

 

2.3.4.1 Transkribering och kategorisering av intervju med Nordic Stream 

Databearbetningsprocessen av materialet från intervjun med Nordic Stream började med 

att intervjun transkriberades, då den med godkännande av representanterna från 

företaget, spelats in. Materialet från den transkriberade intervjun var omfattande och 

processen tog fart i sökandet efter nyckelord, kopplade till organisatoriska resurser och 

förmågor. Exempelvis färgmarkerades ord som kunskap, lagerhållning och möjligheter. 

Dessa ord analyserades sedan i sin kontext och relevant data sammanställdes och 

sammanfattades i citat som presenteras i kommande empiriavsnitt.  

 

2.3.4.2 Transkribering och kategorisering av fokusgruppintervjuerna 

Databearbetningsprocessen från fokusgrupperna började med transkribering av alla 

intervjuer. Allt material lyssnades igenom och sedan skrevs hela intervjuerna ned ord 

för ord tillsammans med uppsatsens författares egna observationer. Intervjutexterna 

färglades sedan efter de tre olika teman och alla medverkande i fokusgruppintervjuerna 

fick ett eget teckensnitt för att kunna urskilja vem som sa vad i vilken fokusgrupp. För 

att göra materialet mer överskådligt startade uppsatsens författare med att koda 

intervjuerna där det togs ut nyckelord och nyckelbegrepp. Efter det delades nyckelorden 

som liknade varandra in  i kategorier. Kategorierna visade sig stämma överens med de 

steg som finns i köpbeslutprocessen från Solomon et al (2010). Kategorierna är som 

följer: Behovsidentifiering, Informationssökning, Utvärdering av alternativ, 

Konsumtion och Efter konsumtion.  
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2.3.4.3 Transkribering och kategorisering av intervju med detaljistkedjorna 

Vid databearbetningen av materialet från intervjuerna med Schmidt och Eriksson 

användes samma metod som vid databearbetningen av fokusgruppintervjuerna. Det 

inspelade materialet transkriberades först för att sedan kodas. Nyckelord som kunde 

kopplas till organisatoriska resurser och förmågor samt strategier, färglades i olika 

färgkoder. Exempelvis färgmarkerades ord som kunskap, lagerhållning och möjligheter. 

Orden analyserades sedan i sitt sammanhang, för att sedan sammanställas och 

sammanfattas som relevant data i kommande empirikapitel.  

 

2.4 Uppsatsens kvalitet 
Större delen av den kritik som finns mot kvalitativ forskning kommer ifrån froskare som 

använder sig av andra forskningsstrategier (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa 

forskningen kritiseras för att vara alltför subjektiv, då kritikerna menar att de kvalitativa 

resultaten bygger på forskarens egna uppfattningar om vad som är av vikt och värde 

(Bryman & Bell, 2013; Bailey, 1987). Kritikerna menar även enligt Bryman och Bell 

(2013) att forskarens personlighetsdrag och även ålder, kön och andra egenskaper kan 

påverka undersökningspersonerna, och då även forskningsresultaten. För att styrka 

trovärdigheten och äktheten i uppsatsen, har uppsatsens författare varit medvetna om 

denna påverkan, och arbetat för att så långt som möjligt minimera den (Bailey, 1987). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan full objektivitet dock aldrig uppnås vilket 

uppsatsens författare är medvetna om. Författarna till denna uppsats har även under 

processens gång hela tiden agerat i god tro, och vidare i texten har kvalitativa kvalitets-

mått diskuterats för visa på medvetenhet kring processen och arbetets dignitet. 

 

2.4.1 Kvalitativa kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2013) beskriver fyra krav som finns på en kvalitativ undersökning för 

att den ska uppnå kvalitet. Dessa stämmer bättre överens med denna uppsats karaktärs-

drag och val av forskningsmetod.  

 

2.4.1.1 Tillförlitlighet 

Det första kravet eller kriteriet på en kvalitativ forskning är enligt Bryman och Bell 

(2013) tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att en undersökning har skett enligt de 

regler och krav som finns. Tillförlitlighet innebär även att resultatet från 

undersökningen redovisas på ett sätt som inte bara är godtagbart för forskaren själv, 
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utan även för andra (Bryman & Bell, 2013). Detta skriver även Alvesson och Sköldberg 

(2008) som ett kriterium för kvalitet på en uppsats. Med hjälp av litteratur om 

forskningsmetodik har uppsatsens arbetsprocess följt de riktlinjer som finns gällande 

hur företagsekonomisk forskning genomförs på bästa sätt. Uppsatsen har även följt de 

riktlinjer som tilldelats från Linneuniversitetet, examinator och handledare. 

 

2.4.1.2 Överförbarhet 

Vidare i Bryman och Bell (2013), Alvesson och Sköldberg (2008) och Denscombe 

(2009) går det att läsa om att kvalitativ datainsamling normalt sett sker i mindre 

grupper. Det är då är viktigt att resultatet från undersökningen kan överföras på andra 

sammanhang och fall. Detta är det andra kriteriet, som faller under begreppet 

överförbarhet. I denna uppsats presenteras citat från informanterna i fokusgrupp-

intervjuerna, redovisning av processen och utformningen av intervjuguiderna. Detta gör 

det möjligt för läsaren att själv avgöra graden av överförbarhet i undersökningen.  

 

2.4.1.3 Pålitlighet 

Det tredje kriteriet är pålitlighet och uppnås genom att forskaren fullständigt återger hur 

undersökningsprocessen gått till, samt att forskaren gör detta tillgängligt för andra att ta 

del av (Bryman & Bell, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2008). För att uppnå detta har 

hjälp tagits av handledare och examinator som under hela processen har granskat 

arbetsmetoden och uppsatsens utveckling. Även studentkollegor vid Linneuniversitetet 

har tagit del av uppsatsens process vid seminarier och opponeringar.  I slutet av 

uppsatsen finns bilder över Nordic Streams sortiment som visades under fokus-

grupperna. Även bilder som visar var fokusgruppintervjuerna har ägt rum finns 

tillgängliga i bilagorna.  

 

2.4.1.4 Styrkning 

Det fjärde kriteriet eller kravet för kvalitet på undersökningar är enligt Bryman och Bell 

(2013) möjligheten för en som granskar en undersökning att styrka och konfirmera den. 

För att den som granskar undersökningen ska kunna göra detta, måste forskarens insikt 

om att det inte går att vara fullt opartisk i samhällsvetenskaplig forskning, lysa igenom i 

presentationen av undersökningen (Denscombe, 2009). Därför kommer namnen på 

författarna till uppsatsen och andra kontaktuppgifter tillhandahållas för att läsare och 

granskare ska kunna ställa frågor. De som granskar uppsatsen kan även genom 

författarna till uppsatsen få kontakt med de informanter som presenterats i uppsatsen, då 
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de gett medgivande om detta. Även det inspelade materialet och transkriberingar av 

detta, har sparats för att finnas tillgängligt för den läsare som önskar få tillgång till detta 

underlag. 

 

2.4.2 Egen kritik 

För att skapa högre kvalitet i uppsatsen presenteras nedan uppsatsens författares kritik 

och reflektion kring uppsatsens metod och genomförande. 

  

2.4.2.1 Litteratur och referenser 

Bailey (1987) tog tidigt upp att det är viktigt att ha en förståelse för tiden som material i 

akademiska artiklar publicerats. I detta arbete kunde större vikt lagts vid reflektion över 

skillnaden i äldre och nyare publiceringar, gällande private label och national brands, då 

det skett en stor förändring det senaste årtiondet inom området.  

 

2.4.2.2 Insamling av empiri 

Forskare som använder sig av fokusgruppintervjuer har mindre kontroll över 

händelseförloppet vid intervjutillfället, än vid intervjuer där en person intervjuas 

(Bryman & Bell, 2013). Som en konsekvens av detta har författarna till uppsatsen delat 

upp moderatorns roll till två roller vid intervjutillfällena. Där en av uppsatsens författare 

varit mer aktiv med att notera deltagarnas tysta kommunikation, exempelvis kropps-

språk eller användning av mobiltelefoner. De två olika rollerna som författarna till 

uppsatsen haft kan ses som mindre positivt då det kan ha influerat informanternas 

diskussioner.  

 

Vidare finns det svårigheterna i att organisera fokusgrupper, att få människor att ställa 

upp och att samordna en tid som passar alla informanter (Descombe, 2009). Detta har 

påverkat urvalet av informanter och hur kontakts tagits med dem. Vilket även det kan ha 

influerat och påverkat informanternas diskussioner, då alla informanter är bosatta i 

sydöstra Sverige. Fokusgruppintervjuer kritiseras ibland för att vara hämmande. I 

fokusgruppintervjuer där informanterna inte känner varandra väl, menar Christensen et 

al (2010) att informanterna endast uttrycker socialt accepterade svar. Med grund i detta 

valdes naturliga fokusgrupper, det vill säga redan befintliga grupper. Detta har haft som 

konsekvens att informanterna i fokusgrupperna liknat varandra i fråga om värderingar. 

Exempelvis liknade informanterna i samhällföreningen de informanterna på 

Arbetsförmedlingen. Uppsatsens författare är medvetna om att snöbollsurval kan ha 
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denna effekt. Då en av informanterna i fokusgrupp 1 förde uppsatsens författare i 

kontakt med en informant från fokusgrupp 2. 

 

Bryman och Bell (2013) och Descombe (2009) skriver mer om problematiken kring 

gruppinteraktioner och hur det kan leda till att endast vissa informanter kommer till tals, 

och det blir då endast deras åsikter som lyfts fram. Under fokusgruppintervjuerna 

upplevde moderatorerna att alla som ville fick komma till tals, ibland var även 

diskussionerna ganska vilda med många åsikter och diskussioner samtidigt. Dock kan 

kritik riktas mot just detta, då diskussionerna var svåra att hålla inom ämnet och de 

avsedda teman, eftersom informanterna diskuterade mycket kring andra privata 

företeelser.  

 

Vidare skriver Bryman och Bell (2013) även om svårigheten att organisera 

gruppintervjuer. Något som upplevdes problematiskt inför fokusgruppintervjun var just 

samordning och organisering. Urvalet av naturliga grupper gjorde att tider och platser 

som passade alla informanterna i varje fokusgrupp, var svåra att samordna. Detta var 

tidskrävande och krävde en hel del kompromisser för deltagarna i fokusgrupp-

intervjuerna. Därför har det förts en diskussion om organiseringen inför intervjutillfället 

har påverkat den insamlade data från fokusgrupperna. Diskussionen ledde fram till att 

alla fokusgruppintervjuer genomfördes med alla tillfrågade informanter, och på tider 

som naturligt passade gruppdynamiken och att det därför inte påverkade. En annan 

faktor som påverka intervjuer är enligt Bryman och Bell (2013) moderatorers brist på 

intervjuteknik och rutin. Detta är något som kan ha haft en viss inverkan och effekt på 

informanternas svar. Uppsatsens författare har försökt minimera denna effekt genom 

akademiska och praktiska förberedelser.  

 

Ytterliggare kritik kan tilläggas till insamlingen av material via telefonintervjuerna med 

representanter från de två olika detaljistkedjorna. Intervjutillfället med Bauhaus skedde 

med den ena av författarna till uppsatsen som moderator och intervjutillfället med ICA 

skedde med den andra författaren till uppsatsen som moderator. Detta kan ha påverkat 

hur frågorna formulerades och hur informanten uppfattade frågorna, då de individuella 

författarnas sociala attribut skiljer sig.  
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Vidare är det viktigt att inse att vid intervjuer med konsumenter om deras tidigare 

köpbeteende och tankar om framtida köp så är det inte konsumenternas faktiska 

beteende som beskrivs utan deras minnen och föreställningar om dessa köp. Dessa 

minnen och föreställningar kan påverkas såväl av individuella förhållanden som av 

dynamiken vid intervjun.  

 

2.4.2.3 Databearbetning 

Den kvalitativa dataanalysen av det empiriskt insamlade materialet har skett parallellt 

med insamlingen. Inspelning och transkribering av samtliga intervjuer har gjorts, vilket 

innebär att analysen och tolkningen, som var menad att ske under tillfällets gång, 

behövdes skrivas ner. Efter de genomförda intervjuerna hade inte många anteckningar 

gjorts, vilket ledde till en större tilltro på det transkriberade materialet och även större 

tidsåtgång av analys av röstlägen och det sociala spelet i efterhand.  

 

2.4.3 Det etiska förhållningsättet 

Enligt Booth et al (1995) är det av största vikt att författarna till en studie hela tiden 

arbetar med etik. Detta är enligt Booth et al (1995) ett avgörande arbete då detta kan 

påverka studiens trovärdighet, men även studiens fynd och således även framtida 

forskning. Även Holme & Solvang (2011) påpekar vikten av att forskare hela tiden 

aktivt måste arbeta med etiska förhållningssätt och följa de etiska regler som finns för 

att studien ska betraktas som korrekt etiskt genomförd. Bryman och Bell (2013) menar 

att det finns fem stycken etiska krav som forskare måste uppfylla, och nedan kommer en 

redogörelse för hur författarna till denna uppsats har arbetat med dessa. 

 

Informationskravet är det första kravet enligt Bryman och Bell (2013). Det säkerställer 

att studiens syfte och innehåll informeras till de personer som berörs av studien. Detta 

krav har arbetats med kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Information kring 

uppsatsen syfte och innehåll har delats med de personer som författarna varit i kontakt 

med, och till alla tillfrågade intervjupersoner, oavsett om kontakten resulterat i en 

intervju eller inte.  

 

Detta kan vidare kopplas till det andra kriteriet, Samtyckeskravet, som syftar till att 

informera om deltagandets frivillighet. Alla kontaktade personer i denna studie har även 

informerats om sin rätt att avböja intervjun både vid tillfrågan, innan intervjutillfället 

och även under intervjun. Detta resulterade således i att flera tillfrågade personer 
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avböjde sin medverkan. Alla informanterna informerades även om sin rättighet att inte 

svara på enskilda frågor. 

 

Deltagarna i denna uppsats har informerats om bakgrunden och syftet med uppsatsen 

innan medverkan. Informanterna har även tillfrågats om de godkänner en inspelning av 

intervjuerna, samt om deras namn och andra personuppgifter fått användas i uppsatsen. 

Informanterna i fokusgrupperna godkände alla inspelning av intervjuerna och att namn, 

ålder och sysselsättning fick publiceras i uppsatsen. Dessa informanter presenteras dock 

endast med förnamn och fokusgruppens naturliga sammansättning, då det inte ansågs 

relevant för resultatet i uppsatsen att presentera informanterna djupare.  

 

Representanterna från Nordic Stream, Bauhaus och ICA godkände även de att 

intervjuerna spelades in, samt att deras personuppgifter som namn, ålder och yrkestitel 

publicerades. Dessa informanter har i studien presenterats med för och efternamn samt 

befattning inom företaget, då denna information var relevant för studiens resultat. 

Informationshanteringen av studiens informanter, både den enskilda personen och 

representerade företag, har bedrivits på ett sådant sätt att ingen person eller företag har 

skadats, utnyttjats eller sårats. 

 

Texten ovan har direkt koppling med det tredje kriteriet, Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, som säkerställer att medverkande personers uppgifter behandlas med 

största konfidentialitet i studien (Bryman & Bell, 2013). Med bakgrund i detta valdes 

bland annat att inte uppge informanternas efternamn och ålder från fokusgrupperna. 

Företagsinformanterna presenteras dock med både för och efternamn samt yrkestitel. 

Här gjordes bedömningen att dessa uppgifter redan var offentliga genom informanternas 

yrken, och behövdes därför inte behandlas konfidentiellt. Dock har vissa kontakt-

uppgifter lämnats ut till uppsatsens författare på grund av den kontakt som skapats och 

dessa uppgifter presenteras således inte.  

 

Den information som i denna studie har inhämtats om enskilda informanter, har lämnats 

baserat på informationskravet. Det vill säga att den information som informanterna har 

lämnat, är kopplad till studiens innehåll och syfte, och kan således inte användas i andra 

syften. Detta är enligt Bryman och Bell (2013) det fjärde etiska kriteriet, 

Nyttjandekravet. Övergripande för hela studien är att informationen om undersökningen 
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har förmedlats på ett korrekt och riktigt vis, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 

kriteriet för Falska förespeglingar.  

 

2.5 Uppsatsens relevans 
En uppsats relevans eller betydelse, har för uppsatsens författare inneburit att texten 

som redogjorts för, inte bara är en återgivelse av vilken information som helst utan att 

den har en mening och ett syfte. Begreppet relevans har även för uppsatsens författare 

inneburit att kontinuerligt arbeta med att göra innehållet och informationen intressant. 

Vidare kommer därför en beskrivning över hur kunskapsöverföring och praktisk 

relevans har hanterats. 

 

2.5.1 Kunskapsöverföring 

Argote (2000) skriver att kunskapsöverföring mellan människor inom samma 

organisation är lättare än extern kunskapsöverföring in i organisationer. Argote (2000) 

skriver vidare att svårigheter i extern kunskapsöverföring in i organisationer kan 

överbyggas genom att bädda in kunskap i interaktioner mellan människor. Vikten av 

organisationers lärande och kunskap i dagens samhälle, lyfts även fram av författarna 

Arbnor och Bjerke (1994).  

 

För att kunskapen som denna uppsats genererar ska föras vidare till de som kan ha nytta 

av den, har författarna till denna uppsats publicerat den i Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, DiVA. DiVA är en söktjänst och öppet arkiv för både studentuppsatser och 

forskningspublikationer som finns tillgängligt på internet.  

 

Denna uppsats har grundat sig i ett teoretiskt problem och ett praktiskt problem. I och 

med att uppsatsens författare studerar på Linnéuniversitet, är kunskapsöverföringen 

inom den akademiska sfären lättare än den kunskapsöverföring som önskas ske för att 

öka den praktiska relevansen för uppsatsen. Samarbetsföretaget Nordic Stream har 

tilldelats en upplaga av uppsatsen och har även tilldelats en förkortad version i form av 

en konsultrapport. Konsultrapporten har utformats för att på ett överskådligt sätt visa 

Nordic Stream uppsatsens upptäckter och rekommendationer. Denna konsultrapport har 

även presenterats muntligt för företaget av författarna tillsammans med en digital 

presentation. Detta för att även ge utrymme för frågor och diskussioner. Även Bauhaus 

och ICA har erbjudits att ta del av varsitt exemplar av examensarbetet.  
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Examensarbetets syfte är att beskriva hur konsumenters köpbeteende påverkar en 

leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och national brands. Vidare avser 

examensarbetet generera slutsatser gällande hur leverantörer kan hantera sin 

varumärkesstrategi. Slutligen ämnar examensarbetets slutsatsers ligga till grund för 

rekommendationer till samarbetsföretaget och leverantören Nordic Stream.   

  

2.5.2 Praktisk relevans 

Gällande organisatoriskt beteende tar Argote (2000) upp relevansen av organisationers 

beslutsfattande bygger på kunskap. Uppsatsen som helhet ämnar ge leverantörer mer 

kunskap om nödvändig kunskap inför val av varumärkesstrategier. Vidare avser 

uppsatsens slutsatser ge Nordic Stream rekommendationer. Uppsatsens samspel mellan 

det teoretiska och det praktiska perspektivet, innebär att uppsatsens författare ämnar 

generera kunskap och insikter som kan vara användbara för både samarbetsföretaget 

Nordic Stream, såväl som akademisk kunskapsuppbyggnad kring ämnet.  

 

2.6 Sammanfattning av metodavsnittet 

 

Figur 3 - Sammanfattning över metodkapitlet  
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3 Referensram 

Följande kapitel börjar med att redogöra för begreppet varumärke. Detta för att sedan 

koppla de två olika varumärkena private label och national brands med strategi. 

Avsnittet om varumärken kommer mynna ut i en modell som beskriver hur denna 

uppsats förhållit sig till begreppet varumärkesstrategi. Efter det presenteras företags-

perspektivet, där både leverantören och detaljisten lyfts fram. Det tredje avsnittet i 

kapitlet belyser konsumentperspektivet, där engagemang, köpbesluts-processen och 

lojalitet diskuteras.  

 

3.1 Varumärken 

Idag lyfter marknadsföringslitteraturen fram konsumenten som en medkreatör i 

relationsskapande och värdeskapande processer (Vargo & Lusch, 2004; Hultén et al, 

2011). Det går även att beskriva den samtida marknadsföringen som ett holistiskt 

koncept. Vilket innebär att många frågor inom marknadsföring är viktiga och det 

behövs ett brett och integrerat perspektiv för att företag ska kunna hantera sina 

marknadsföringsaktiviteter på bästa sätt.  

 

The American Marketing Association, AMA, definierar marknadsföring som;  

 

”Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large.” AMA, 2014 

 

Citatet ovan visar att både organisationer och konsumenter är förenade i begreppet 

marknadsföring. Även Hatch och Schultz (2001) skriver att det är svårt att undkomma 

integrationen mellan det organisatoriska perspektivet och konsumentens del i 

marknadsföring. Citatet visar även att marknadsföringsaktiviteter är kopplat till 

marketing management, och den praktiska tillämpningen och hanteringen av en 

organisations resurser (Kotler & Keller, 2012; Armstrong et al, 2009; Porter, 2004). 

Exempel på marknadsföringsaktiviteter är användandet av de verktyg som är utvecklade 

för att stärka ett företags strategiska position på en marknad (Kotler & Keller, 2012). Ett 

varumärke är både en immateriell resurs och även ett verktyg som ett företag med rätt 

hantering kan skapa framgångar med (Kotler & Keller, 2012; Armstrong et al, 2009; 

Grönroos, 2002; Kapferer, 2012; Aaker, 2010).  
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3.1.1 Värdet av ett varumärke 

De tidigare definitionerna av begreppet varumärke influerades av lagar. Det hela 

började med märkningen av boskap, där märkningen gav information från vilken gård 

boskapen kom och därmed vilken kvalitet köttet höll. Lagen hanterade frågor om stulna 

boskap och därmed märkning och hur märkningen skulle skilja sig från varandra. Därför 

lagen den enda disciplinen som hanterade frågor gällande varumärken (Kapferer, 2012).   

 

Definitionen av varumärke har följt den övriga marknadsföringslitteraturens utveckling. 

Från att enbart influeras av lagen kom varumärken senare att betyda namnet på en 

överlägsen produkt. Efter det introducerades konsumentens perspektiv och hur 

varumärken förmedlade värdet av en produkt bortom dess praktiska beskaffenhet 

(Kotler & Keller, 2012; Kapferer, 2012). Fortfarande är dock varumärke en symbol för 

en produkts ursprung och kvalitet (Grönroos, 2002). 

 

Kotler och Pfoertsch (2006) skriver att varumärken är viktiga i såväl kulturer som i 

affärssammanhang, då de hjälper människor att fatta beslut. Författarna skriver även att 

förklaringen till hur det hjälper människor, ligger i att varumärken står för en viss 

kvalitet och att mottagaren kan känna förtroende för produkten. 

 

Aaker (1991:7) definierar begreppet varumärke som följande.  

 

”a distinguishing name and/or symbol intended to identify the goods or 

services of either one seller or a group of sellers, and to differentiate those 

goods or services from those of competitors”  

 

Citatet ovan återger vikten av att särskilja sig från sina konkurrenter med hjälp av sitt 

varumärke. Därför har begreppet idag en stor plats i marketing managementlitteratur. 

Detta på grund av varumärkens värdeskapande förmåga att påverka grupper och även 

förmågan att skapa påverkningsbara communities är bekräftade (Kapferer, 2012).  

 

Communities är ett ord från engelskan som kan betyda grupper, gemenskap eller 

samhällen. Det är svårt att översätta ordet utan att förlora betydelsen av det. Kapferer 

(2012) beskriver ett varumärke som ett namn som har förmågan att skapa ett samhälle 

och en gemenskap kring sitt värde. Aaker (2010) skriver att det är ifrån tidigare 
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exponering som gör att konsumenter känner igen varumärken och att denna igenkänning 

reflekterar trygghet. Den platsen som ett varumärke kopplas till har betydelse då det är 

genom detta som konsumenter skiljer ett varumärke från andra. Detta kan även ha 

betydelse för vilken produktklass som konsumenten kopplar ihop med varumärket, 

exempelvis hög eller låg kvalitet. Precis som exemplet ovan med ursprunget av 

boskapen.  

 

3.1.1.1 Varumärkeskapital 

En tillgång kan beskrivas som någonting ett företag har förfogande över och som vid en 

jämförelse med konkurrenterna kan betraktas som överlägsen (Aaker, 1991). En 

anledning till att varumärken betraktas som en tillgång, kan beror på att ett starkt 

varumärkeskapital bidrar till strategiska fördelar gentemot konkurrenter. Bland annat får 

företaget lojala konsumenter och en medvetenhet om varumärket. Detta gör att 

konsumenter förväntar sig att kunna finna varumärket överallt och därför bidrar 

varumärket till en bättre förhandlingsposition för leverantörerna av varumärket 

(Armstrong et al, 2009).  

 

Aaker (1991) väljer att inkludera konsumenten i sin definition av begreppet 

varumärkeskapital. Detta förklarar Aaker (2010) med att ett varumärkets värdeskapande 

till stor del kommer från den lojalitet som företaget har. Är ett varumärke starkt, kan 

lojaliteten hos deras konsumenter vara en försäkring om att företaget kommer sälja 

produkter även i framtiden (Kapferer, 2012). Det varumärke ett företag har är många 

gånger det som avgör ifall konsumenten kommer köpa deras produkter eller inte (Aaker, 

2010; Kapferer, 2012). 

 

Simon och Sullivan (1993:29) har istället valt att beskriva varumärkeskapital utifrån ett 

mer finansiellt perspektiv. Detta gör även Keller (1993) och skriver att varumärkes-

kapitalet generellt sett kan definieras som det resultat marknadsföringen får på 

produkter, tack vare varumärket. Enligt Keller och Lehmann (2003) är även varumärket 

den största immateriella tillgången ett företag kan ha. Detta innebär att företaget bör 

lägga stor vikt vid sin hantering av varumärket för att på bästa sätt kunna maximera 

värdet. De anledningar som funnits till att studera varumärkeskapital har enligt Keller 

(1993) varit av finansiella och strategiska motiv. Där det finansiella motivet främst haft 

syfte att uppskatta vilket värde varumärket har, så att företaget genom bokföringen kan 
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veta värdet av sina tillgångar. Det strategiska motivet har uppkommit, enligt Keller 

(1993), med anledning att förbättra företagets produktivitet, tillväxt och lönsamhet.  

 

Kapferer (2012) menar att syftet med varumärken är att göra så att konsumenter till viss 

del glömmer bort priset. Bland annat nämner författaren varumärken inom premium-

kategorin. Denna kategori av varumärken har vanligen ett högt pris men kan trots det 

vara väldigt framgångsrika. Bakomliggande anledningen till detta kan bero på att de för 

konsumenten är värda det pris företaget sätter och kostnaden bakom framtagningen 

saknar betydelse. Även Armstrong et al (2009) skriver att varumärkeskapitalet ökar ju 

starkare varumärket blir. Styrkan på ett företags varumärkeskapital kan mätas genom att 

se hur pass mycket mer konsumenter är villiga att betala för ett visst varumärke. 

Tidigare studier har visat att konsumenter kan tänka sig att betala mer för välkända 

varumärken.  

 

3.1.2 Varumärkeskännedom och Varumärkesassociation  

Melin (2001) skriver att varumärkeskännedom handlar om att göra kunder medvetna om 

att varumärket existerar. Kundens kännedom är förutsättningen för att denne ska kunna 

skapa associationer till varumärket. 

 

Kapferer (2012) menar att kännedom skapas genom erfarenheter av varumärket. Kotler 

och Pfoertsch (2006) skriver att det handlar om att vara tydlig i sin kommunikation till 

mottagarna. Melin (2001) skriver liknande kring detta och menar att det är viktigt att 

genom upprepad marknadsföring påminna mottagaren om varumärket. Författaren 

menar att det inte enbart är relevant att ett varumärke är känt, utan även vad det är känt 

för.  

 

Varumärkesassociationer är allt som kunder förknippar ett varumärke med (Melin, 

2001). Kotler och Pfoertsch (2006) skriver att varumärkesassociationer är något som 

kunder skapar själva genom erfarenheter och all kontakt de har med varumärket. Det 

innebär allt ifrån ett företags produkter till word-of-mouth. Det innefattar även 

interaktionerna med företaget, som kontakt med receptionister eller personal på 

säljavdelningen.  
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Detta får som konsekvens att företag måste kommunicera samma budskap vid varje 

tillfälle kunden möter varumärket (Dahlén & Lange, 2009).  Dahlén och Lange (2009) 

menar att kundens förståelse för varumärket ökar om de känner igen kommunikationen. 

Melin (2001)  skriver å andra sidan att om kunderna inte upplever skillnader mellan 

olika varumärken inom en kategori, kommer priset att spela en stor roll i besluts-

processen. Melin (2001) skriver att därför är det ytterst viktigt för varumärkesägaren att 

få kunderna att förknippa sitt varumärke med positiva associationer.  

 

3.1.2.1 Upplevd kvalitet 

En kunds upplevda kvalitet är det som Melin (2001) menar är den viktigaste 

varumärkesassociationen. Detta är en strategisk faktor för ett företag och Aaker (1996) 

skriver att kvalitet är det kunder upplever som värdet ett företag kan positionera sig med 

gentemot konkurrenter. Faktisk kvalitet är av objektiv karaktär och innefattar vanligen 

en produkts egenskap, till exempel dess utförande. Den upplevda kvaliteten är av 

subjektiv karaktär och kan skilja sig från person till person och innebär hur den enskilda 

individen upplever kvaliteten (Melin, 2001).  

 

Missnöjda kunder sprider negativa upplevelser vidare. Dahlén och Lange (2009) skriver 

om hur denna negativitet resulterar i att ett varumärkes upplevda kvalitet försämras, 

både för de missnöjda kunderna och för dem i deras närhet. Att slippa missnöjda kunder 

och istället få dem att uppleva hög kvalitet, är en avgörande faktor för att varumärket 

ska leva upp till det kunden förväntar sig (Kotler & Pfoertsch, 2006).  Även Melin 

(2001) påpekar vikten av detta och menar vidare att det viktiga är helhetsintrycket av 

kvaliteten som varumärket förmedlar.  

 

3.1.3 Image & Identitet  

Det är omöjligt att skriva om varumärken utan att nämna något om image och identitet. 

Aaker (1991) beskriver ett varumärkes identitet som en aktiv funktion och att imagen är 

passiv och speglar varumärkets förgångna. Kapferer (2012) beskriver identitet som en 

”sändare” av det organisationen vill förmedla och imagen som kundernas tolkning och 

”mottagare” av det organisationen förmedlar. Melin (2001) menar att identitet är hur en 

varumärkesägare definierar vad varumärket är och att image är hur kunden uppfattar 

detta. Melin (2001) menar även att större samstämmighet mellan dessa skapar större 

marknadsfördelar för varumärkesägaren. Detta visualiseras i modellen nedan. 
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Figur 4 - Egen modell, identitet och image med grund i Melin (2001) 

 

Ballantyne och Aitken (2007) betraktar varumärkesimage som en social konstruktion. 

Detta eftersom den inte enbart består av individens uppfattning utan även skapas av den 

delade verkligheten, som uppkommer i och med sociala interaktioner. Kapferer (2012) 

skriver även att ett varumärkes identitet är mycket mer än ett namn, det är konceptet 

som enar en organisation. Konceptets mål bör vara att skapa en vision eller ett känne-

tecken som associeras med varumärket. Genom att skapa ett varumärke som utmärker 

sig mot andra företags varumärken skapas stora marknadsfördelar.  

 

Uppfattningen om att konsumenter på business-to-consumer-marknader använder 

varumärken som en avgörande faktor vid beslutsprocessen är en accepterad åsikt 

(Ballantyne & Aitken, 2007; Lindgreen et al, 2010; Monoz & Kumar, 2004). 

 
3.1.4 Varumärken - business-to-business 

Det är minst lika viktigt som marketing manager att ha kunskap om de faktorer som 

påverkar ett företags varumärke på en business-to-business-marknad. de Chernatony 

och McDonald (1998) och Keller och Lehman (2003) skriver att varumärken och dess 

värde har samma innebörd på en business-to-business-marknad som på business-to-

consumer-marknaden. Kotler och Pfoertsch (2006) menar att på business-to-business-

marknaden finns en strategisk skillnad mot business-to-consumer-marknaden. 

Skillnaden ligger i att en business-to-business-inriktad varumärkesstrategi måste vara 

mer fokuserad. Detta beror på att business-to-business-marknaden består av produkter 

av en mer komplex karaktär. Den har även färre kunder men större kvantitet produkt per 

kund och att relationen till kunden är mer ingående och långsiktig (Kotler & Pfoertsch, 

2006).  
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Keller och Lehman (2003) tar upp fler skillnader mellan business-to-business-

marknaden och business-to-consumer-marknaden, nämligen att marknads-

kommunikationen måste vara mer djupgående och ske ansikte mot ansikte just på grund 

av sina karaktärsdrag. de Chernatony och McDonald (1998) skriver vidare att besluts-

processen inför ett köp på business-to-business-marknaden är längre och fler personer 

med olika ansvar och bakgrund involveras. Vilket gör att det uppkommer olika 

uppfattningar och förväntningar.  

 

Tidigare i referensramen redogjordes för image och identitet då slutkunden sågs som 

köparen. Vid ett business-to-business-perspektiv ses image utifrån inköparnas förmåga 

att kunna känna igen eller ha hågkomst av ett varumärke (Homburg et al, 2010). 

Homburg et al (2010) skriver även att varumärkesimage i ett business-to-business-

perspektiv handlar om just inköparnas varumärkeskännedom och att det är två 

mekanismer av varumärkeskännedom som driver marknadsutvecklingen. Den ena 

mekanismen syftar till att igenkänning av ett varumärke leder till att informations-

kostnaden för det köpande företaget kommer att minska. Den andra mekanismen ses 

som en reducering av den uppfattade risken som uppkommer i samband med 

varumärkeskännedom. 

 

Tidigare fanns uppfattningen om att köpare på business-to-business-marknader inte lade 

lika stor vikt på själva varumärket som konsumenter på business-to-consumer-

marknader (Monoz & Kumar, 2004). Det har på marknaden generellt sett skett flera 

förändringar, som enligt Lindgreen et al (2010) bidragit till uppfattningen om att 

business-to-business-köpare är mer rationella än konsumenter. Det är av denna 

anledning påståendet, att köpare på business-to-business-marknader inte lägger lika stor 

vikt på varumärket, har ifrågasattas. Bland annat påpekar författarna Lindgreen et al 

(2010) att dagens marknad är mer global och att företag av effektivitetsskäl behöver 

kunna känna igen ett varumärke direkt. Lindgreen et al (2010) fortsätter med att 

poängtera ytterligare en förändring, vilket är den förflyttade punkten av immateriella 

faktorer för differentiering. Detta innebär att även om pris och kvalitet är faktorer som 

har betydelse vid köpbeslutet, närmar sig inköpare frågor som är relaterade till 

varumärken. På marknader som präglas av stark konkurrens kan skillnaden på 

produkternas pris och materiella attribut vara förhållandevis liten. De immateriella 



  

  

44 

aspekterna, som varumärket, kan då även enligt Mudambi (2002) vara ett sätt för 

företag att särskilja sig.  

 

Det är enligt Lindgreen et al (2010) relativt nyligen som även industriella 

marknadsförare börjat visa intresse för hanteringen av varumärken av en mer formell 

karaktär. Även detta kan bero på att business-to-business-köpare tidigare ansågs vara av 

mer rationell natur, och därför ansåg industriella marknadsförare att mindre vikt kunde 

läggas på varumärket när beslut skulle fattas.  Det här bekräftas av Glynn (2010) som 

menar att traditionella national brands, reducerar risken för business-to-business-köpare 

som säljer vidare till slutkonsument. Glynn (2010) skriver att detaljister genomgår ett 

större risktagande vid köp av varumärken som inte är kända sedan innan. Dock påpekar 

författaren att detaljister kommer uppleva ett större åtagande och förtroende. Detta 

eftersom vid köp av välkända varumärken det inte genomförs en lika utförlig 

utvärdering som vid utvärdering av mindre varumärken. Anledningen till detta menar 

Glynn (2010) är för att detaljisten inte anser att det är nödvändigt att investera lika 

mycket i relationen med välkända varumärken.  

 

Mudambi (2002) menar att om köpare ska göra nya inköp som antingen är obekanta 

eller viktiga, kan ett företags varumärke ge köparen en indikation angående vilken den 

förväntade prestationen av varumärket kan vara. Författaren menar vidare att det är 

vanligt att köpare väljer det marknadsledande varumärket, men att marknadsandelar inte 

är det enda som definierar hur pass framgångsrikt ett varumärke är. För även om 

varumärket är ledande på marknaden, måste det leva upp till köparens förväntningar, 

om värde ska kunna skapas. Detta gör att immateriella faktorer är viktiga vid 

beslutsfattande då kunder är rationella och systematiska, precis som nämnts tidigare i 

referensramen gällande upplevd kvalitet. Enligt Kapferer (2012) är varumärken till för 

att få konsumenter att glömma bort priset. Det betyder att varumärken i 

premiumkategorin når framgång för att priset i den situationen blir irrelevant, eftersom 

att premiumvarumärken förtjänar det pris de har.  

 

Som en följd av samhällseffekterna, där all information om alla finns tillgänglig på 

internet, nämner Lindgreen et al (2010) att business-to-business-organisationer börjat 

känna av pressen att hantera sina konkurrenters intressen på ett bättre sätt. I och med 
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detta har hanteringen av företagsimage fått en avgörande roll vid problemhantering, som 

bland annat kan uppkomma vid inträde på nya marknader och ekonomiska kriser.  

 

3.1.5 Varumärkesstrategi 

Då varumärkesstrategi lyfts fram av bland annat Kapferer (2012) som ett verktyg för 

marknadsförare att hantera allt kring ett varumärke, kommer nedan en redogörelse för 

uppsatsens användning av begreppet.  

 

3.1.5.1 National brand 

I denna uppsats används begreppet national brands för att beskriva de produkter som 

tillverkas och marknadsförs av samma leverantör under ett varumärke som särskiljer sig 

från konkurrenterna (Aaker, 1991; Glynn, 2010; Holmström, 1997). Förutom att 

särskiljning från konkurrenter kännetecknas national brands av att de tydligt visar på 

produktens kvalitet och dess ursprung.  

 

3.1.5.2 Private label 

Egna märkesvaror, store brand, distributors own brands, non-branded products och 

wholesaler brands är några av de många namn som finns för att beskriva en detaljists 

eget varumärke. I denna uppsats används private label på grund av att det är det begrepp 

som förekommer mest i litteraturen (Dunne & Narasimhan, 1999; Verhoef et al, 2002). 

I empirikapitlet dyker begreppet EMV, som är en förkortning av Egna Märkesvaror, 

upp i citat och begreppet har samma betydelse som private label. 

 

Oftast är private label sådana produkter som detaljister säljer under sitt eget varumärke 

men som de inte tillverkar själva (Ailawadi & Keller, 2004; Liu & Wang, 2008). En 

klar skillnad mellan national brand och private label är att private label-produkters 

ursprung inte är lika tydligt. Exempel på vad som står på private label-produkter från 

ICA:s egna sortiment: ”Tillverkad i Sverige för ICA AB”. 

 

Private label är produkter som vanligen säljs till lägre pris än national brands, detta 

beror bland annat på att det inte finns samma höga marknadsföringskostnader för dem 

(Quelch & Harding, 1996; Narasimhan & Wilcox, 1998). 
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3.1.5.3 Strategier 

Strategier kring de två varumärkena private label och national brands behöver hanteras. 

Uggla (2013) är en författare som lyfter fram begreppet varumärkesstrategi utifrån 

företagsperspektivet och konsumentperspektivet. Ovan har varumärken redogjorts för, 

där konsumenten har en stor roll. Strategier är ett begrepp som har betydelse för 

organisationer och företag. Företagsperspektivet i begreppet varumärkesstrategier 

behandlas kommande.  

 

Porters generic strategies är exempel på tre olika strategier företag kan använda sig av. 

Dessa tre strategier är kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering (Porter, 2004). 

Kostnadsledarskap går ut på att företaget med hjälp av stordriftsfördelar konkurrerar 

med sitt låga pris på hela marknaden. När företaget istället särskiljer sin produkt från 

konkurrenternas på hela marknaden, handlar det om differentiering. Fokusering innebär 

att kostnadsledarskap eller differentiering används, med en fokusering på en liten del av 

marknaden (Porter, 2004). Grant (2010) skriver istället om strategier utifrån ett 

resursbaserat synsätt och att företag skapar fördelar gentemot sina konkurrenter, genom 

att allokera sina resurser och organisatoriska förmågor på bästa sätt.  

 

I denna uppsats kombineras begreppet varumärke, som ett värdefullt verktyg för 

företaget, med begreppet strategi. Där varumärkesstrategi inte bara betyder hur ett 

företag med hjälp av sitt varumärke förhåller sig till dess konkurrenter, utan även hur ett 

företag förhåller sig till sina intressenter och sina interna resurser. Tidigare har private 

label varit en varumärkesstrategi som fokuserat på kostnadsledarskap. Liu och Wang 

(2008) och Quelch och Harding (1996) skriver att det mellan private label förekommit 

en priskamp som har bidragit till att det har skett en utveckling från kostnads-

ledarskapsstrategin.  

 

Quelch och Harding (1996) tog redan för tio år sedan upp att kvalitetsgapet mellan 

private label och national brands började minska. Denna kvalitetsförbättring av private 

label belyser även Dunne och Narasimhan (1999). Den förbättrade kvaliteten på private 

label innebär enligt Kumar och Steenkamp (2007) att det inte längre är enbart national 

brands som behöver hantera sina strategier på ett annat sätt än med kostnadsminimering 

i fokus.  
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B2B                 B2C 

 

 

Figur 5 - Egen modell över innebörden av varumärkesstrategi 

 

Modellen ovan är en egen sammanfattande modell som visar bakgrunden till och 

integrationen mellan, företagsperspektivet och konsumentperspektivet, i relation till 

begreppet varumärkesstrategi. I nästkommande kapitel kommer de två perspektiven 

redovisas. Först företagsperspektivet som främst behandlar hur och varför leverantörer 

och detaljister arbetar med private label. Därefter behandlas konsumentperspektivet och 

främst köpbeslutsmodellen och lojalitet i relation till varumärkena private label och 

national brands.  

 
3.2 Företagsperspektivet 

Alla företag är beroende av andra aktörer än sig själva för att nå framgång; leverantörer, 

distributörer, banker, konkurrenter och framförallt kunder (Ford et al, 2011). 

Managementlitteraturen, specifikt den gällande marknadsföring och strategier, har länge 

tryckt på hur viktigt det är för företag, att hantera sina relationer med dessa aktörer 

(Porter, 2004; Ford et al, 2011).    

 

Figur 6 - Förenklad bild över distributionskedja med utgångspunkt i Ford  et al (2011) 

 

Den förenklade bilden av en distributionskedja med enkelriktade kanaler ovan visar att 

tillverkare behöver detaljisten för att få ut sina produkter till konsumenterna. 

Förhandling mellan detaljister och tillverkare kommer ske gällande villkoren för hur 

detaljisten ska lagerföra olika varumärken (Morton & Zettelmeyer, 2004). 

 

Tillverkare Leverantör Detaljist Konsument
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Lager hos detaljisten är en relativt begränsad resurs och utplaceringen av produkterna i 

hyllorna måste ske effektivt om det ska vara lönsamt för detaljisten. Det är utifrån 

varumärkesvalet av produkterna som detaljisten gjort, som avgör den avkastning som 

kommer från hyllutrymmet (Kaufman et al, 2006). 

 

Men indirekta kanaler i distributionskedjan används av tillverkare som en försäkring om 

att konsumenter kommer ha tillgång till varumärket. Vilket enligt Glynn (2010) gör att 

stödet från detaljist är viktigt vid en tillverkares byggande av sitt varumärke och 

varumärkeskapital. Dukes et al (2006) menar också att tillverkare kan påverka sin 

förhandlingsposition och förändra makten i distributionskedjan genom att konsumenter 

informeras om vilka attribut produkterna har.  

 

Genom att informera konsumenter via exempelvis annonsering från tillverkare, kan det 

leda till att detaljisten kommer vara mer mottaglig för att börja sälja tillverkarens 

produkter. Genom att skapa en efterfrågedriven värdekedja menar även Holmström 

(1997) att ett tillverkningsföretag kan göra att kundefterfrågan ger leverantören mer 

inflytande, och därmed större stöd från detaljisten. 

 

I en distributionskanal är relationen mellan detaljisten och tillverkarna avgörande för 

parternas respektive förhandlingskraft. Makten i relationen påverkar hur stor del av den 

totala vinsten varje part får i slutändan och allmänt hur distributionskanalen samverkar 

(Iyer & Villas-Boas, 2003). Lin och Chang (2012) menar att relationen mellan 

leverantör och detaljist har en avgörande roll vid detaljistens accepterande av nya 

produkter. Detta kan bero på att introduktionen av nya produkter innebär en risk för 

båda parterna. För att reducera denna risk kan det därför vara av relevans för både 

leverantör som detaljist att fördjupa relationen (Lin & Chang, 2012). En fördjupad 

relation menar Lin och Chang (2012) kommer att innebära större betoning på 

immateriella aspekter, som exempelvis förtroende och kommunikation. 

 

National brands är den traditionella formen av varumärken.  Ett antagande har gjorts om 

att varumärkesägare vill och försöker hantera sin immateriella tillgång enligt 

framgångsfaktorerna, som redogjorts för i referensramen ovan. Därför kommer detta 

avsnitt främst belysa fördelar och nackdelar med private label. 
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Verhoef et al (2002) och Dunne och Narasimhan (1999) presenterar och förklarar 

företags val, att tillverka eller tillhandahålla private label utifrån tre motiv. Dessa tre 

motiv är ekonomiska motiv, konkurrensfaktorer och relationsaspekter.  

 

Det ekonomiska motiv som Verhoef et al (2002) och Dunne och Narasimhan (1999) 

menar ger belägg för private label handlar om att öka volymer och fördela ut 

tillverkningskostnaden, med andra ord stordriftsfördelar. Dessa ekonomiska motiv 

ligger till grund för konceptet private label, som av många ses den egentliga enda 

orsaken till att välja denna varumärkesstrategi. 

 

Konkurrensfaktorerna handlar om detaljistens och leverantörens nya relation till 

varandra. Vid tillverkning av detaljistens eget varumärke, private label, används 

vanligen en fristående producent. Detta betyder implicit att private label-produkter ökar 

makten för en detaljist och den övergripande positionen i utbytesprocessen med 

leverantör eller tillverkare på marknaden (Baltas & Argouslidis, 2007; Fornari et al, 

2013).  

 

Private label har under lång tid endast begränsats till sektorn för masskonsumtion. Från 

att ha sålt private label, som betraktades som de billigaste produkterna på marknaden, 

kan detaljister nu erbjuda konsumenter produkter som håller högre kvalitetsnivå 

(Kapferer, 2012). På grund av det minskande kvalitetsgapet konkurrerar nu private label 

mot national brands, vilket resulterar i att detaljister och leverantörer i samma 

distributionskedja även kan vara konkurrenter (Arya & Mittendorf, 2013). Detta innebär 

att gränserna mellan detaljisterna och leverantörerna och deras roller till varandra har 

förändrats, då leverantörerna även i vissa fall producerar både sitt eget national brand 

och detaljistens private label (Arya & Mittendorf, 2013). 

 

Verhoef et al (2002) och Dunne och Narasimhan (1999) menar att Relationsapsekterna 

syftar till de nära kontakter som skapas mellan leverantörer och detaljister. Då private 

label-tillverkning ofta innebär stora volymer till detaljistkedjor, krävs en god 

affärsrelation till inköpsansvarig. Affärsmässiga relationer består ofta av långsiktiga 

avtal och kontrakt mellan leverantör och detaljist. Quelch och Harding (1996) skriver att 

framgångarna med private label har ett samband med ett lands ekonomiska 
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konjunkturer. Därför menar Verhoef et al (2002) att konsekvenserna av en affärsmässig 

relations aspekter bör tas i beaktande.  

 

3.2.1 Detaljistperspektivet 

Detaljister har förstått att genom att införa private label i olika kategorier kan vinster 

genereras utifrån det egna varumärket (Narasimhan & Wilcox, 1998). Etableringen av 

private label kan vara både svår och kostsam, men lyckas detaljisten innebär det högre 

vinstmarginaler (Armstrong et al, 2009).  

 

Det finns dock en risk med att koppla produkter till detaljistens eget varumärke, då 

uppfattningen av private label kan påverka konsumenters bild av butiken. Produkter 

som marknadsförs under samma namn som butiken kommer troligen påverka 

konsumenters intryck av butiken. Detta mer än om produkterna hade sålts under ett 

annat namn (Ailawadi & Keller, 2004). Den utveckling som har skett av private label 

har bidragit till att detaljister anser att private label har strategiskt värde (Fornari et al, 

2013).  

 

Studier har visat att efterfrågan på private label följer den ekonomiska situationen som 

råder. Detta innebär att när ekonomin går upp går marknadsandelarna för private label 

ner (Quelch & Harding, 1996). Vidare skriver Quelch och Harding (1996) att många 

tillverkare av national brands även står för tillverkningen av private label. Författarna 

menar därför att det är tillverkarna som har makten, och avgör om det är national brands 

eller private label som ska pushas ut i distributionskedjan. Denna marknadssituation 

gäller dock inte längre då det har skett en förändring (Ailawadi & Keller, 2004) 

Författarna menar att förändringen har bidragit till att det på marknaden finns en ökad 

detaljistmakt, men att det samtidigt mellan olika detaljister skett en ökning av 

konkurrensen.  

 

Den ökade konkurrensen kan enligt Fornari et al (2013) vara en anledning till att 

detaljister väljer att investera både kunskap och finansiella resurser i sitt varumärkes-

byggande. Tilltagande priskonkurrens på marknaden leder enligt författarna Quelch och 

Harding (1996) till att private label blir ett bättre alternativ för detaljister. Detta då 

högre marginaler kan förväntas av private label än från national brands. Detaljister kan 

genom att visa sin förmåga att ta hand om det egna varumärket uppvisa en slags makt i 
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sina kanalrelationer med tillverkarna (Quelch & Harding, 1996; Fornari et al, 2013). 

Detaljisters lönsamhet baseras till stor del av försäljningen av national brands enligt 

Ailawadi och Keller (2004), vilket också gör byggandet av varumärkeskapitalet till en 

relativt svår uppgift. Detta eftersom national brands-försäljning även görs av 

konkurrerande detaljister. En detaljist kan enligt Ailawadi och Keller (2004) förvänta 

sig en relativt stor belöning om denne lyckas med denna uppgift. 

 

National brands använder enligt Ailawadi och Keller (2004) detaljister som ett sätt att 

locka konsumenter till butiken. Detta eftersom private label många gånger inte besitter 

samma slags dragningskraft. Liu och Wang (2008) menar att detaljister utifrån ett 

strategiskt perspektiv, använder sig av private label som ett värdeledande alternativ till 

national brands. 

 

Ailawadi och Harlam (2004) skriver att även om en detaljist säljer private label och de 

har en hög marginal,  måste detaljisten ha i åtanke att private label trots detta säljs till ett 

lägre pris än national brands. Samt att detaljisten därför inte borde öka antalet private 

label i alla kategorier. Detaljister bör istället enligt författarna utvidga sin private label i 

kategorier som inte många andra detaljister konkurrerar inom och där national brands 

lanserats mer. Det är enligt Ailawadi och Harlam (2004) i de här kategorierna som de 

största marginalvinsterna finns. Detaljister kan välja att helt eller delvis ersätta national 

brands med private label. Ailawadi och Keller (2004) och Fornari et al (2013) skriver att 

försäljning av national brands av bättre kvalitet, kan bidra till att även värderingen på 

private label förbättras.  

 

Vidare skriver Ailawadi och Keller (2004) om pris och att om prisnivån på private label 

sätts mellan national brands av högre pris och national brands av lägre pris, kan detta 

leda till att detaljisternas egna andelar inom vissa kategorier ökar. Författarna menar att 

beroende på om private label har pris- och produktegenskaper som kan betraktas som 

överlägsna, kommer detta avgöra hur detaljisten borde visa upp private label 

tillsammans med national brands eller separerat.  

 

Avslutningsvis har det inte vetenskapligt bevisats att införandet av private label ökar 

butikslojaliteten eller stärker varumärket för en detaljist. Inte heller har något starkt 

samband funnits mellan att hög återbesökarfrekvens skulle underlätta införandet av 
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private label (Koschate-Fischer et al, 2014; Ailawadi et al, 2008). Således ligger valet 

en detaljist gör, gällande private label-sortiment, i olika produktkategorier i de vinst-

marginaler som går att utläsa (Dunne & Narasimhan 1999; Koschate-Fischer et al, 

2014; Ailawadi et al, 2008; Quelch och Harding, 1996).  

 
3.2.2 Leverantörsperspektivet 

Det har tidigare funnits delade meningar gällande om det för en tillverkare är lönsamt 

att tillverka private label eller inte. Quelch och Harding (1996) anser att om ingen 

tillverkning av private label har påbörjats, bör tillverkaren avstå från att börja tillverka 

private label. Sedan författarna gjorde detta påstående har det skett en stor utveckling 

inom området. Dunne och Narasimhan (1999) menar istället att tillverkare genom att 

leverera private label kan stärka sin närvaro inom en särskild kategori. Detta på grund 

av att tillverkaren och detaljisten med denna typ av varumärkesstrategi ingår i en annan 

form av affärsrelation. Den okända leverantören skapar sig förhandlingskraft genom att 

erbjuda detaljisten högre vinstmarginaler än vad konkurrerande national brands gör 

(Dunne & Narasimhan, 1999). 

 

Sethuraman (2000) skriver att om konsumenter anser att national brands har för högt 

pris, kommer de istället att välja private label. Sethuraman (2000) påpekar även att 

konsumenters villighet att betala mer för national brands kommer att minska ju större 

förtrogenhet de känner gentemot private label. Private label har tidigare uppfattats ha en 

bidragande effekt på konsumenters priskänslighet, vilket i sin tur har lett till en 

försämrad marknadsvinst (Quelch & Harding, 1996). Priskänsligheten uppkommer i 

samband med den likhet som finns mellan private label och national brands, gällande 

produkters utseende och funktion, samtidigt som private label har ett lägre pris (Dunne 

& Narasimhan, 1999). Dunne och Narasimhan (1999) anser dock att tillverkares tidigare 

uppfattning om private label kan vara något felaktig. Private label är inte längre enbart 

fördelaktigt för detaljister, utan har även positiva fördelar för tillverkare och 

leverantörer.  

 

Inträde av private label enligt Pauwels och Srinivasen (2003) är enbart fördelaktigt för 

tillverkare av national brands inom premiumklassen. Prismässigt kommer inträdet av 

private label att anpassas till national brands och leda till att priserna hos både detaljist 

som grossist kommer att tillta. Anledning till detta menar författarna beror på att 

premium national brands inte konkurrerar om samma konsumenter som private label. 
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Det är främst kvalitetsmedvetna konsumenter som väljer premium national brands. 

Dock har det skett en utveckling av private label, det finns nu premium private label 

med likvärdig kvalitet som premium national brands (Kumar & Steenkamp, 2007; Liu 

& Wang, 2008:). Detta komplicerar valet av varumärkesstrategi för leverantören 

ytterligare och nedan presenteras vad författare diskuterat kring premium private label. 

 

3.2.2.1 Premium Private Label 

På grund av de kvalitetsförbättringar som skett på private label ser tillverkare av 

national brands nu private label som ett större hot än tidigare (Fornari et al, 2013). 

Kvalitetsmässigt råder det inte längre särskilt stor skillnad mellan private label och 

national brands.  

 

Denna kvalitetsförbättring av private label tar även Dunne och Narasimhan (1999) och 

Kumar och Steenkamp (2007) upp. Det är tack vare denna förbättring som det idag på 

marknaden finns produkter som räknas som premium private label. Produkterna inom 

denna kategori har enligt författarna lika bra kvalitet som national brands, men till lägre 

pris. Dock skriver Simon och Sullivan (1993) om forskning som visar att identiska 

produkter som säljs under olika varumärken uppfattas olika av konsumenter. Simon och 

Sullivan (1993)  menar att konsumenters uppfattning av produkter starkt är påverkad av 

varumärkesnamnet som sitter på produkten.   

 

Liu och Wang (2008) skriver att det mellan olika private label förekommit en priskamp 

och att det är det som har bidragit till kvalitetsskiftet. Där private label har gått från att 

vara enbart i den billiga produktkategorin till att även finnas i premiumkategorin, i 

specifika marknadssegment. Författarna poängterar att tillverkare av national brands, 

som tidigare hade konsumenternas absoluta lojalitet, nu även måste konkurrera med 

private label.  

 

3.2.3 Fördelar genom samarbete 

Det kan vara både strategisk som taktiskt fördelaktigt för tillverkare att sluta långsiktiga 

private label-avtal med detaljister menar Dunne och Narasimhan (1999). Tillverkare och 

leverantörer kommer trots det ändå känna en viss tveksamhet av ett samarbete. Detta 

grundar sig i rädslan för att detaljisterna kommer besitta en större del av makten i 

relationen och att det därför finns risk för tillverkare att bli utbytta när bättre alternativ 

dyker upp. Dock menar Dunne och Narasimhan (1999) att denna rädsla är något 
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överdriven. Även om detaljister agerar utifrån egenintresse, finns en medvetenhet om att 

en ständig växling av leverantörer kommer bidra till en negativ effekt och detaljistens 

trovärdighet kommer att minska.  

 

3.2.4 Sammanfattning av företagsperspektivet 

Vid varumärkesstrategin private label för en leverantör, vars perspektiv relaterar till den 

andra frågeställningen i uppsatsen, opererar företaget i en situation där detaljisten är den 

huvudsakliga kunden. Strategin bör därför förhålla sig till business-to-business-

marknadsföring. Används varumärkesstrategin national brands av en leverantör bör 

företaget satsa på en efterfrågedriven distributionskedja, och därmed fokusera sin 

marknadsföring av varumärket till slutkonsumenten.  

 

Figur 7 - Egen modell över leverantörens varumärkesstrategi baserat på business-to-business eller business-to-

consumer som affärsrelation 

 
3.3 Konsumentperspektivet 
För att utveckla en varumärkesstrategi för ett specifikt företag inom en specifik marknad, 

måste kunskap om hur konsumenter tar köpbeslut införskaffas. Solomon et al (2010) tar 

upp om det skifte som skett inom konsumentbeteende. Från perspektivet där 

konsumenter setts som rationella i sitt informationshanterande, till det nuvarande syn-

sättet som framhäver konsumenters subjektiva natur i sitt beslutstagande.  

 

Engel et al (1995) benade tidigt ut variabler som spelar roll i köpbeslutsprocessen, som i 

detalj redogörs för längre fram i texten. En av variablerna är erfarenheten och 

upplevelsen av ett varumärke. Även Crosby och Lunde (2008) tar upp varumärke i 
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relation till köpbeslut och konsumentens köpprocess samt att dess olika stadier ofta 

förbises i varumärkesbyggandet och utvecklingen av varumärkesstrategier. Vidare tar de 

upp vikten av hur och vad ett varumärke kommunicerar, då konsumenten har väldigt lite 

erfarenhet av varumärken i de tidiga faserna av köpbeslutsprocessen.  

 

Crosby och Lunde (2008)  skriver att vid en punkt har tillräckligt med erfarenheter 

införskaffats, för att konsumenten själv ska kunna utvärdera hur väl varumärket 

uppfyller dennes behov. Detta är kopplat till det sista steget i köpbeslutsprocessen och 

konsumentens lojalitet. Crosby och Lunde (2008) och Solomon et al (2010) tar alla upp 

om att det är en konsuments nivå av engagemang som avgör när denna punkt inträffar. 

Konsumentperspektivet är disponerat efter engagemang, köpbeslutsprocessen och sist 

lojalitet.  

 

3.3.1 Engagemang 

Kapferer och Laurent (1985) skrev tidigt om att det finns flera sätt att definiera och 

karaktärisera engagemang i köp och köpprocesser. Solomon et al (2010) beskriver 

engagemang som konsumentens föreställning om hur viktig en produkt, ett varumärke, 

en butik eller köpsituation är. Detta menar Solomon et al (2010) är grundat i en persons 

behov, värderingar och intressen.  

 

Consumer Involvment profile, CIP, är ett så kallat verktyg vars betydelse nämndes 

tidigare i referensramen. CIP är då ett affärsverktyg att förutsäga konsumenters 

engagemang och köpbeteende och därmed en metod för att segmentera en marknad 

(Kapferer & Laurent, 1985). Verktyget är även ett koncept som ger förståelse för olika 

nivåer av engagemang. Konceptet går ut på att intresset för en produkt undersöks och 

även den njutning som ett köp av produkten ger. I konceptet undersöks även vilka 

signaler konsumenten tror att ett köp av just den produkten sänder ut. En konsuments 

engagemang beror även på föreställningen om risken som ett felköp medför och hur stor 

risk det finns för att konsumenten gör ett sådant felköp (Kapferer & Laurent, 1985; 

Solomon et al, 2010).  

 

Solomon et al (2010) skriver att engagemang är motivationsgrundad. Vilket innebär att 

de omständigheter som påverkar motivationen också påverkar en konsuments 

engagemang. De påverkande omständigheterna kan vara faktorer som är inhysta hos 



  

  

56 

konsumenten eller externa påverkande faktorer från en produkt, butik, ett varumärke 

eller en köpsituation (Solomon et al, 2010). Vidare redovisning av olika nivåer av 

engagemang och motivation kommer därför nedan.  

 

Solomon et al (2010) och Dick och Basu (1994) menar att det därför går att beskriva 

olika nivåer av engagemang och olika nivåer av motivation som graden av 

informationsbearbetning. Nivån av engagemang varierar från absolut ointresse till 

extrema behov. Desto högre nivå av engagemang, desto mer information är 

konsumenten benägen att ta till sig, gällande köpbeslutet av en produkt. Dick och Basu 

(1994) skriver även att sannolikheten för en konsuments informationsinhämtning är 

korrelerat till attityder. Författarna menar även att en stark attityd ger ett mindre behov 

av informationssökning.  

 

3.3.1.1 Lägre engagemangsnivåer 

Den lägre engagemangsnivå brukar benämnas inertia (Solomon et al, 2010). Inertia 

känns igenom genom att konsumenten baserar sitt köpbeslut på vana. Samt att det inte 

finns tillräckligt med incitament för konsumenten att undersöka andra alternativ. 

Solomon et al (2010) skriver att denna typ av vanebeteende innebär att konsumenten 

hanterar information passivt. Den högra hjärnhalvan sköter kreativitet, intuition, 

känslor, orienteringsförmåga, bild-, formförmåga och främst helhetsuppfattningen. Det 

är den som används hos människor med mindre engagemang vid köpbeslut.  

 

Dahlén och Lange (2009) beskriver detta som att varumärkesassociationer är sparad 

information som konsumenten använder vid inertia. Lägre engagemangsnivåer känne-

tecknas även av att konsumenten anser att risken för felköp är liten vid ett köp. Därför 

hanteras mindre information av mindre engagerade konsumenter än mer engagerade 

konsumenter beslut. Av denna anledning bör kommunikation till mindre engagerade 

konsumenter bestå av enkel och kort information. Den bör även upprepas för att skapa 

större kännedom (Dahlén & Lange 2009). Det är på ett ytligt plan information tas in och 

konsumenterna lägger inte någon större vikt vid vilken produkt de köper, om det finns 

liknande utbud på marknaden (Fill, 2005).  

 

3.3.1.2 Högre engagemangsnivåer  

Dahlén och Lange (2009) skriver att högre engagemangsnivåer vid köpbeslut ofta beror 

på en större ekonomisk investering eller att en produkt har hög social status. Eftersom 
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högengagemangsnivåer innebär att konsumenten känner en stark mening i produkten 

beskriver Solomon et al (2010) det hela som en passion. Fill (2005) skriver att här 

efterfrågar konsumenten mycket information som denne vill kontrollera. Konsumenten 

är mer aktiv, fördjupar sig i information kring produkten och ägnar sig åt att undersöka 

olika alternativ av produkter. Konsumenten vill lära sig mer men söker även relativt 

mycket information för att skapa sig en viss attityd, innan denne tar ett eventuellt 

köpbeslut (Kapferer & Laurent, 1985; Fill, 2005).  

 
3.3.2 Köpbeslutsprocessen och köpbeslut 

Crossby och Lunde (2008) skriver att köpbeslutsprocessen ser olika ut beroende på 

vilka produkter konsumenten är ute efter. Vidare skriver de även att själva processen 

kan pågå i allt från flera år eller vara över på några minuter vid exempelvis impulsköp.  

 

Köpbeslutsprocessen ger en övergripande beskrivning av hur konsumenter går från att 

identifiera ett behov, till att slutligen köpa en produkt eller besöka en butik. Det första 

steget i modellen beskriver hur konsumenter identifierar ett behov. Andra steget visar 

att konsumenterna söker information om det de ska köpa och vidare på det tredje steget 

utvärderas de olika alternativen. Vidare kommer steget av själva konsumtionen och 

efterköpsbeteende kommer som sista steg (Solomon et al, 2010; Levy & Weitz, 2009; 

Dahlén & Lange, 2009; Crosby & Lunde, 2008).  

 

Även om processen inte är den exakta sanningen över hur konsumenter tar ett köp-

beslut, är den en modell som passar väl in på de flesta köpsituationer. Olika 

konsumenter, varumärken, produkter och butiker påverkar så att olika steg av processen 

får större eller mindre roll vid olika situationer (Solomon et al, 2010; Crosby & Lunde, 

2008). Dahlén och Lange (2009) skriver att de flesta författare som återger köpbesluts-

processen har gemensamt att alla menar att konsumenten måste ta sig igenom alla steg i 

modellen. Detta är en kritik som finns mot köpbeslutsprocessmodellen och det är viktigt 

att minnas att den inte speglar absolut sanning. Nyare marknadsföringslitteratur, så som 

Hultén et al (2011), lyfter fram individen i värdeskapandet. I studerandet av köp-

beteende bör individuella faktorer därför tas i beaktande (Engel et al , 1995). Hultén et 

al (2011) skriver om det värderingsskifte som skett mellan generationer. Författarna 

delar in generationer i grupper där de yngre generationerna, som benämns X,Y och Z, 

tenderar att vara mer individualistiska än de individer födda 1964 och tidigare, som 

hade ett mer kollektivt synsätt. Generation X syftar till de individer som är födda 1965 
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till 1976, generation Y är de individer som är födda 1980 till 1997. Generation Z syftar 

till de individer som är födda 1998 och senare. Dessa individer uppskattar inte det 

kollektiva, känslan av att vara en i mängden (Hultén et al, 2011). Därav kommer den 

kritik som riktas mot köpbeslutsprocessmodellen. I denna uppsats används modellen då 

den visuellt underlättar för förståelsen av komplexiteten i konsumentbeteende. Nedan är 

en illustration över hur flera författare inom konsumentbeteende gestaltar köpbesluts-

processen.  

 

Figur 8 - Förenklad bild av köpprocessmodellen (Solomon et al, 2010; Crosby & Lunde, 2008; Levy & Weitz, 2009; 

Dahlén & Lange, 2009) 

 
3.3.2.1 Olika typer av behov och Behovsidentifiering  

När en konsument identifierar ett behov börjar processen. Behovet kan vara av olika 

karaktär, det kan vara ett behov som benämns utilitarian eller ett behov som benämns 

hedonic (Levy & Weitz, 2009; Gianluigi et al, 2007). Gianluigi (2007) beskriver ett 

utilitarian-behov som funktionellt, där konsumenten exempelvis har ett praktiskt behov 

av en skruvmejsel för att skruva i en skruv i en bräda. Vidare beskriver Gianluigi (2007) 

ett hedonic-behov som känslomässigt, där konsumenten vill ta ett köpbeslut för att 

känna välbehag. Detta kan exempelvis vara kopplat till att den nya bilen är finare än 

grannens, att konsumenten ska lära sig nya saker eller sociala evenemang.  

 

3.3.2.2 Informationssökning 

Det andra steget i köpprocessmodellen är det steg då konsumenten inhämtar 

information, antingen från interna källor eller externa källor. När konsumenten använder 

det interna som informationskälla innebär det med andra ord att de inhämtar information 

från sitt minne (Hultén et al, 2011; Solomon et al, 2010). Extern informationskälla 

innebär att konsumenten istället aktivt inhämtar information från till exempel internet 

eller personer i bekantskapskretsen (Solomon et al, 2010).   

  

Tidigare i referensramen redogjordes för olika nivåer av engagemang som incitament 

för att söka information. Desto mer värde konsumenten förväntar sig att de kan få ut av 
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att söka information desto mer information eftersöks. Så länge som kostnaden eller 

värdeminskningen i informationsinhämtningen inte är för stor relativt till nyttan av den 

(Levy & Weitz, 2009; Solomon et al, 2010).  Även Dick och Basu (1994) skriver om att 

det är konsumentens uppfattning om den relativa nyttan som avgör informations-

sökningsprocessen inför ett köpbeslut.  

 

Solomon et al (2010) ser på det första steget i köpbeslutsprocessen som ett behov att 

lösa ett problem, på engelska problem recognition. Informationssökning kan därför 

enligt Solomon et al (2010) delas in två delar. Antingen utökad problemlösning eller 

begränsad problemlösning. Utökad problemlösning på ett problem relateras till 

produkter, varumärken eller butiker som aktiverar ett starkare engagemang och där även 

hög risk upplevs av konsumenten. Begränsad problemlösning är då enligt Solomon et al 

(2010) relaterad till mindre engagemang och mindre risk hos konsumenten och exempel 

på det hela är rutinbaserade köp.  

 

3.3.2.3 Utvärdering av alternativ 

Konsumentens incitament till att inhämta information påverkar sedan det 

nästkommande steget i processen, utvärdering av alternativ. Solomon et al (2010) 

beskriver det hela som att konsumenter som är involverade i en utökad problemlösning, 

har större motivation att undersöka andra produkter, butiker eller varumärken än 

konsumenter begränsade i sin problemlösning. Konsumenter som gör rutinköp där 

risken för felköp är låg utvärderar få eller inga alternativ (Solomon et al, 2010).  

 

Detta steg, utvärdering av alternativ, är starkt kopplat till varumärken. Beroende på hur 

pass väl en konsument minns ett varumärke, visar detta enligt Aaker (2010) styrkan av 

ett varumärkets närvaro i konsumentens medvetande. Aaker (2010) menar att när en 

konsument endast svagt känner igen ett varumärke, är detta ett tecken på en relativt svag 

medvetenhet, då det bara betyder att konsumenten har stött på varumärket tidigare. Om 

en konsument är mer medveten om ett varumärke kan denne enligt Aaker (2010) 

återkalla ett varumärke från minnet. Aaker (2010) menar att det är först vid fullständig 

dominans av ett varumärke som absolut medvetenhet finns hos konsumenten.  

 

Det finns enligt Keller (1993) tre betydande anledningar till den viktiga roll 

varumärkeskännedom spelar vid konsumenters beslutsfattande. Den första anledningen 
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är att när en konsument tänker på en produktkategori ska denne koppla detta direkt till 

ett specifikt varumärke. Vidare menar författaren att ett stort utbud på marknaden, gör 

att varumärkesägaren har större konkurrens om konsumentens varumärkeskännedom.  

 

3.3.2.4 Köpbeslut och beteende efter ett köpbeslut  

Köpbeslut är det fjärde och näst sista steget i processen och representerar de omedvetna 

eller medvetna val konsumenten gör i de förgående stegen (Solomon et al, 2010). Det 

sista steget i köpbeslutsprocessen handlar om konsumentens beteende efter det att köp-

beslut tagits. Där väljer en konsument produkt, varumärke eller butik och konsumenten 

väljer även om de vill återupprepa köpbeslutet. Därför spelar varumärkesuppbyggandet 

en viktig roll för både detaljister och tillverkare (Solomon et al, 2010; Crosby & Lunde, 

2008). 

 

Konsumenter kan använda sig av ett varumärke som ett hjälpmedel för att förenkla sitt 

beslutsfattande, eftersom ett varumärke bland annat står för en särskild kvalitetsnivå 

eller ett minskat risktagande (Keller & Lehmann, 2006). Dahlén och Lange (2009) 

beskriver det sista steget i köpbeslutsprocessen, där konsumentens beteende efter ett 

köp är i fokus, som en fråga gällande lojalitet. Vidare är lojalitet ett brett begrepp och 

kommer därför nedan benas ut i ett eget avsnitt även om det kan ses som en del av köp-

beslutsprocessen.  

 

3.3.3 Lojalitet 

Begreppet lojalitet ses som ett svårdefinierat begrepp på grund av dess många olika 

former. Detta eftersom lojalitetsbeskrivning för produkter eller butiker kan skilja sig 

från den lojalitetsbeskrivningen som gäller ett varumärke (Hawkins & Vel, 2013).  

 

För de flesta företag är ökad tillväxt och ökad lönsamhet ett mål. Därför har författarna 

till denna uppsats gjort ett antagande om att det även föreligger sig så för Nordic 

Stream, och de involverade detaljistkedjorna i denna uppsats. Av detta insågs vikten av 

att fastställa definitionen och tekniken, för att mäta begreppet lojalitet som lämpligast 

indikerar tillväxt- och lönsamhetsgrad till företagsperspektivet. Vidare finns det även en 

mening i att lyfta fram lojalitet utifrån konsumentperspektivet för att kunna bidra till 

svaret på frågeställningen. Begreppet och problemen som finns med att finna en lämplig 

definition av lojalitet har därför baserats till viss del sig mot Holmbergs (2004) 
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avhandling. Holmberg (2004) belyser skillnaden på just lojalitet utifrån företags-

perspektivet och konsumentperspektivet. 

Holmberg (2004) ledde diskussionen vidare till författaren Reichheld (2003) vari en 

intressant definition på begreppet lojalitet återfanns. Reichheld (2003:47) anser att 

frågan "Would you recommend this product or service to a friend?" är viktigast i 

avgörandet av en konsuments lojalitet. Reichheld (1993) skriver även att lojalitets-

byggande inte är ett tillägg i företagets affärsstrategi, vilket kan läggas på i efterhand. 

Lojalitetsbyggande handlar istället om att ett företag som vill ha lojala konsumenter 

måste bygga en lojal kundbas, som påbörjas internt, i den grundläggande affärsstrategin.  

Solomon et al (2010) väljer istället att koppla lojalitet till känslor, känslor som 

förtroende och tillfredställelse. Även enligt Sirdeshmukh et al (2002) kan förtroende 

genom sitt inflytande i värdeskapandet påverka lojalitet. Värdeskapande är det 

konsumenten vill få ut av ett köpbeslut och det är utefter värdeskapandet lojalitet 

justeras. Reichheld (2003) däremot kopplar lojalitet till ett företags inflytande och 

framgång. Reichheld (2003) anser att denna koppling finns, eftersom det finns belägg 

för att lojala kunder bidrar till skapandet av ett företags tillväxt. 

Tidigare studier inom forskningsområdena tjänstekvalitet, tillfredsställelse och kund-

förtroende visar enligt Yim et al (2008) att dessa områden är några av de bidragande 

drivkrafterna för kundens lojalitet. Detta tyder på att drivande krafter för kundlojalitet, 

är den utvärdering kunden gör efter inköpet samt den bedömning som görs av framtida 

prestationer, hos företaget eller varumärket. En liknande koppling gällande lojalitet och 

framtida avsikter för eventuellt återköp gör även Helgesen (2006).  

Reichheld (2003) menar att det inte är självklart att konsumentperspektivet på lojalitet 

leder till tillväxt för ett företag, utan det är företagets investeringar som avgör 

lojaliteten. Hawkins och Vel (2013) skriver även de att företag bör vara medvetna om 

att lojalitet handlar om förtroendeskapande och tillfredsställelse. Men de lyfter även 

fram att lojalitetsprocessen inte är enkel och att kundlojalitet också beror på vilka 

investeringar företaget har gjort i sina relationer med konsumenterna.  

Det har länge förts diskussioner angående hur tillfredsställelsen hos konsumenten ska 

maximeras för att företag på bästa sätt ska kunna anpassa sina marknadsförings-

strategier efter sina konsumenter. Ett skifte har skett där forskning om kund-
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tillfredsställelse avtagit och ett allt större intresse för kundlojalitet istället uppkommit, 

då företag menar att det är lojalitet som påverkar vinsten (Oliver, 1999). Ett sätt för 

företag att försöka förutse kundlojalitet är att använda sig av olika lojalitetsprogram. 

Ifall företag bör använda sig av lojalitetsprogram eller inte råder det delade meningar 

om. Vlachos et al (2010) skriver att kundlojaliteten är någonting som är svårt att förutse, 

trots användning av lojalitetsprogram. En viktig drivkraft för kundlojaliteten som 

författarna tar upp är det känslomässiga engagemanget konsumenter känner gentemot 

företaget. Lojalitetsprogram betraktas å andra sidan som ett sätt för företag att skapa 

kundlojalitet, vilket kan ge framgångsrikt resultat (Solomon et al, 2010; Bergés et al, 

2013). Solomon et al (2010) förklarar att lojalitetsprogram kan bestå av erbjudanden 

och rabatter kunder får när de gör ett  köp, som sedan används som en form av betalning 

vid nästa köp. 

 

På grund av att det ses som mer lönsamt att göra sina befintliga kunder lojala, än att 

hela tiden skapa nya kunder har lojalitetsskapande åtgärder hamnat i fokus hos 

detaljister. En konsument kan vara lojal mot flera olika produkter, varumärken och 

butiker simultant. En vanlig uppdelning är att en konsument kan ses som varumärkes-

lojal eller butikslojal (Reichheld, 2003; Holmberg, 2004).   

 

3.3.3.1 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet är av en mer abstrakt karaktär och kan förklaras av en konsuments 

grad av engagemang (Kotler & Pfoertsch, 2006). Dahlén och Lange (2009) skriver att 

varumärkeslojalitet uppstår när ett varumärke håller vad det lovat. Begreppet 

varumärkeslojalitet har tidigare använts om företeelsen att en konsument föredrar ett 

alternativ framför andra konkurrerande alternativ, men idag kan det beskrivas som ett 

relationsfenomen (Jacoby & Kyner, 1973; Kotler & Pfoertsch, 2006; Dahlén & Lange, 

2009). Bland annat får national brands lojala konsumenter en medvetenhet om 

varumärket. Detta gör att konsumenter förväntar sig kunna finna varumärket överallt 

och därför bidrar till en bättre position vid förhandling med detaljister (Armstrong et al, 

2009).  

 

3.3.3.2 Butikslojalitet 

En spartansk beskrivelse av begreppet butikslojalitet handlar om att kunder åter besöker 

en butik, det handlar alltså om återbesöksfrekvensen (Holmberg, 2004). Reichheld 

(2003) menar däremot att lojalitet inte kan beräknas i termer av återköpsfrekvens eller 
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återbesöksfrekvens eftersom den typen av siffror kan påverkas av likgiltighet och brist 

på alternativ. 

 

Lojalitet skapas ofta av detaljistbutiken för att denne ska kunna öka sina marknads-

andelar (Bergés et al, 2013; Hawkins & Vel, 2013). Dock menar Aaker (2010) att 

företag bör se upp så de inte råkar göra misstaget att försumma konsumenterna som 

redan finns i sin jakt på nya konsumenter för större tillväxt. Detta misstag kan bli 

relativt kostsamt. Men konsumentförvärvning är enligt Hawkins och Vel (2013) inte 

lojalitetsskapande. 

 

Private label och butikslojalitet 

Enligt Binninger (2008) är det upplevda värdet av varumärket en viktig del av 

byggandet av kundtillfredsställelsen och lojaliteten gentemot butikens private label.  

Som nämndes i företagsperspektivet är det inte bevisat att införandet av private label 

ökar butikslojaliteten eller stärker varumärket för en detaljist (Dunne & Narasimhan, 

1999; Koschate-Fischer et al, 2014; Ailawadi et al, 2008; Quelch och Harding, 1996). 

Inte heller det omvända, att en hög återbesökarfrekvens skulle underlätta införandet av 

private label (Koschate-Fischer et al, 2014; Ailawadi et al, 2008).  

 

Vid vidare genomgång av litteratur kring butikslojalitet kopplat till private label, 

hittades Martenson (2007) som har undersökt en detaljists varumärkesimage, i relation 

till konsumenters tillfredställelse och dess butikslojalitet. Som en del av detaljistens 

varumärkesimage har Martenson (2007) använt sig av konsumenters uppfattning av 

detaljistens eget varumärke, private label. Nedan visas en modell från Martenson (2007) 

 

 

Figur 9 - Egen modell över private labels relation till butikslojalitet från Martenson (2007:546) 

 

Resultaten från Martenson (2007) visade på att private label är påverkande delvis av hur 

konsumenten genom butikslojalitet uppfattar detaljistens image. Resultaten visade dock 
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att det var mycket mindre viktig för konsumenter att butiken erbjöd egna märken eller 

private label än att det var bra på att vara en kompetent leverantör. Även om det finns en 

ömsesidig påverkan har butikens varumärkesimage en något starkare påverkan på 

private label, än vad private label har på butikens varumärkesimage. Vilket enligt 

Martenson (2007)  innebär att det är mer troligt att butiksimagen kommer påverka 

konsumenters villighet att testa private label, än att konsumenter med en positiv butiks-

image kommer att efterfråga private label.  

 

Den motvilja konsumenter kan känna mot att byta till ett annat varumärke vid inköp 

beskriver Corstjens och Lal (2000) med begreppet varumärkeströghet. På grund av den 

tilltagande framgången som private label har gentemot national brands, har detta lett till 

att private label fått en allt viktigare plats på marknaden för konsumentvaror. 

 

3.3.3.3 Att byta till private label 

Broyles et al (2011) studerade vilka faktorer som kunde påverka konsumenter att byta 

till private label. Konsumentens lojalitet till detaljistens varumärke har enligt Broyles et 

al (2011) för konsumenters bytesbenägenhet, både en direkt som indirekt effekt, där det 

är konsumenternas attityd mot private label som förmedlar den indirekta effekten. 

 

Däremot fann författarna i sin studie att konsumentens lojalitet för tillverkare påverkar 

konsumenters bytesbenägenhet endast via den attityd som finns gentemot private label. 

Det framkom även i studien att det mellan tillverkarens varumärkeslojalitet och 

attityden mot private label råder en negativ association, medan det mellan detaljistens 

varumärkeslojalitet och attityden mot private label tvärtemot rådde en positiv 

association. Broyles et al (2011) vill med detta poängtera vikten av att utveckla 

marknadsstrategier anpassade efter den lojalitet konsumenter känner, då det beror på om 

det är lojalitet mot national brands eller mot private label.  

 

Liu och Wang (2008) menar att attityden mot private label kan förbättras med hjälp av 

att detaljister förmedlar en positiv butiksimage. Detta eftersom attityden mot private 

label kan förstärkas med hjälp av en positiv butiksimage. Attityden mot national brands 

verkar däremot inte påverkas lika mycket av butiksimagen (Liu & Wang, 2008). 

Författarna menar att tillverkare istället bör lägga större vikt på att förbättra den bild 

deras varumärken har.  
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Broyles et al (2011) skriver att detaljister vid denna förbättring samt utveckling och 

lansering av private label borde fokusera mer på konsumenter med lojalitet gentemot 

detaljisten. På grund av att konsumenter som redan är lojala mot detaljisten också är 

mer benägna till att byta till private label. Jämfört med konsumenter som är lojala mot 

national brands, kommer deras mottaglighet inte vara lika stor då dessa konsumenter 

generellt har en mindre positiv attityd mot private label (Broyles et al, 2011). Enligt 

Leingpibul et al (2013) behöver det inte råda en direkt konkurrens mellan national 

brands och private label. Det Leingpibul et al (2013)  menar är att en konsuments 

attityder till national brands inte nödvändigtvis behöver innebära att denne inte skulle 

tycka om private label. 

 

3.3.3.4 Attityd och Beteendelojalitet 

Det råder dock oenighet mellan forskare om vad lojalitet egentligen är,  och istället för 

att kategorisera begreppet i butikslojalitet eller varumärkeslojalitet finns det andra 

indelningar. De två indelningarna som Dahlén (2002) gör är attitydlojalitet och 

beteendelojalitet. 

 

Attitydlojalitet innebär att kunden har en positiv attityd till varumärket eller butiken. 

Denna positiva attityd säger dock inte något om hur mycket eller hur ofta kunden köper 

varan eller besöker butiken (Dahlén, 2002).  

 

Beteendelojalitet innebär däremot hur ofta kunden köper varumärket eller besöker 

butiken. Detta säger dock inget om vilken attityd kunden har till varumärket eller 

butiken (Dahlén, 2002). 

 

Hawkins och Vel (2013) kopplar attitydlojalitet till att konsumenter känner ett 

emotionellt band och att det är av denna anledning som de väljer att behålla relationen 

till ett varumärke. Till skillnad från attitydlojalitet behöver beteendelojalitet inte 

nödvändigtvis att konsumenten har något emotionellt band till varumärket eller 

företaget. Den beteendelojala konsumenten håller sig till ett varumärke på grund av 

bekvämlighet eller höga byteskostnader. Hawkins och Vel (2013) skriver att när 

konsumenter upplever att ett varumärkes produkter på något sätt särskiljer sig från 

konkurrenterna, kan det av denna anledning ha potential till att skapa attitydlojalitet. 
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Författarna menar att det är det unika i produkten som leder till att attitydlojaliteten 

skapas. På samma gång finns det möjlighet till att även beteendelojaliteten skapas, då 

produkten kommer fortsätta att köpas av konsumenten tills passande alternativ dyker 

upp (Chang, 2013).  

Yim et al (2008) nämner att tidigare forskning visat att konsumenter kan utveckla en 

starkare tillgivenhet gentemot produkter. Enligt författarna kan denna tillgivenhet 

sträcka sig till varumärken, där graden av tillgivenhet på en skala, kan sträcka sig 

mellan en intensitet från vänskaplig, vidare till passionerad och slutligen till en 

beroendeframkallande besatthet. Yim et al (2008) skriver vidare att det räcker med att 

ytligt behaga konsumenter för att skapa beteendelojalitet. Men för att ett företag ska 

lyckas överleva på en konkurrenskraftig marknad kan det krävas att attitydlojaliteten 

som skapas är av mer passionerad karaktär. Detta innebär att företaget måste förstå vad 

konsumenten vill ha samtidigt som företag måste behaga och leverera överlägset värde 

(Hawkins & Vel, 2013). Attitydlojaliteten har enligt Hawkins och Vel (2013) större 

potential än beteendelojalitet att förbättra ett företags marknadsandelar. Författarna 

skriver att anledning till detta är för att beteendelojala konsumenter inte kommer att 

sprida företagets rykte.  

Hawkins och Vel (2013) anser även att konsumenter som är attitydlojala däremot inte 

kommer att påverkas lika starkt av en dålig erfarenhet hos företaget. Författarna menar 

att företagets framtida möjligheter till vinst och längre livslängd är större med 

attitydlojala konsumenter. 

Konsumenter genomgår enligt Oliver (1999) fyra lojalitetsfaser. Kognitiv lojalitet är fas 

ett och beskrivs som att valet av varumärke baseras utifrån den information 

varumärkesattributen ger, denna form av lojalitet betraktas som relativt ytlig. En djupare 

lojalitet upplever konsumenter först vid nästa fas som är affektiv lojalitet. Denna form 

uppkommer när konsumenter vid varje användningstillfälle känner tillfredsställelse 

(Oliver, 1999). Detta innebär att företaget kumulativt lyckas tillfredsställa 

konsumenterna och ett tycke gentemot varumärket kommer att utvecklas.  

 

Konativlojalitet är nästa fas och beskrivs av Oliver (1999) som beteendeavsiktsteget. 

Lojaliteten i den här fasen påverkas av händelser som upprepande sker, och som består 

av positiva känslor mot varumärket. Den slutliga fasen Oliver (1999) tar upp är 



  

  

67 

handlingslojalitet. Vid den här fasen har konsumenternas lojalitet genomgått en 

förändring från beredskap till agerande, där de tidigare faserna av lojalitet har förändrats 

till motiverande avsikter. Enligt Helgesen (2006) är kundlojalitet den uppskattning 

konsumenten gör av handlingslojalitet. Även Oliver (1999) menar att vid fasen för 

handlingslojaliteten har konsumenten gjort det medvetna valet att köpa varumärket igen.  

 

3.3.4 Sammanfattning av konsumentperspektivet 

 

Figur 10 - Sammanfattning av konsumentperspektivet 

 

För att sammanfatta det som redovisats i referensramen, gällande konsumentbeteende 

konstruerades modellen ovan. Stegen i köpbeslutsmodellen är lika stora i modellen men 

deras dimension i den faktiska processen avgörs av en konsuments engagemangnivå. 

(Solomon et al, 2010; Keller & Lehmann, 2006; Dahlén & Lange, 2009). 

 

Vidare har konsumentperspektivet sammanfattat begreppet lojalitet utifrån de fyra 

begreppen, varumärkeslojalitet, butikslojalitet, attitydslojalitet och beteendelojalitet. 

Attitydslojalitet säger inget om en konsuments beteende men en konsument kan vara 

attitydslojal både till en butik eller ett varumärke (Liu & Wang, 2008; Dahlén, 2002; 

Oliver, 1999). Att en konsument är beteendelojal säger inget om dennes attityd och 

därför kan en konsument både vara beteendelojal till en produkt eller en butik (Dahlén, 

2002; Oliver, 1999).   
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3.4 Sammanfattning av hela referensramen 
Modellen nedan är en konceptuell begreppsram (Gerlee & Lundh, 2012). Den utgår 

ifrån arbetets syfte och åskådliggör kopplingen mellan de centrala begreppen och 

områden som studerats och redogjorts för i referensramen. Modellen har två större 

utgångspunkter, den första är företagsperspektivet och dagligvaruhandelns distributions-

kedja. Den andra är köpbeslutsprocessen för att lyfta fram konsumentperspektivet och 

begreppet lojalitet.  

 

Figur 11 - Egen modell, med utgångspunkt i en förenklad distributionskedja, sammanfogad med köpbeslutmodellen, 

Solomon et al (2010) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras materialet i den ordning det har samlats in. För att kunna 

svara på frågeställningarna i detta examensarbete intervjuades först en leverantör med 

det aktuella problemet. Intervjuer och annat insamlat material från samarbetsföretaget 

Nordic Stream,  kommer därför redovisas först. Efter det presenteras materialet från de 

fyra fokusgruppintervjuer som genomförts. Som avslutning på kapitlet visas insamlat 

material från detaljistföretagen ICA och Bauhaus samt intervjuer med företagen. 

 

4.1 Företagsperspektivet–Leverantören 
Det empiriska materialet tillhörande företagsperspektivet, utifrån leverantörens syn-

vinkel, kommer från data som är insamlad kring samarbetsföretaget Nordic Stream. 

Dessa data kommer från företagets hemsida, styrelsedokument, årsredovisning samt 

från intervjuer som gjorts med företaget.  

 

4.1.1 Företagspresentation–Nordic Stream 

Utifrån Nordic Streams årsredovisning 2013, presenteras nedan en kort företags-

beskrivning i form av en ekonomisk översikt. Längst ned i tabellen presenteras nyckel-

tal gällande företagets tillväxt och dess förändring över tid.  

 

Ekonomisk översikt    

Tkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 

Nettoomsättning 31 646 25 124 28 399 

Resultat efter finansiella poster 1 898 184 – 789 

Balansomslutning 14 190 11 800 10 970 

Soliditet % 62 61 64 

Medelantal anställda 4 4 5 

Tillväxt omsättning % 28 – 11 – 47 

Tillväxt totalt kapital 20 8 – 33 

Figur 12- Ekonomiskt översikt Nordic Stream 

 

4.1.2 Varumärket Nordic Stream 

Under första mötet med Nordic Stream förklarade företagets marketing manager 

företaget utifrån sitt eget perspektiv.  
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”…vi är ju ett företag som jobbar med att utveckla, tillverka och sälja 

konsumentprodukter inom manuell städning. Smal nisch men med ett brett 

område” Per-Ove Rosenqvist, marketing manager Nordic Stream  

 

Nordic Stream har varit verksamma sedan år 1969. Huvudkontoret ligger beläget i 

Klavreström, en ort mitt i de småländska skogarna. I sin företagsbroschyr beskriver 

Nordic Stream sig själva som ett företag som designar, tillverkar och levererar 

skräddarsydda manuella städredskap, med en kundkrets som sträcker sig över hela 

världen. Företaget lägger stor vikt på kvalitet, design och funktion på sina produkter. 

Historien bakom Nordic Stream grundar sig i företaget Swish, företagets ursprungliga 

namn. Företaget utvecklade, under företagsnamnet Swish, microfiber tillsammans med 

specialister på ett annat företag. Swish var pionjärer inom manuell städutrustning och 

utvecklade manuell städutrustning utefter sina kunders önskemål, på business-to-

business-marknaden. 

 

”I en byggnad som ligger en bit härifrån, och de första tjugo-trettio åren, så 

var den professionella marknaden som var huvudmarknaden så att säga, 

med skolor och sjukhus. Och vi hade tillverkningen här på orten i Norrhult” 

Per-Ove Rosenqvist, marketing manager Nordic Stream  

 

På 90-talet kom Swish i kontakt med en kund som distribuerade manuell städutrustning 

i två segment. Dels på den professionella marknaden, business-to-business-marknaden, 

men även på detaljhandelsmarknaden i Norge. Marknadsansvarig beskriver detta 

följande. 

 

”Nordic Stream, eller Swish som det hette på den tiden, var med och 

utvecklade den skandinaviska städmetoden och genom åren så kom vi mer 

och mer in på konsumentmarknaden via en proffskund som vi hade. Det var 

en stor kund till oss som hade två segment, dels städning och detaljhandel i 

Norge och vid det tillfället så hade vi egentligen ingen kontakt med 

detaljhandeln, mer än via homepartyn, då. Men vi startade ett projekt där 

och vi lyckades ganska så bra, så vi tillverkade ett antal år i Norrhult” Per-

Ove Rosenqvist, marketing manager, Nordic Stream  
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Under intervjun berättade sedan representanterna vidare kring företagets historiska 

utveckling och större förändringar. Under 90-talet såg företaget, med det dåvarande 

namnet Swish, över sin tillverkning. Vid denna tidpunkt var tillverkningen placerad i 

Sverige och företaget beslöt sig för att importera produkterna till konsumentmarknaden 

från Asien. År 2006 delades företaget upp i två delar. Den tillverkning som skedde i 

Sverige till den professionella marknaden förvärvades av ett danskt företag och behöll 

namnet Swish. Den del av företaget som inriktade sig till konsumentmarknaden drevs 

vidare under namnet Nordic Stream. Detta förklarades under en intervju enligt citatet 

nedan. 

 

”Ägaren satt ju då med en tillverkning i Kina och en kundstock som vi 

säger, eller en kundmassa, på dagligvaruhandeln och då beslutade han att 

vi skulle se om vi kunde köra det vidare i ett nytt bolag. Och då fick jag och 

Robert frågan att starta Nordic Stream, med inriktning på detaljhandel, och 

det gjorde vi.” Per-Ove Rosenqvist, marketing manager Nordic Stream  

 

Vidare berättade företagets marknadschef om hur denna förändring i företaget ligger till 

grund för den rådande kundbasen. 

 

”Vi har haft kvar kunder sedan Swish-tiden då som detaljhandeln, då som i 

Norge har vi en stor aktör som vi har handlat med i många år, egentligen 

på alla kedjorna i Norge, Ica, Coop, Rimi, Rema och vad dom heter där.” 

Per-Ove Rosenqvist, marketing manager Nordic Stream  

 

Marknadschefen fortsatte att berätta historien bakom företagets nuvarande situation. 

Bland annat har företaget utvecklat produkter till homeparty-marknaden vilket inte har 

genererat önskvärd tillväxt. Vidare belystes Nordic Streams affärsidé som tidigare 

enbart har grundat sig i produktutveckling tillsammans med kunden. Med denna 

affärsidé upplevde företaget ett problem, då detaljhandeln ofta eftersöker ett färdigt 

sortiment. Detta förklaras enligt citatet nedan av Nordic Streams marketing manager. 

 

”…sedan 2006 tills nu så har vår affärsidé varit att vi ska utveckla 

tillsammans med kunder, kundunika produkter, egentligen sälja en tjänst 

kan man säga. Men det har vi ju upptäckt genom åren att det är väldigt 
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svårt i detaljhandeln, de förväntar sig ju nånting som är färdigt, när kan vi 

lägga ordern, när kan vi få det här. Så vi har nu sista året svängt om och 

ändrat affärsidén mot att vi har ett eget sortiment då och som vi kan erbjuda 

mot detaljhandeln och vi då fokuserar mot detaljhandeln och kanske 

gentemot tidigare då vi hade homeparty-kunder som kanske mer var ute 

efter lite mer unika produkter och kanske kunde tänka sig gå in i projekt och 

så” Per-Ove Rosenqvist, marketing manager Nordic Stream  

 

Företagets representanter diskuterade sedan vidare kring företagets nuvarande situation, 

utveckling och förändringar. En utveckling av affärsidén har gjorts och detta förklarades 

av Nordic Streams VD. 

 

”Vi har kvar den historiska, eller mellanhistoriska perioden, det vill säga 

att utveckla produkter till bland annat homeparty-marknaden. Men vi ser att 

vårt hopp och tror att vår framtid och tillväxt ligger i ett sortiment som vi 

kan sälja i eget namn, alltså öka kännedomen av vårt varumärke. Det har vi 

redan gjort och vissa komponenter som är skyddade är det vi ska gå vidare 

med.” Lars Larsson, VD Nordic Stream  

 

Nedan visas ett citat från företagets marketing manager som förklarar vad företagets nya 

sortiment består av.  

 

”Det är ju i princip det man har hemma i städskåpet, det mesta i alla fall, 

teleskopskaft, sådana här mopplattor, microfiber, olika textilier för att städa 

med det kan vara olika saker det kan vara trasor, fönsterputsredskap, 

damning, ja all manuell städning.” Per-Ove Rosenqvist, marketing manager 

Nordic Stream 

 

Gällande Nordic Stream som varumärke säger företagets VD följande. 

 

”Var vi befinner oss i den här processen i vårt företag nu, vi har inte suttit 

stilla utan vi har alltså registrerat vårt varumärke under Nordic Stream – 

Enjoy cleaning.” Lars Larsson, VD Nordic Stream 
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4.1.3 Leverantörens kanal 

Under en intervju diskuterades Nordic Streams roll i distributionskedjan. Företagets VD 

förklarade sedan hur företaget idag arbetar i distributionskedjan. 

 

“…vi har fortfarande vår grundfilosofi i företaget, vi säljer och producerar 

och levererar, vi har ingen lagerhållande funktion“ Lars Larsson, VD 

Nordic Stream  

 

Då Nordic Stream ej arbetar med lagerhållning används i dagsläget grossister mellan 

Nordic Stream och detaljister. Enligt företagets VD är detta inte optimalt för Nordic 

Stream då grossistens position i distributionskedjan minskar Nordic Streams 

vinstmarginal. Dock förklarades att detta samarbete har fördelar vid försäljning av 

kundutvecklade produkter, vilket överväger den förlorade vinstmarginalen. Enligt 

företagets VD förhåller det sig även så att detaljisten efterfrågar varumärken som 

grossisten är varumärkesägare av. För Nordic Stream innebär detta i dagsläget att 

företaget säljer sina produkter, utan något varumärke, till grossisten. Grossisten sätter 

sedan sitt eget varumärke, det som detaljisten och slutkonsumenten efterfrågar, på 

produkterna. Logistikansvarig förklarar detta i citatet nedan.  

 

”Som när vi säljer till grossisten i Norge, då sätter grossisten GIF på 

produkterna och säljer den sen till ICA, som är detaljist, som säljer till 

slutkund” Robert Strömberg, logistikansvarig Nordic Stream 

 

Logistikansvarig berättade vidare att med det nyutvecklade sortimentet, som ska säljas 

under Nordic Streams eget varumärke till detaljisten, finns inte längre behovet av 

grossisten. Företagets VD förklarade sedan vidare vilken position företaget vill nå i 

distributionskedjan. Idag sker all tillverkning av Nordic Streams sortiment i Ningbo, 

Kina.  

 

“Vi är Nordic Stream, vi har egna tillverkare, avtalstillverkare i Kina, och 

vi levererar direkt till detaljisten” Lars Larsson, VD Nordic Stream  
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För en utförlig bild av företagets egen syn på Nordic Streams plats i distributionskedjan 

se bilaga F. Nordic Streams önskvärda position i distributionskedjan för det nya 

sortimentet visas i modellen nedan. 

 

Figur 13 - Egen modell, Nordic Streams önskvärda position i distributionskedjan 

 

Utifrån den önskvärda positionen i distributionskedjan beskrev logistikansvarig två 

möjligheter för Nordic Stream, att arbeta med det nya sortimentet. Varumärket Nordic 

Stream-Enjoy cleaning kan säljas till slutkonsumenten hos detaljisten, men även säljas 

till detaljisten, där detaljisten kan sätta sitt private label på sortimentet.  

 

Av de två olika arbetssätten ovan, har kategorisering kunnat göras i enlighet med den 

teoretiska uppdelningen av hantering av affärsrelationer. Detta handlar om hur företag 

hanterar marknadsföring till slutkonsument eller detaljister. Dessa olika arbetssätt 

beskrivs i kommande två avsnitt. 

 

4.1.3.1 Varumärken - Business-to-consumer 

Historiskt har Nordic Stream endast utvecklat produktsortiment tillsammans med 

business-to-business-kunden, som har sålt produkterna under sitt varumärke. Detta har 

enligt Nordic Streams VD resulterat i att företaget inte haft någon kontakt eller 

marknadsföring till slutkonsumenten. I citatet nedan belyses detta. 

 

”Därför måste vi också visa för konsumenten att vi säljer inte bara 

lågkvalitativa produkter, utan vi måste också få förtroende där, så jag ser 

en möjlighet i den här utvecklingen.”  Lars Larsson, VD Nordic Stream 

 

För att lättare etablera en relation med sitt varumärke har Nordic Stream valt att 

samarbeta med ADDI, designbyrå. VD för Nordic Stream förklarade detta 

samarbete under en av intervjuerna. 

 

Ningbo

Kina 

Nordic 
Stream

Detaljist Konsument



  

  

75 

”Sen då så håller vi på med ett företag nere i Kalmar som är vårt 

samarbetsföretag när det gäller den grafiska biten och det är ett företag 

som heter ADDI. Ja så dom hjälper oss och dom har kommit med lite 

förslag om hur det ska se ut, och det är på det här viset vi sedan kommer gå 

ut och marknadsföra våra produkter, vårt sortiment.” Lars Larsson, VD 

Nordic Stream 

 

Logistikansvarig förklarade därefter att kommunikationen med kunden, både 

slutkonsument och detaljist, måste grunda sig i förmedlingen av den höga 

kvaliteten på sortimentet.  

 

”…och vi håller på att utveckla artworken då, och det ska vara färdigt till 

mässan i maj, och vi har tittat på vilken som framställer premiumprodukter 

bäst.” Robert Strömberg, logistikansvarig Nordic Stream 

 

I det sammanhang citatet ovan är tagit ifrån, berättade även logistikansvarig om 

företagets marknadsföringsaktiviteter. Bland annat om Nordic Streams deltagande i 

PLMA-mässan, vilket är ett sätt för företaget att marknadsföra sig på business-to-

business-marknaden. Detta förklaras vidare i nedanstående avsnitt. 

 

4.1.3.2 Varumärken - Business-to-business 

Marketing manager förklarade vidare att Nordic Stream årligen ställer ut på PLMA, 

Private Label Manufactures Association. PLMA är en internationell private label-mässa 

som hålls varje vår i Amsterdam, där aktörer i distributionskedjan får möjlighet att 

träffas och skapa nya avtal och affärsrelationer. Logistikansvarig berättade sedan att 

Nordic Stream nu måste marknadsföra sig och nå ut med både sitt sortiment och sitt 

varumärke. 

 

”Vi ska knacka på dörren med varumärket, och sparka in dörren också om 

det behövs…” Robert Strömberg, logistikansvarig Nordic Stream 

  

Företagets VD berättade sedan om att Nordic Stream har etablerat ett samarbete med det 

schweiziska grossistföretaget Migros. Migros är ett företag som verkar inom 

dagligvaruhandeln med sortiment under sitt eget varumärke. Nordic Stream och Migros 



  

  

76 

har gemensamt utvecklat ett sortiment med manuella städprodukter som säljs under 

Migros varumärke. Logistikansvarig förklarar att även fast Nordic Stream nu arbetar 

med att marknadsföra sitt eget varumärke kan även dessa former av samarbeten vara 

aktuella. 

 

”…men vill kunden köpa private label, fine för oss, bara vi säljer.” Robert 

Strömberg, logistikansvarig Nordic Stream 

 

Nordic Stream har som uppgift att tillverka produkter till Migros, sedan är det upp till 

Migros att distribuera ut produkterna till sina butiker. Produkterna som sedan säljs ute i 

butikerna står under Migros varumärke och inte Nordic Streams. Migros har i dagsläget 

ensamrätt att sälja och distribuera det nya sortimentet på den schweiziska marknaden.  

 

4.1.4 Strategi  

Under intervjuerna med Nordic Stream har sortimentets kvalitet lyfts fram flera gånger 

av företagets representanter. De har beskrivit prisbildningen och förtjänsten i värde-

kedjan som grund för företagets nya strategi.  

 

VD, Lars Larsson säger under intervjuerna att det vid ett givet pris till slutkonsument, 

inte finns något utrymme för Nordic Stream att låta en grossist ta över en del av värdet i 

distributionskedjan.  

 

”För att det inte ska bli dyrare för konsument är det därför ett 

önskescenario att private label eller eget varumärke, att korta ner den här 

delen. Och det här hänger ihop strategiskt med hur vi går tillväga.” Lars 

Larsson, VD Nordic Stream 

 

Med detta förklarade företagets VD att företaget bör ha som strategi att sälja 

direkt till detaljist, vare sig detta är genom private label eller national brand. Detta 

gäller då för Nordic Streams eget utvecklade sortiment som erbjuds kunden.  
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4.1.5 Sammanfattning företagsperspektivet-leverantören 

 

Figur 14 - Egen modell, sammanfattning av företagsperspektivet–leverantören 

 

Figuren ovan är en egen modell som är skapad för att främst visa på hur Nordic Stream 

måste arbeta för att distribuera ut sitt varumärke och sortiment. Nordic Streams 

organisatoriska resurser och förmågor är grunden för pilen in till 

varumärkesstrategiboxen och därifrån kan två varumärkeskanaler väljas. Antingen kan 

Nordic Stream arbeta med national brands där utmaningen ligger i att skapa en 

efterfrågedriven distributionskedja. Detta representeras av de streckade linjerna i 

modellen.   

 

Eller så kan de erbjuda private label till detaljisten, där utmaningen ligger i att de 

behöver hantera sina relationer till detaljister, som då är deras huvudsakliga kund.  Av 

intervjuerna framgår det att företaget har resurser och förmågor att erbjuda sitt sortiment 

som både private label och national brand. Vidare framgår det i intervjuerna med Nordic 

Stream att företaget vill skapa tillväxt. De eftersöker en ny detaljistkund, som kan sälja 

deras sortiment antingen som detaljistens private label eller under Nordic Streams eget 

varumärke.   

 

4.2 Konsumentperspektivet 
I detta avsnitt redovisas utvalda delar av det insamlade materialet från de fyra 

fokusgruppintervjuerna och presenteras med utgångspunkt i forskningsfrågan, Hur ser 

svenska konsumenters beteende och tankar ut kring köpbeslut gällande private label 

och national brands? 



  

  

78 

4.2.1 Engagemang 

I referensramen lyfts engagemang fram som ett verktyg för att segmentera konsumenter. 

Under de fyra fokusgruppintervjuerna kunde olika engagemangsnivåer hos olika 

informanter identifieras. Dessa skillnader uppfattades i flera steg av köpbesluts-

processen och kommer kontinuerligt redovisas samtidigt som processens steg. 

 

4.2.2 Köpbeslutsprocessen 

Utifrån databearbetning och kategorisering av materialet från fokusgruppintervjuerna 

kunde företeelser i diskussionerna kopplas till köpbeslutsprocessen. Detta trots att 

moderatorerna endast specifikt frågade om olika varumärken vid köpbeslut. Alla de 

olika delarna i köpbeslutsprocessen diskuterades i alla fyra fokusgrupperna och nedan 

följer vad som diskuterades uppdelat i köpbeslutsprocessens fem delar. 

 

4.2.2.1 Behovsidentifiering 

Vid flera tillfällen var det informanter som beskrev sina tidigare erfarenheter av 

städprodukter. Informanterna uttryckte oftast denna behovsidentifiering genom att 

återge ett exempel på hur de brukar tänka och agera när de saknar en produkt. En av 

informanterna beskrev att behovet först uppstod i hemmet när informanten insett att 

produkten saknades. En annan informant menade också att behovet uppstod i hemmet 

men incitamentet att gå vidare i köpbeslutsprocessen först uppstod vid exponering av 

produkten i butik. Detta uttryckte informanten genom följande citat. 

 

” ..alltså även att jag behöver det så är det ett impulsköp, att man går dit 

och tänker inte så mycket. Det är inte så att jag kollar massa olika 

alternativ och olika butiker, det är bara något man plockar på sig. Och 

finns det bara en på Maxi, så plockar jag den.” Simon, fokusgrupp 3  

 

Efter Simons uttalande instämde flera av de övriga informanterna och gav sina egna 

exempel på hur de brukar handla. Flera informanter påpekade att Simons uttalande 

stämde för just städartiklar. Som ansågs som förbrukningsmaterial likväl som 

diskborstar och trasor. För sådana produkter var de flesta av informanterna överens om 

att behovsidentifieringen uppstår i hemmet, men incitamentet att gå vidare sker först i 

butiken. 



  

  

79 

Under tema 1 och diskussionen kring tidigare erfarenheter av köp, i fokusgrupp 2, 

framgick det av samtliga informanter att behovet som uppstått i hemmet identifierades i 

matvarubutiken. En informant beskrev detta.  

 

”Eller om man råkar va inne i nån annan affär, typ Rusta eller så och man 

vet att man behöver eller så men annars blir det nog där man handlar.” 

Annica, fokusgrupp 2  

 

Informanterna i fokusgrupp 2 höll med Annica om att de flesta inköpen då gjordes i 

dagligvarubutiken. De flesta informanter i alla fyra fokusgrupperna konkretiserade sig 

dock och återgav även detaljhandelskedjors namn när de förklarade denna process. 

Gemensamt för alla fokusgrupper var att informanterna gärna uttalade vilken detalj-

handelskedja som de handlade på. De flesta informanterna berättade även att denna 

detaljhandelskedja oftast var den enda detaljhandelskedja som de brukade handla på. 

Den detaljhandelskedja som nämndes flest gånger och var mest återkommande var ICA. 

Nedan följer ett utdrag från en av transkriberingarna från fokusgruppintervjun 2: 

 

”Intervjuledare 2- Mm, så vi har tre teman och det första temat behandlar 

tidigare köp av manuella städprodukter. Och vi är intresserade av hur ofta 

ni köper städprodukter och var och så? 

 

Annica: - ICA 

Pernilla: - ICA 

Helen: - Ja 

Håkan: - Ja 

Nadina: - Ja samma här 

Annica: - Ja det blir ju där man handlar maten, så” 

 

I fokusgrupp 1 diskuterades även städprodukter som informanterna inte ansåg sig 

behöva köpa ofta. Informanten Karin berättade att hon kunde uppleva ett behov av att 

köpa en ny städproduk,t men att hon inte kommit vidare i processen till köpbeslutet. De 

övriga informanterna höll då med om att denna typ av städprodukter inte var något som 

de bara stoppade ned i kundvagnen vid den dagliga handlingen. Karin berättade sedan 

följande historia för att förklara att hon upplevde ett behov, men fortfarande inte 

kommit vidare.  
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”Men jag skulle behöva en mopp för jag övertog Gustav och Kristinas i 

Göteborg, så jag vet inte vad det är men en sån utfällbar, de är ju enkla 

men, men sen ja men det blev aldrig av, jag kör med den gamla moppen.” 

Karin, fokusgrupp 1  

 

4.2.2.2 Informationssök 

Gällande informanternas informationssök uttalade sig informanten Sofia i fokusgrupp 4 

om behovsidentifiering och informationssök. Detta gjorde hon genom att exemplifiera 

hur hon skulle agera om det gällde rengöring av hennes nuvarande trägolv.  

 

”…nu där jag bor nu där har vi trägolv, men dom är obehandlade så där 

skulle jag knappt våga använda nånting. Men skulle jag köpa nånting dit då 

skulle jag kolla lite extra eftersom det är känsliga golv, så att det är 

skonsamt, det kommer inte repa. Eller lixom aa har jag ett plastgolv eller 

så, som jag hade i min förra studentlägenhet, då hade jag inte egentligen 

brytt mig om vad jag hade köpt tror ja. Men det beror la egentligen på vilka 

golv jag har tror jag.” Sofia, fokusgrupp 4  

 

Sofia och Therese i fokusgrupp 4 diskuterade därefter att deras behov av att hitta 

information om produkter och användningsområden har förändrats över tid. 

Informanterna konstaterade att hur stort deras informationssökande är, oftast är kopplat 

till vikten av användandet. Därpå förklarade de två informanter för de övriga i gruppen 

att de ibland upplever det väldigt viktigt att kunna söka information och ibland inte. 

 

Alla informanterna konstaterade att detta behov av att söka information kring sådana 

saker som behandling av golv, var något som hade förändrats i takt med ålder och 

ändrade boendeförhållanden. Vidare i fokusgrupp 4 diskuterades återkommande köp 

och orsaker till att informanterna kunde tänka sig att byta produkter och märken från de 

som informanterna vanligtvis köper. Informanten Dino påpekade vikten och 

möjligheten av att som konsument kunna söka efter sin produkt eller sina önskemål. 

 

”men just, jag tror fan det som säljer mest i affärerna är det man är bekväm 

med, något man gillar, för då går man och söker upp det iallafall” 

 Dino, fokusgrupp 4  
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Alla informanter höll med Dino om att de gärna söker efter speciella produkter och 

varumärken, när det gäller något som de gärna vill ha. Denna informationssökning 

kunde både gälla informationssökning om själva produkten och leverantören, innan det 

tänkta köpet, men även på plats i butiken.   

 

4.2.2.3 Utvärdering av alternativ 

I alla fyra fokusgruppintervjuerna uttrycktes priset som en avgörande faktor vid 

utvärdering av alternativ. Dock påpekades det i samtliga fokusgrupper att priset inte 

alltid var den avgörande faktorn, utan flera faktorer påverkade informanterna. Detta 

visas tydligt i konversationen mellan informanterna Dino och Joakim i fokusgrupp 4. 

 

”Men om det är nånting som är skitsamma, då väljer man ju butiken. Men 

är det funktion man är ute efter, ehh ska man ha lite mer kvalitet och 

funktion då kollar jag ju mer på märken. Om man vill ha ordentligt, men 

som sagt det är ju inte så att man lägger ner jättemycket tid på.” Dino, 

fokusgrupp 4 

 

”Nä, för min del så är det nog pris och tillgänglighet, snarare än funktion. 

Jag har ju inte bil och så därför går man till ICA och kollar vad som finns 

där. Och så köper jag helst det som är billigast men om det finns nått som 

är snäppet dyrare som ser bättre ut så kan jag ju välja det. Men nu 

spenderar jag ju typ tio minuter med att svabba mina golv i en etta, så det 

är inte nått som jag fokuserar jättemycket på.” Joakim, fokusgrupp 4  

 

De övriga informanterna i fokusgrupp 4 stämde in i Joakim och Dinos konversation och 

alla informanterna förklarade hur de själva tänkte och tyckte vid olika inköp. 

Gemensamt för alla informanterna i alla fyra fokusgrupperna var att de flesta 

informanterna gärna gav exempel på olika produkter och olika situationer när de 

diskuterade kring utvärdering av olika alternativ. Informanterna var noggranna med att 

uttrycka sina åsikter i relation till deras olika livssituationer och olika erfarenheter kring 

situationer.  
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De flesta av de yngre informanterna förklarade sina egna åsikter och tankar kring 

utvärdering av alternativ i förhållande till sin ålder och sysselsättning. De äldre 

informanterna förklarade istället sina tankar och åsikter kring utvärdering av alternativ i 

förhållande till erfarenhet. Denna erfarenhet kopplades oftast till historier kring bra och 

mindre bra erfarenheter. Gemensamt för diskussionerna kring utvärdering av alternativ i 

alla fyra fokusgrupperna, var även att miljön ansågs vara en viktig faktor för många och 

helt avgörande för vissa. Miljöfrågan diskuterades oftast i samband med hållbara 

produkter och kvalitet. När informanten Annica uttalade sig om denna faktor nickade 

flera informanter medhållande. 

 

”Jag tittar nog mer på det här med ekologiskt, mer i första hand, och 

betalar gärna lite mer.” Annica, fokusgrupp 2  

 

Bland de äldre informanterna diskuterades miljöfrågan som något positivt, som över tid 

blivit mer och mer viktigt. Alla informanter i alla fokusgrupper var överens om att 

produkter bör vara miljövänliga och att sådana egenskaper alltid är något positivt.   

 

4.2.2.4 Köp och köpbeslut 

Majoriteten i samtliga fokusgrupper uttryckte att deras köp, av de flesta manuella 

städprodukter och köpbeslutet av dessa, oftast görs på plats i dagligvarubutiken. 

Informanterna var överens i alla fyra fokusgrupperna om att de flesta köp inträffade 

relativt sällan. Sådana städprodukter som microfibertrasor och diskborstar tillhörde inte 

heller en kategori av produkter som engagerade informanterna. Dock påpekade 

informanten Therese att vid exempelvis flyttstädning krävs det mer städartiklar än 

vanligt, vilket enligt Therese innebar ett mer planerat köp och köpbeslut.  

 

”Men alltså om man ska köpa mycket, som om man ska flytta till exempel, 

då åkte ju vi till Ö&B och köpte massor. Men om man bara behöver lite 

trasor eller så, då köper jag när man storhandlar” Therese, fokusgrupp 4  

 

Övriga informanter höll med om att ett sådant speciellt tillfälle kunde göra att det 

vanliga köpet och köpbeslutet ändrades. Dock konstaterades det i alla fyra fokusgrupper 

att städprodukter som kommer vara synliga i hemmet, som sopstativ, engagerar mer. 
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Även städset som kommer att användas under många år och som behöver ha en högre 

kvalitet, kan engagera mer.   

 

4.2.2.5 Efter köp och lojalitet 

De äldre deltagarna i fokusgrupp 1 och 2 uttalade sig om märken och produkter som de 

ansåg var bra och därför alltid köpte framför andra produkter. De flesta av de äldre 

deltagarna berättade gärna om en favoritprodukt eller ett favoritvarumärke som de ville 

rekommendera. Ett tydligt exempel på detta är när informanten Kjell-Åke berättar om 

en av sina favoriter. 

 

”När det kommer till kvalitet så, så har ju jag en käpphäst och det är ju 

diskborstar. De kan du köpa för fem kronor stycket, de där som alltid är på 

studentkorridoren, de där som bara är precis ihop tryckta och bara luktar, 

och så finns Alfa Lavals.” Kjell-Åke, fokusgrupp 1  

 

Kjell-Åkes påstående om de ovanligt bra diskborstarna startade en diskussion, och han 

fick många frågor om diskborstarna. De övriga informanterna blev intresserade av 

diskborstarna och flera uttryckte att de kunde tänka sig att köpa Alfa Lavals diskborste 

vid nästa besök på butiken Granngården, där de säljs. I fokusgrupp 2 diskuterade 

informanterna kring köp av hela städset och hur det påverkar nästa köp och lojaliteten 

till en produkt eller ett märke. Informanten Helen förklarade detta på följande sätt. 

 

”Så kan man ju bara byta den här nedre delen och det är klart att då går 

man ju inte och köper ett helt nytt set om man kan klara sig” Helen, 

fokusgrupp 2  

 

Hela gruppen håller med Helen och hon fortsätter då med att säga följande. 

 

”Ja just för miljön och så också så håller man sig ju till samma.” Helen, 

fokusgrupp 2  

 

På detta uttalande svarade informanten Pernilla följande. 

 

”Så länge pinnen håller så är det samma pinne” Pernilla, fokusgrupp 2  
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Pernillas svar fick hela gruppen att skratta och sedan fortsatte diskussionen kring att 

informanterna använde sina produkter så länge som möjligt, och gärna köpte 

refillprodukter om det fanns.  

 

I fokusgrupperna 3 och 4 med yngre deltagare diskuterades efterköp och lojalitet med 

en mer illojal inställning. I fokusgrupp 3 diskuterade informanterna om hur företagen 

arbetar med sina produkter och sin marknadsföring, och hur det påverkat dem som 

konsumenter. Informanterna diskuterade kring lojalitet och hur detta är något 

föränderligt. Informanten Johanna uttryckte sin illojalitet till ICA så här. 

 

”…så har jag blivit lite lurad av dem så kan jag nog bojkotta dem ganska 

många gånger, ja.” Johanna, fokusgrupp 3  

 

Övriga informanter höll med Johanna om att de ibland upplevt denna känsla. 

Informanterna uttryckte sina frustrationer kring stora detaljhandelskedjor och deras 

makt. Diskussionen kring denna frustration mynnade sedan ut i olika förslag från 

informanterna kring, hur de brukar hantera sådana situationer samt alternativa 

detaljister. Flera informanter var överens om att de ansåg sig kunna påverka genom att 

välja eller välja bort produkter, varumärken eller detaljister.  

 

I fokusgrupp 4 diskuterar de två kvinnliga informanterna Therese och Sofia hur de 

påverkas av reklam och hur de inte känner att de är lojala till varken speciella 

varumärken eller butiker. Informanten Therese uttrycker detta starkt i diskussionen. 

 

”Jag har ingen lojalitet överhuvudtaget” Therese, fokusgrupp 4  

 

Informanten Sofia svarar då. 

 

”Lojalitet skulle jag kunna byta om det är nån reklam som går på, okej 

lixom” Sofia, fokusgrupp 4  

 

Alla informanter var överens om att de påverkas av reklam och erbjudanden, både från 

olika varumärken och olika detaljister. Informanterna berättade därefter om olika 
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minnen från olika reklamkampanjer. Efter detta berättar informanten Dino för de andra 

informanterna om att han en gång köpte en disktrasa, som han inte alls var nöjd med. 

Han förklarade sedan att han önskade att han betalat lite mer för att få en bättre trasa. 

Informanten Joakim frågade då Dino följande. 

 

”Så dom är du illojal mot?” Joakim, fokusgrupp 4  

 

Dino ger då Joakim svaret. 

 

”Dom är jag extremt illojal mot.” Dino, fokusgrupp 4  

 

Hela gruppen skrattade då och sedan fortsatte diskussionen kring vad informanterna 

påverkas av, och hur deras efterköp och lojalitet hela tiden påverkas och förändras. 

 

4.2.3 Presenterade varumärken 

Till fokusgrupperna 2 och 4 visades Nordic Streams produkter under varumärket Nordic 

Stream-Enjoy cleaning och till fokusgrupperna 1 och 3 visades produkterna under ICA:s 

varumärke, ICA Home. Nedan visas bilder på produkterna med de olika varumärkena. 

 

Figur 9 - Bilder på Nordic Streams sortiment med två olika varumärken 

 
4.2.3.1 Informanternas syn på varumärket Nordic Stream 

Informanternas uttalanden och inställning till produkterna skiljde sig åt, beroende på 

vilket varumärke som sortimentet presenterades under. I de två fokusgrupper där 

sortimentet visades under Nordic Streams varumärke, var informanterna väldigt positiva 

till sortimentets kvalitet och design. Informanterna uttryckte bland annat att de kände att 

sortimentet hade mycket hög kvalitet och när de skickade produkterna mellan sig så 

Nordic Streams sortiment 
med ICA:s värumärke

Nordic Streams sortiment 
med eget varumärke
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visade de gärna varandra fördelar med produkterna. Exempelvis upptäckte en informant 

i fokusgrupp 4 ett handtag som fanns under hinken, som även visades för resten av 

fokusgruppen. Gruppen diskuterade vilken prisnivå de trodde det presenterade 

sortimentet föll under. En informant uttryckte då att denne trodde att sortimentet såldes i 

ett högt prissegment. På vilket en annan informant stämde in och sa: 

 

”Ja, det känns som det är ett högre prissegment och så känns det som 

funktionen och designen är mer genomtänkt också.” Therese, fokusgrupp 4  

 

Även i fokusgrupp 2, då sortimentet visades under Nordic Streams märke, inleddes en 

diskussion kring sortimentets kvalitet, design och funktion. Informanterna uttryckte sina 

åsikter kring detta och en informant återgav följande gällande sortimentets hink: 

 

”Oj vad fint! Den här var ju häftig när man ser igenom och så.” 

 Annica, fokusgrupp 2 

 

Alla i gruppen instämde i uttalandet och vidare diskuterades även kvalitet och prisnivå. 

Varpå följande kommentar gavs: 

 

”Ja, men det här verkade ju vara bra, hög kvalitet och känns dyrt också.” 

Nadina, fokusgrupp 2 

 

4.2.3.2 Informanternas syn på varumärket ICA 

I fokusgrupperna 1 och 3 där produkterna visades under ICA:s varumärke var de flesta 

informanterna mer skeptiska till sortimentet. De uttalade inga fördelar med produkterna 

när de skickade produkterna mellan sig, så som informanterna gjorde när Nordic 

Streams varumärke presenterades. I fokusgrupperna där Nordic Streams eget varumärke 

presenterades på sortimentet, var grupperna eniga i åsikterna kring sortimentet. Men när 

sortimentet visades med ICA:s varumärke skiljde sig informanternas syn. Större delen 

av informanterna i fokusgrupperna 1 och 3 kommenterade att sortimentet såg ut att ha 

låg kvalitet och ett lågt pris. Dock så sa en manlig informant i fokusgrupp 1, i direkt 

anslutning till att sortimentet tagits fram, följande. 

 

”Den här svabben är riktigt bra, den är bra.” Kolbjörn, fokusgrupp 1 
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Varpå informantens fru svarade. 

 

”Ja, det är den.” Ingrid, fokusgrupp 1 

 

Övriga informanter i fokusgruppen fortsatte diskutera sortimentet som visades och 

skickade runt produkterna mellan sig. Deras inställning kring sortimentets kvalitet och 

utformning diskuteras då i negativa termer. Informanterna vände på produkterna och 

kände på dem men utryckte inte någon form av uppskattning. När en annan informant 

utryckte att sortimentet inte kändes dyrt, stämde alla informanter i gruppen in. 

Undantaget var Kolbjörn och hans fru Ingrid som var tysta under denna konversation. 

Istället följde sedan mindre positiva uttalanden kring sortimentets design och 

utformning. Ett exempel på detta var följande. 

 

”Det är skumgummi här, så det känns inte lika bra, det blir ju äckligt. Det 

går ju inte att torka av en sån här, och den suger ju åt sig smuts.” Cecilia, 

fokusgrupp 1 

 

I fokusgrupp 3 uttryckte sig en av informanterna följande när frågan ställdes om 

informanternas åsikter kring sortimentet med ICA:s varumärke på.  

 

”Ja det är ju inte dyrt.” Ida, fokusgrupp 3  

 

Detta uttalande fick medhåll från de flesta i fokusgrupp 3. Dock föreföll det inte sig så 

att alla i gruppen höll med och en informant sa följande. 

 

”Men jag tror att det är dyrare, jämfört med andra saker jag kan tänka 

mig.” Johanna, fokusgrupp 3 

 

En annan informant i gruppen gav efter utlandet ovan sitt medhållande enligt följande. 

 

”Jag tror också att det är dyrare, den här känns lite mer.” Lisa, fokusgrupp 

3 
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Nedan presenteras en sammanfattande tabell över informanternas sammanfattande syn 

på det visade produktsortimentet. 

 

4.2.4 Sammanfattning av konsumentperspektivet 

 
Typ av grupp Ålder (år) 

Visat 

varumärke 
Syn på produkterna 

Fokusgrupp 1 
Solstadström 

samhällsförening 
45-65 ICA 

Skillnad bland 

informanterna 

Fokusgrupp 2 
Personal på 

Arbetsförmedlingen 
35-65 

Nordic 

Stream 

Högre pris 

Högre kvalitet 

Fokusgrupp 3 Kompisgäng 22-29 ICA 
Skillnad bland 

informanterna 

Fokusgrupp 4 
Medlemmar i 

bokklubb 
20-35 

Nordic 

Stream 

Högre pris 

Högre kvalitet 

 

Figur10 - Sammanfattning av fokusgruppernas syn på de två olika varumärkena ICA och Nordic Stream 

 

Det empiriska materialet av de fyra olika fokusgruppintervjuerna gav en övergripande 

bild av deras konsumentbeteende när det gäller stegen i köpbeslutsprocessen. Den över-

gripande bilden de intervjuade konsumenterna gav,  hur deras beteende ser ut kring ett 

köpbeslut, och utvärdering av alternativen private label och national brands, stämmer 

överens med tidigare forskning kring konsumentbeteende.  

 

Gemensamt för de fyra fokusgruppintervjuerna var att informanterna lyfte fram en 

generellt negativ bild av detaljhandelskedjornas private label. Informanternas negativa 

inställning handlade om negativ erfarenhet samt negativ inställning till private label. 

Den negativa inställningen gällde generellt mot detaljhandelskedjorna och deras olika 

private label. Denna negativa inställning uttrycktes i alla fyra fokusgrupperna och 

negativa uttalanden fick medhåll från de flesta i alla grupper, men dock med undantag 

som återgivits ovan. I fokusgruppintervju 4 diskuterade informanterna vikten av kvalitet 

och informanten Sofia uttrycker då att hon inte ser ICA:s private label som 

kvalitetsprodukter. 

 

”Vill man ha kvalitet och skulle det stå ICA på då, så det ser inte jag som 

kvalitet.” Sofia, fokusgrupp 4  
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De flesta i gruppen höll med genom att svara medan andra nickade och visade med sitt 

kroppsspråk att de höll med Sofia, om att de inte likställde ICA med kvalitet. 

Informanterna fortsatte sedan diskussionen kring olika märken, kring kvalitet och varför 

de brukar välja speciella märken eller produkter. Efter en stunds diskussion valde 

informanten Joakim att berätta om sina nyss avslutade studier, och poängterade att han 

varit student under en lång tid och att det påverkat hans val. Joakim förklarade att han 

under sin studietid handlat ICA:s private label och framhävde att han inte såg deras 

private label som något fel. 

 

”…nu har man ändå varit student i 6 år vilket innebär att det blivit en hel 

del ICA och Basic genom tiderna, men jag tycker inte att det är något fel 

med det.” Joakim, fokusgrupp 4  

 

Joakim fick efter sitt uttalande medhåll från alla i gruppen. Diskussionens riktning 

ändrades för en stund av Joakims uttalande och några exempel på bra private label togs 

upp. Dock återkom den allmänt negativa inställningen till private label hela tiden under 

fokusgruppintervjun. Även i den andra fokusgruppintervjun med yngre deltagare 

diskuterades olika varumärken och detaljister. Informanterna diskuterade var de brukade 

handla och hur de tänkte kring val av olika produkter och varumärken. Några av de 

kvinnliga informanterna argumenterade för olika produkter och vikten av kvalitet på 

dessa. Informanten Ida uttryckte då följande åsikt om detaljhandelskedjornas private 

label. 

 

”Det brukar inte vara riktigt lika bra.” Ida, fokusgrupp 3   

 

Även i denna fokusgrupp höll de flesta av informanterna med Ida om att kvaliteten på 

detaljhandelskedjornas private label inte brukar vara så hög. Informanterna fortsatte 

därefter att berätta om olika produkter som de köpt vid olika tillfällen. Och som de haft 

olika negativa erfarenheter från. Informanterna diskuterade därefter även kring att de 

allmänt såg ett negativt samband kring utveckling av private label, och att 

konkurrenskraften minskat bland mindre aktörer på detaljhandelsmarknaden. 

Informanterna diskuterade detta utifrån olika kurser som de läst i sina utbildningar, egna 

erfarenheter från tidigare arbeten och ett allmänt stort intresse kring ämnet. Efter en 

stunds diskussion uttryckte informanten Simon att han även ansåg att det fanns en 
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positiv sida kring private label. Simon valde då att uttrycka sin positiva inställning till 

private label rörande priset och tillgängligheten. 

 

”…mycket varor är ju liksom billigt och är bra att plocka i förbifarten när 

man är på ICA, typ sånt som städgrejer.” Simon, fokusgrupp 3  

 

De flesta av informanterna höll då med Simon om att just priset och tillgängligheten i 

butiker var positivt gällande private label. Efter Simons uttalande fortsatte diskussionen 

kring fördelar och nackdelar med private label. Informanterna valde att förklara för 

varandra varför de ibland kunde välja private label och ibland inte alls. Även i 

fokusgrupp 2 diskuterades bristen på kvalitet på olika produkter och varumärken. Även 

här diskuterade informanterna kring var de vanligtvis gör sina inköp, och vilka 

produkter och varumärken som de vanligtvis brukar köpa. Informanten Annica 

berättade då för sina kollegor att hon brukar handla på ICA men att hon inte enbart hade 

en positiv inställning till ICA:s private label.  

 

”ICA är inte alltid kvalitet, eller så.” Annica, fokusgrupp 2  

 

Efter Annicas uttalande höll alla övriga informanter med henne om att ICA inte alltid 

var kvalitet, varken deras butiker eller produkter. Vidare diskuterades även kring andra 

detaljhandelskedjor och deras private label, och informanterna konstaterade att de inte 

såg private label som någon garanti för kvalitet.  

 

I fokusgrupp 1 samtalades det livligt om kvalitet, och informanternas negativa 

inställning kring detaljhandelskedjornas private label. Informanterna Karin och Cecilia 

konstaterar att de känner sig negativa till stora detaljhandelskedjor och deras private 

label. Karin uttrycker sin negativa inställning mot både stora dagligvaruhandelskedjor 

samt deras private label på följande sätt. 

 

”Det blir så avidentifierat med ICA, är det ICA:s grejer har man inte en 

chans att googla rätt på vad ursprunget är.” Karin, fokusgrupp 1  

 

Alla informanterna höll då med Karin om att storskaligheten bland de stora 

detaljhandelskedjorna har skapat en känsla av att det är ett stort avstånd mellan köpare 
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och säljare. Vidare konstaterade informanterna att de stora aktörerna på marknaden har 

konkurrerat ut de mindre, vilket även det har ökat det upplevda avståndet. Karins 

uttalande om osäkerheten kring produkternas ursprung och konsumentens möjlighet att 

kontrollera sina inköp diskuterades en aning upprört av informanterna. Informanterna 

konstaterade att detaljhandelskedjornas storskalighet i samband med utvecklingen av 

private label, har genererat i att informanterna idag känner att de har mindre makt som 

konsumenter.  

 

I fokusgrupp 4 diskuterades också denna utveckling, informanterna Daniel och Simon 

diskuterade grunderna kring varför olika varumärken och private label faktiskt finns. 

Även Joakim gav sig in i diskussionen och informanterna var en aning oense om hur 

olika varumärken prissätts i butikerna och varför konsumenten sedan gör sitt val.  

Informanten Simon sammanfattade diskussionen kring private label och national brands 

i följande uttal. 

 

”Jag känner nästan såhär, om man köper ICA Basic så väljer man mellan 

ett annat billigt märke och ICA Basic. Å då tar man ICA Basic om det är 

billigast. ICA måste alltid vara lägre pris” Simon, fokusgrupp 4  

 

På detta uttalades följande. 

 

”men aaa ibland är ICA billigare” Joakim, fokusgrupp 4  

 

”aa joo men det finns ju ICA selection och då vill man ändå att det ska vara 

billigare än det andra finare märket” Simon, fokusgrupp 4  

 

Gruppen konstaterade därefter tillsammans, att de som konsumenter förväntar sig att 

private label alltid ska vara billigare. Detta även om produkten eller det specifika private 

label-märket marknadsförs med hög kvalitet. Därpå följde en stunds diskussion i 

gruppen kring olika varumärken och olika detaljisters private label. Informanterna hade 

olika uppfattningar om olika private label,  sammanfattningsvis konstaterades att olika 

detaljister marknadsför sina private label på olika sätt.  



  

  

92 

4.3 Företagsperspektivet-Detaljisten 
Först i detta avsnitt presenteras detaljistföretagen ICA och Bauhaus. Parallellt redogörs 

därefter för insamlat material från båda företagen. Detta på grund av att skillnader ska 

kunna belysas då ICA är en detaljist inom dagligvaruhandeln och detaljisten Bauhaus är 

en byggvaruhuskedja. Insamlat material kommer från intervjuer, företagets hemsidor, 

årsredovisningar och annan sekundärdata. 

 

4.3.1 Företagspresentation-ICA 

ICA är en del av ICA-gruppen och har sammanlagt 2 400 butiker i fem länder. 

Butikerna drivs antingen av ICA-gruppen eller genom fristående handlare. ICA 

beskriver sig själva som nordens ledande detaljhandelsorganisation, det är dagligvaror 

som är kärnan i företagets verksamhet. ICA-gruppen bedriver även övrig verksamhet så 

som ICA Banken, ICA Fastigheter, Forma, inkClub, Cervera, Hemtex och Kjell & 

Company. För att visa ICA:s position på dagligvaruhandelsmarknaden visas nedan ett 

egengjort cirkeldiagram. Diagrammet visar hur stor andel i procent de olika 

detaljhandelskedjorna i Sverige hade under 2013, av den totala försäljningen. 

 

 

Figur 15 - Egengjort cirkel diagram över respektive dagligvaruhandelskedja i Sverige och deras marknadsandelar av 

den totala försäljningen, baserat på Dagligvarukartan 2013 

 

Detta diagram visar att ICA är den största aktören på marknaden, och har mer än 

dubbelt så stor försäljning som den näst största aktören, Coop. Alla dessa 

detaljhandelskedjor arbetar med private label och nedan visas ett utdrag från 

Dagligvarukartan 2013,  som visar hur stor andel av det totala varumärkesutbudet som 

är private label.  
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Figur 16- Egen modell, andel private label i relation till andel national brands i respektive dagligvaruhandel i 

Sverige, baserat på dagligvarukartan 2013 

ICA kommunicerar sin strategi till sina kunder och leverantörer, både i butiker och på 

sin hemsida. ICA har under de senaste åren arbetat fram sina olika private label som nu 

finns inom de flesta produktsortiment och i de flesta av ICA:s butiker. I en del ICA-

butiker och på ICA:s hemsida går det läsa följande. 

 

”Vi vill erbjuda bra och prisvärd mat för alla smaker och plånböcker. Från 

billigare ICA Basic till utvalda ICA Selection. Och varje dag jobbar vi för 

att pressa priserna och utöka sortimentet. Självklart lever alla ICA-varor 

upp till våra krav på kvalitet, djurhållning och arbetsvillkor.” ICA 2014 

 

På ICA:s hemsida går det att läsa om hur ICA:s arbete kring private label har sett ut 

under åren. Nedan visas ett citat från ICA:s hemsida som visar på detta arbete. 

  

”Storsatsningen på de egna märkesvarorna har gett resultat: 2006 utgjorde 

andelen EMV 17 procent av ICA:s försäljning. Trenden med EMV är också 

vida spridd: ICA:s konkurrenter har tillsammans med flera andra branscher 

på motsvarande sätt ökat andelen EMV i sina sortiment de senaste åren”. 

ICA-historien 2014 

 

4.3.1.1 Intervju ICA  

Intervjun började med att Eriksson, butikschef på ICA i Kalmar, berättade lite kort om 

sin egen roll och att ICA i Kalmar är handlarägt. En handlarägd ICA-butik innebär att 
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butiken drivs i handlarens regi, men under ICA:s varumärke. Detta samarbete mellan 

butiksägaren och ICA förklarar Eriksson på följande sätt. 

 

”Det finns ett rekommenderat sortiment som ICA tycker man ska ha, och det 

har vi självklart men sen är vi så stor butik att vi har mer än det dom 

rekommenderar.” Eriksson, butikschef ICA Kalmar 

 

Detta uttalande rörde hela produktsortimentet, och Eriksson poängterade flera gånger 

under intervjun att de själva bestämmer över sitt sortiment på ICA i Kalmar. Eriksson 

förklarade även att de själva fritt kan välja vilka leverantörer de vill ha och att de även 

samarbetar med ett antal lokala leverantörer. På frågan gällande private label och hur 

butiken arbetar med dessa produkter var svaret dock lite annorlunda. Här förklarade 

Eriksson att butiken har alla private label-produkter som finns och att de per automatik 

kommer in nyheter till butiken.  

 

”Vi har ett abonnemang från ICA så, så fort det kommer en nyhet på EMV 

så kommer det automatiskt till vår butik, så vi har allt, fullsortiment, det 

som finns.” Eriksson, butikschef ICA Kalmar 

 

Beställningar som sker per automatik är något som Eriksson förklarade som den senaste 

utvecklingen. Detta automatiska system benämner han som AOB, Automatisk Order i 

Butik. I detta system kan butiken själva programmera in när beställningar ska ske och 

sedan sköter systemet alla beställningar. 

 

”Automatisk order i butik kallas det för då och det är ett system så vi 

beställer nästan aldrig någonting själva… Så man ställer in tillexempel att 

man alltid ska beställa när man har sålt sex stycken på hyllan av något och 

sen registreras det när du har sålt sex stycken i kassan och då registreras 

det och beställs automatiskt hit.” Eriksson, butikschef ICA Kalmar 

 

Eriksson beskriver detta system som ett praktiskt och välfungerande system som 

används i butiken. Dock poängterar han att systemet inte fungerar till allt, han förklarar 

att vissa erbjudanden, tillfälliga partier och andra inköp måste göras manuellt, då 

systemet inte klarar av sådana beslut.  
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”Men klipp och sånt det måste man göra själv för det klarar inte det där 

systemet av.” Eriksson, butikschef ICA Kalmar 

 
4.3.2 Företagspresentation – Bauhaus 

Bauhaus är en byggvaruhuskedja som startades i Tyskland på 1960-talet. Idag finns 

Bauhaus i 17 länder i Europa,  med över 190 varuhus. Varuhusen har ett brett sortiment 

med 15 olika specialavdelningar som innehåller bland annat byggvaror, verktyg, 

trädgårdsartiklar, inredning, städartiklar och VVS-artiklar. Sedan 2011 finns även en 

nätbutik med online-försäljning. Företagets affärsidé bygger enligt företaget själva på 

att erbjuda kunden ett brett sortiment av kvalitetsprodukter inom ett stort antal 

specialområden. Detta tillsammans med rådgivning, service och konkurrenskraftiga 

priser på grund av storskaliga inköp, har gjort Bauhaus marknadsledande. Så här säger 

inköpschefen om företaget. 

 

”Vi är ett familjeägt företag som idag har verksamhet i 17 olika länder, i 

Europa, bara i Europa.” Schmidt, inköpschef Bauhaus  

 

4.3.2.1 Intervju Bauhaus 

Dirk Schmidt beskriver sig själv som inköpschef för Sveriges räkning. I Skandinavien 

är Bauhaus störst i Sverige, och försäljningen här är även näst störst i hela Europa, efter 

Tyskland. Bauhaus har ett inköpskoncept där det största landet i varje geografisk region  

förhandlar allting till alla länder inom denna geografiska region. 

 

”Sverige, i och med att den är så stor, numera, handlar i princip alla stora 

nordeuropeiska avtal, oavsett om det är danska eller norska, finska eller 

svenska.” Schmidt, inköpschef Bauhaus  

 

Schmidt säger under intervjun att detta ger dem ett stort ansvar men även en stor 

möjlighet. På grund av att de köper ungefär en tredjedel lokalt, det vill säga i Sverige, 

en tredjedel i regionen Nordeuropa, och en tredjedel på internationellt sätt, oftast är 

detta Asien eller Sydeuropa. 

 

Enligt Schmidt är organisationsstrukturen på Bauhaus uppbyggd med sju olika 

avdelningar på inköp, där sitter en produktchef på varje avdelning. Bygg är störst, efter 

det virke, sedan kommer trädgård,  järn och verktyg, färg, el och belysning och minst är 
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avdelningen växter. Vidare berättade Schmidt att varje produktchef har en koordinator 

bredvid sig, som har i stort sätt samma arbetsuppgifter som produktchefen. De sköter 

även kontakten med de två managerna på logistikavdelningen, som även de är en del av 

inköp. Såhär beskrivs det logistiska under intervjun: 

 

”Ja så om vi tittar på logistik, så har vi ett centrallager i Norrköping, det är 

mer för Asien import, alltså containrar och frakt, vi har också via två tyska 

lager, med små grejer, som man kan samla produkterna.” 

Schmidt, inköpschef Bauhaus 

 

Vidare talade Schmidt om skillnader i konsumenters syn på varumärken utan att frågor 

gällande det ställts. Schmidt pratade även om Bauhaus egna varumärken som en 

naturlig del av organisationen, utan att den som  intervjuade tog upp något av begreppen 

private label eller national brands.  

 

”Sverige, alltså i Sverige är konsumenten väldigt förtjust i varumärken, det 

kan jag säga. Här skiljer sig Sverige mycket från Danmark och Tyskland, 

medans Norge är mer som Sverige. Varumärke spelar en stor roll i varje 

produktkategori, men de är vanligen också väldigt prispressade, det vill 

säga lönsamheten är oftast obefintlig. Det finns en hel del som är sånna 

exempel, vi tänkte, vi har inte för avsikt att jobba bort dessa varumärken. 

Tillexempel Weber på grill eller och Kärcher på högtryckstvätt och så 

vidare, utan vi försöker komma undan iallafall, utan att vi förlorar de 

varumärkena för Sveriges del. Men i andra länder har vi valt att gå en 

annan väg, nämligen det vill säga att succesivt ersätta alla varumärken med 

private label, som det heter.” Schmidt, inköpschef Bauhaus  

 

Schmidt fortsätter med att säga att det lyckas de med mer eller mindre bra, men att 

konsumenten accepterar att en grill som de köper heter Kingston och inte Weber längre. 

Vidare berättade Schmidt att Bauhaus idag har tre sortiment som de erbjuder inom 

manuell städutrustning. Vileda, Frida och Peggy Perfect. Peggy Perfect liknar ett private 

label men är ett eget varumärke, eftersom det är en importör Bauhaus köper ifrån och 

allting kommer ifrån Asien.  
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”Alltså Peggy Perfect är, kan man säga, ett eget varumärke men eftersom 

det är en importör, allting kommer ifrån Asien, o den är, å dom har samma 

överallt, men just i vår bransch så är det speciellt, vi har inget som är 

samma i Sverige iallafall, inte som Peggy Perfect iallafall.” Schmidt, 

inköpschef Bauhaus 

 

Frida som Bauhaus erbjuder är ett varumärke från Småland som liknar private label men 

inte fullt ut. Schmidt beskriver det dock som att då det inte är ett känt varumärke i 

Sverige så det är inte heller liknande Vileda.  

 

”Men vi har absolut i nästan alla produktgrupper, någon form av private 

label, som en variant.” Schmidt, inköpschef Bauhaus 
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5 Analys och diskussion  
I detta kapitel görs en analys genom att binda samman uppsatsens referensram och det 

empiriskt insamlade materialet. Detta kommer att ske genom att presentera upptäckta 

mönster, likheter och skillnader. Analysens struktur är densamma som i empirkapitlet. 

Först hanteras företagsperspektivet–leverantören, sedan konsumentperspektivet och 

efter det företagsperspektivet–detaljisterna. Kapitlet avslutas genom att knyta samman 

analysen av dessa tre områden. 

 

5.1 Företagsperspektivet–Nordic Stream  
I referensramen konstateras att marknadsföringslitteraturen för fram kunder som en 

medkreatör i relationsskapande och värdeskapande processer (Vargo & Lusch, 2004; 

Hultén et al, 2011). Nordic Stream har tidigare framgångsrikt tillhandahållit produkter 

som de utvecklat tillsammans med sina kunder och på det sättet skapat värde för 

kunden. Nordic Stream säger dock under en intervju att i deras försök att kontakta nya 

kunder inom detaljhandeln, detaljisten, efterfrågas det ett färdigt sortiment. Uppsatsens 

författare har i referensramen utifrån vad andra skrivit om private label sett att detta inte 

alltid är fallet. Därför förhåller sig uppsatsens författare kritiska till vad Nordic Stream 

baserar detta uttalande om ett färdigt sortiment på.  

 

Bagrunden till problemet för leverantörer på dagens dagligvaruhandelsmarknad handlar 

just om att detaljisten går direkt till tillverkare för att få det de efterfrågar till ett lågt 

inköpspris och hoppar över steg i distributionskedjan. Detta visar tydligt att 

integrationen mellan säljande och köpande relation i verkligheten är mer komplex än på 

det sätt Nordic Stream väljer att beskriva det. Att kunden är en medkreatör innebär även 

att stora delar av värdeskapandet sker i samspel med de förväntningarna kunderna har. 

Förväntningar som kunder exempelvis har, innan kontakt mellan aktörer är gjorda på 

dagligvaruhandeln. Uppsatsens författare gör tolkningen att de detaljsiter Nordic Stream 

varit i kontakt med som utrycker en önskan om ett färdigt sortiment egentligen söker 

efter ett varumärke de kan associera till. Detta knyter an till referensramen där även 

varumärken har en stor påverkan på inköpares köpbeslut på en business-to-business-

marknad.  

 

I referensramen är det tydligt att flera författare så som Kotler och Keller (2012) ,Grant 

(2010) och Porter (2004) menar att ett företags organisatoriska förmåga, påverkar 
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företagets möjlighet att stärka sin position på en marknad genom goda affärsrelationer. 

Författarna menar även att framgången ligger i en välformulerad strategi. Under 

intervjuer med Nordic Stream uttrycks under flera gånger att företaget arbetar med en 

omorganisation. Omorganisationen innebär förändringar, både gällande sortiment och 

framtida strategi. De uttrycker en stark önskan om att tillväxt ska skapas. Kapferer 

(2012) menar att tillväxt och lönsamhet kan skapas genom rätt hantering av 

varumärken. Nordic Stream har under sin förändring börjat bygga upp sitt nya 

varumärke Nordic Stream–Enjoy cleaning. I detta arbete har därför leverantörers 

varumärkesstrategi varit i fokus.  Med grund i referensramen konstruerades därför en 

modell för att visa på valen en leverantör som Nordic Stream har, gällande sin 

varumärkesstrategi. Se figurförteckning för modell över varumärkesstrategi. 

 

5.1.1 Nordic Streams varumärke 

Kotler och Pfoertsch (2006) skriver att varumärken är viktiga i alla sammanhang då de 

hjälper människor att fatta beslut. Detta förklaras med att varumärken står för en viss 

kvalitet och att mottagaren kan känna förtroende för produkten. Nordic Streams VD 

förklarade i en intervju, att företaget måste visa kunden och slutkonsumenten att deras 

produkter har hög kvalitet och skapa ett förtroende. Detta tolkas som att Nordic Stream 

har insett vikten av relationen till sina kunder och slutkonsumenter och att det inte 

endast hjälper att ha en bra produkt. 

 

Keller (1993) menar att de anledningar som funnits till att studera varumärken har varit 

både av finansiella och strategiska anledningar. Där det finansiella motivets främsta 

syfte har varit att uppskatta varumärkets värde, så att företaget genom bokföringen, kan 

veta värdet av sina tillgångar. Utifrån det empiriska materialet från Nordic Stream, kan 

det enligt uppsatsens författare tolkas som att det strategiska motivet har uppkommit 

med anledning att förbättra företagets tillväxt. Nordic Stream påpekade även under en 

intervju att de såg en möjlighet i utvecklingen av sina relationer till slutkonsumenten. 

Det finansiella värdet som ligger i Nordic Streams rådande varumärke diskuteras aldrig 

av representanterna på företaget. Författarna till uppsatsen tolkar detta i anknytning till 

föregående stycke och vad Nordic Stream sagt om försöket till kontakt med nya kunder. 

Uppsatsens författare menar att det rådande varumärket, vare sig det ska generera värde 

i kontakt med business-to-business-kunder, eller i kontakt med business-to-consumer-

kunder. Med grund i detta tolkar uppsatsens författare det som att detaljisterna som 
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Nordic Stream varit i kontakt med inte nödvändigtvis efterfrågar ett befintligt sortiment 

utan ett befintligt varumärke. Som beslutsfattarna hos detaljisterna kan känna förtroende 

för.  

 
5.1.1.1 Identitet 

Melin (2001) menar att identitet är hur en varumärkesägare definierar vad varumärket 

är. Melin (2001) menar även att större samstämmighet mellan dessa skapar större 

marknadsfördelar för varumärkesägaren. Detta kan kopplas ihop med det Kapferer 

(2012) säger om att syftet med varumärken är att göra så att konsumenter till viss del 

glömmer bort priset. Där nämner författaren främst varumärken inom premium-

kategorin. Nordic Streams produkter kännetecknas av hög kvalitet och därför tolkas 

detta som att det finns utvecklingspotential för Nordic Streams varumärke. 

 

Under en av intervjuerna berättades historien kring företagets namn och att Nordic 

kommer från Norrhult, vilket är företagets hemort. VD tillade även att Nordic var tänkt 

att associeras med norden och norr. Stream kommer från Klavreström, strömmen som 

rinner utanför företagets byggnader. I referensramen presenteras även bakgrunden till 

varumärkens framväxt, för att skapa förståelse för begreppet. Där återgavs hur boskap 

förr märktes för att det förmedlade varifrån djuret kom och vilken kvalitet köttet höll. 

Även om synen på varumärken utvecklats med tiden så går det att identifiera Nordic 

Streams styrka i deras historia och bakgrund. Representanterna själva beskriver 

framväxten av både namnet Nordic Stream och företagets historia,  och deltagande i 

framtagningen av microfiber och den moderna städtekniken med stolthet. De har en 

stark identitet på business-to-business-marknader, där de framgångsrikt förmedlar sin 

långa erfarenhet och stora kunskap inom området.  

 

Nordic Streams starka identitet kan kopplas till företagets historiskt stabila ställning. Att 

företaget har varit verksamt på business-to-business-marknaden under flera decennier, 

kan av andra företag då ses som en trygghet. Även företagets historiska innovationer 

skapar en känsla av framgång vilket även det kan vara en faktor till den starka 

identiteten. Stoltheten hos representanterna tyder även på att företagets identitet lyser 

igenom både internt och externt. Utmaningen ligger därför i att Nordic Streams identitet 

ska förmedlas så att kunden uppfattar varumärket på ett motsvarande sätt.  
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5.1.1.2 Image 

Melin (2001) menar att ett varumärkets image är hur kunden uppfattar varumärket. I 

referensramen lyftes det fram att författare menar att varumärken måste kommunicera 

konsekvent information till konsumenterna. Detta för att konsumenten ska uppfatta 

varumärket på ett önskvärt sätt (Melin, 2001; Kotler & Pfoertsch, 2006; Ballantyne & 

Aitken, 2007).  Under en intervju med Nordic Stream berättade företagets VD om deras 

samarbete med en designbyrå för hjälp med den grafiska kommunikationen. Detta kan 

då tolkas som att Nordic Stream från början har insett vikten av att konsumenten ska 

kunna skapa associationer till företaget. Valet av ett internationellt varumärkesnamn, 

trots att namnet grundar sig på svenska ord, visar även på en framtidsvision om tillväxt 

och en internationalisering. 

 

Ballantyne och Aitken (2007) belyser varumärkesimage som en social konstruktion och 

Melin (2001) menar vidare att det inte enbart är relevant att ett varumärke är känt, utan 

även vad det är känt för. Detta eftersom varumärkesimagen inte enbart består av 

individens uppfattning, utan även skapas av den delade verkligheten som uppkommer i 

och med sociala interaktioner. Detta tillsammans med Nordic Streams varumärke kan 

därför kopplas till trender och medvetenhet bland konsumenter och olika 

segmenteringsgrupper. 

 

Nordic Streams styrka ligger här i att de i ett tidigt skede insett vikten av 

kommunikation med slutkonsumenten för att förmedla varumärket av deras nya 

sortiment. De har dock inte så mycket interaktioner med slutkonsumenten. Det skulle 

därför kunna uppfattas så att Nordic Stream har en starkare varumärkesimage på 

business-to-business-marknaden än på business-to-consumer-marknaden. Uppsatsens 

författare har dock identifierat att så inte är fallet. Varumärkets image till slutkonsument 

och detaljsitkunderna är fortfarande inte tillräcklig för att basera ett beslut på, gällande 

strategivalet mellan private label eller national brand.   

 

Detta kan dels bero på internets utveckling i samhället under de senaste årtiondena. 

Internet kan ses som ett verktyg för konsumenten att utvärdera olika företag och 

varumärken. Vilket även då blir en relationsskapande plattform där kunder och 

varumärkesägare kan interagera.  Nordic Streams kommunikation på internet endast 

består av deras hemsida. Detta resulterar i att både företagets och varumärkets initiala 
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relation till kunden blir svår att bygga. Uppsatsens författare ser kopplingen mellan 

detta och varför Nordic Stream inte har lyckats skapa tillväxt. Detta kopplar även 

uppsatsens författare till varför företaget inte kunnat etablera nya detaljistkunder med 

Nordic Streams befintliga affärsidé. Att utveckla sortiment tillsammans med kunden. På 

grund av företagets avsaknad av varumärkesimage ser uppsatsens författare att Nordic 

Stream måste utveckla en varumärkesstrategi som kan hjälpa dem att skapa detta. 

  

5.1.1.3 Strategi 

I referensramen har, som nämnts ovan, en modell utformats av uppsatsens författare för 

att visa på betydelsen av begreppet varumärkesstrategi. Sammanfattat går det att 

beskriva att Porter (2004) ser att det finns två strategier.  Den första innebär att företag 

satsar på att pressa sina tillverknings- och inköpskostnader för att öka marginalerna. Det 

går att se en stark koppling till detta och hur leverantörer valt att arbeta med private 

label och national brand som strategier. Flera författare har tagit upp att private label 

tidigare varit en varumärkesstrategi som fokuserat på kostnadsledarskap (Liu & Wang, 

2008; Quelch & Harding, 1996). Den andra strategin enligt Porter (2004) innebär att det 

som erbjuds måste vara differentierat från andra erbjudande på marknaden. Det har även 

lyfts fram i referensramen att det mellan olika alternativ av private label förekommit en 

priskamp. Denna priskamp har bidragit till att det har skett en utveckling från 

kostnadsledarskapsstrategin, och nu kan även private label tillhandahållas som 

differentierade erbjudande.  

 

Grant (2010) skriver istället om strategier utifrån ett resursbaserat synsätt och menar att 

företag skapar konkurrensfördelar genom att allokera sina resurser och organisatoriska 

förmågor på bästa sätt. Båda dessa författare lyfter fram saker av relevans för Nordic 

Stream, då det genom intervjuerna tydligt framkommit att företaget inte vill minska på 

kvaliteten på sitt sortiment. Uppsatsens författare tolkar detta som att Nordic Stream 

inte heller kan kompromissa med tillverkningskostnaderna av sortimentet. Uppsatsens 

författare förstår då att företaget inte kan konkurrera med en kostnadsledarskapsstrategi, 

varken som private label eller national brand.  

 

Uppsatsens författare menar då vidare att det innebär för Nordic Stream att de i sitt 

strategiska val måste värdera sina resurser och förmågor för att avgöra vilken strategi de 

på kan hantera. Därför kan det konstateras att resurserna och förmågorna i företaget är 
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en viktig del av det framtida strategiska valet.  Resurserna och förmågorna kommer 

därför vidare i texten analyseras.  

 

5.1.1.4 Resurser och förmågor 

I referensramen konstateras att alla företag är beroende av andra aktörer än sig själva för 

att nå framgång, samt vikten av hanteringen av relationerna med dessa aktörer (Ford et 

al, 2011; Porter, 2004). Idag arbetar Nordic Stream med endast en tillverkare i Kina som 

företaget har ett nära samarbete med. Detta innebär att företaget innehar en stark 

beroenderelation till sin tillverkare. Dock ligger Nordic Streams problem i att skapa nya 

relationer till nya detaljister för att skapa tillväxt i företaget. Detta kan därför av 

uppsatsens författare tolkas som att företagets förmåga att vårda sina befintliga 

relationer är god, men förmågan att skapa nya relationer idag är otillräcklig.  

  

Utifrån distributionskedjan förstår uppsatsens författare att leverantören är beroende av 

detaljisten för att nå slutkonsumenten med sin produkt. Relationen och förhandlingen 

mellan leverantörer och detaljister avgör därför faktorer för lagerhållning och hyllplats 

vilket direkt avgör avkastning och lönsamhet (Morton & Zettelmeyer, 2004; Kaufman 

et al, 2006). Därför har uppsatsens författare sammankopplat Nordic Streams brist på 

relationsskapande förmåga till avsaknaden av tillväxt. 

 

Iyer & Villas-Boas (2003) menar att makten i relationen påverkar hur stor del av den 

totala vinsten varje part får i slutändan, och allmänt hur distributionskanalen samverkar. 

Vilka produkter som detaljisten väljer att acceptera i sitt sortiment, beror på denna 

samverkan (Lin & Chang, 2012). Då Nordic Stream har ett nytt sortiment med en ny 

strategi, innebär detta enligt uppsatsens författare en stor risk för detaljisten. Detta 

tolkas av författarna till uppsatsen som att svårigheten för Nordic Stream ligger i att 

påverka ett samarbete. Detta ligger då till grund för att varumärket i sig inte har 

tillräckligt stark image. Kopplat till tidigare text i analysen ser uppsatsens författare 

även det omvända sambandet. Där det är Nordic Streams kunders svaga 

varumärkesimage som skapar svårigheten för företaget att etablera nya affärsrelationer.

  

Leverantörer kan, för att öka detaljistens efterfrågan på sortimentet, använda sig av 

indirekta kanaler för att bygga sitt varumärke. Genom att skapa en efterfrågedriven 

distributionskedja genom slutkonsumenten. Detta kan då påverka leverantörens 
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förhandlingsposition till detaljisten, och därmed förändra makten i distributionskanalen 

(Glynn, 2010; Dukes et al, 2006). Nordic Stream har under intervjuerna berättat om 

byggandet av sitt varumärke, samt att de vill få bort steget i distributionskanalen via 

grossisten. Detta innebär enligt författarna till uppsatsen att Nordic Stream behöver 

förstärka sitt varumärke för att kunna få en starkare förhandlingsposition. Företaget 

behöver därför skaffa sig kunskap om , och en relation till slutkonsumenten för att få 

denna makt. Då slutkonsumenter kan segmenteras in i olika grupper behöver Nordic 

Stream skaffa sig kunskap om grupperna och hur företaget ska hantera dessa. Därför 

kan uppsatsens författare konstatera att Nordic Stream idag har för lite makt på grund av 

ett för svagt varumärke, och för lite kunskap om slutkonsumenten. Flera författare lyfter 

fram just varumärket som den immateriella tillgång som genererar störst och mest värde 

och tillväxt (Aaker, 2010; Kapferer, 2012; Kotler & Pfoertsch, 2006).  

 

I referensramen presenterades de tre motiven till varför företag väljer att arbeta med 

private label: ekonomiska motiv, konkurrensfaktorer och relationsaspekter. Nordic 

Streams logistikansvarig uttalade att företaget kan gå med på att sälja private label. 

Detta visar enligt uppsatsens författare på hur starkt det ekonomiska motivet är för ett 

företag, även om denna strategi inte i första hand är önskvärd för företaget. Därför har 

uppsatsens författare diskuterat kring hur viktigt det är för företaget att arbeta med sitt 

varumärke om detaljisten ändå kan få chansen att köpa private label. När denna chans 

ges till detaljisten kan arbetet med Nordic Streams eget varumärke ses som en onödig 

kostnad av författarna till uppsatsen. Detta menar uppsatsens författare då trenderna och 

utvecklingen av private label tydligt visar på dess framfart. Quelch och Harding (1996) 

skriver att framgångarna med private label har ett samband med ett lands ekonomiska 

konjunkturer. Därför menar både Quelch och Harding (1996) och Verhoef et al (2002) 

att detta bör inkluderas i valet av att tillverka private label eller inte.  

 

Finanskrisen 2008 som initierades av finansbubblan i USA, anses inte ha påverkat 

Sverige i samma utsträckning som exempelvis USA eller södra Europa.  Uppsatsens 

författare måste ändå beakta Sverige som ekonomi när det förhållande  som Nordic 

Stream opererar på analyseras. Det är då av relevans att lägga in aspekter om 

konjunkturer och kriser, vid valet av private label eller national brand som 

varumärkesstrategi.  
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Nedan stående är ett utdrag från Nordic Streams styrelsedokument: 

 

”Styrelsen diskuterade värdet av att ha ett varumärke och konstaterar att 

varumärke är ytterst viktigt i kontakten med kunden för att skapa intresse, 

trots att sannolikt de flesta kunder vill köpa private label.” Utdrag från 

Nordic Streams styrelsedokument 

 

I början av analysen diskuterade uppsatsens författare att avsaknaden av 

varumärkesimage kan vara en anledning till att detaljister frågar Nordic Stream om de 

har ett befintligt sortiment. Det är dock även enligt uppsatsens författare fullt möjligt att 

Nordic Stream upplever att detaljister efterfrågar private label, på grund av de förgående 

årens ekonomiska situation i världen och i Sverige. Det är även enligt författarna till 

uppsatsen fullt möjligt att en vändning från 2008 års kris skulle innebära att fler, både 

konsumenter och detaljister, efterfrågar national brand i större utsträckning. Detta 

baserar uppsatsens författare på referensramen och empirin där det kunnat kostateras att 

konsumenter är villiga att betala ett högre pris för välkända varumärken.  

 

Av referensramen och det som benämns konkurrensfaktorerna har uppsatsens författare 

förstått att detaljistkedjornas har ett starkt inflytande över distributionskedjan på den 

svenska marknaden (Baltas & Argouslidis, 2007; Fornari et al, 2013). Utifrån detta 

motiv kan uppsatsens författare lyfta ytterligare en diskussion utifrån Nordic Streams 

perspektiv, då detta innebär att företaget hamnar i en sämre förhandlingsposition till 

detaljisten. Detta skapar enligt författarna till uppsatsen frågor om hur Nordic Stream 

kan förbättra sin förhandlingsposition gentemot detaljisterna, då de inte vill gå vägen 

via grossister.  

 

I referensramen återgavs vad Arya och Mittendorf (2013) skrev om det minskande 

kvalitetsgapet mellan private label och national brands. Och hur detta har resulterat i att 

dessa två nu både kan konkurrera mot varandra och vara samarbetspartner. Vilket även 

det är en aspekt under konkurrensfaktorer. Det bör även enligt uppsatsens författare tas i 

beaktande av en leverantör så som Nordic Stream hur de ska hantera sina konkurrenter 

och intressenter i valet av strategi. Arya och Mittendorf (2013) skriver att detta innebär 

att gränserna mellan detaljisterna och leverantörerna och deras roller till varandra har 

förändrats då leverantörerna även i vissa fall producerar både sitt eget national brand 
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och detaljistens private label. Nordic Stream har under intervjuerna inte påtalat någon 

negativ inställning till att sälja sina produkter under både private label och national 

brand. Därför har uppsatsens författare identifierat en organisatorisk förmåga hos 

Nordic Stream. De skulle kunna erbjuda sitt nya sortiment både som private label och 

som national brand.  

 

I inledningskapitlet lyfte uppsatsens författare fram på det som visat att leverantörer 

snarare har varit reaktiva än proaktiva i sina beslut om att tillverka private label. 

Författarna till uppsatsen har kunnat se att Nordic Stream arbetat på ett reaktivt sätt i det 

avseende att de valt att ändra sin affärsidé då de inte lyckats skapa den tillväxt de 

önskat. Men de visar även en proaktiv sida då de insett att de behöver mer kunskap att 

basera sitt beslut på, gällande varumärkesstrategin.  

 

Relationsaspekterna syftar till de nära kontakter som skapas mellan leverantörer och 

detaljister (Verhoef et al, 2002; Dunne & Narasimhan, 1999). Då private label-

tillverkning ofta innebär stora volymer till detaljistkedjor krävs en god affärsrelation till 

inköpsansvarig. Dunne och Narasimhan (1999) skriver att tillverkare genom att leverera 

private label kan stärka sin närvaro inom en särskild kategori. Författarna menar att den 

okända leverantören genom private label kan skapa förhandlingskraft genom att erbjuda 

detaljisten högre vinstmarginaler än vad konkurrerande national brands gör. Nordic 

Stream har flera långvariga relationer i sin kundbas. Utifrån detta har författarna till 

uppsatsen sett att relationsaspekterna kan ses som en möjlighet för att företaget ska 

fortsätta med att arbeta med den private label de har nu där sortimentet är kundunikt. 

Men att det även är fullt möjligt för Nordic Stream att erbjuda dessa befintliga kunder 

det nya sortimentet som national brand.  

 

Dunne och Narasimhan (1999) menar att den okända leverantören genom private label 

kan skapa förhandlingskraft, genom att erbjuda detaljisten högre vinstmarginaler än vad 

konkurrerande national brands gör. Nordic Stream är idag ett företag med svag 

varumärkesimage som håller på att etablera sig på marknaden med ett nytt sortiment. 

Därför ser uppsatsens författare private label som en väg in på marknaden då det inte 

kräver ett lika starkt varumärke. Detta innebär även att en diskussion kan föras kring 

huruvida företagets varumärkesuppbyggnad kan finansieras genom private label av det 

nya sortimentet.  
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Fornari et al (2013) skriver att tillverkare av national brands ser private label som ett hot 

på grund av de kvalitetsförbättringar som skett. Uppsatsens författare har genom både 

intervjuer med Nordic Stream och fokusgrupperintervjuerna förstått att sortiment håller 

hög kvalitet och företaget arbetar med design och funktion. Fornari et al (2013)  menar 

att det kvalitetsmässigt inte längre råder särskilt stor skillnad mellan private label och 

national brands. Enligt uppsatsens författare kan det därför föras ytterligare till 

diskussionen kring varför det för Nordic Stream kan vara aktuellt att sälja sitt sortiment 

under private label. Dock skriver Simon och Sullivan (1993) om forskning som visar att 

identiska produkter som säljs under olika varumärken uppfattas olika av konsumenter. 

Simon och Sullivan (1993) menar att konsumenters uppfattning av produkter starkt är 

påverkad av varumärkesnamnet som sitter på produkten.   

 

I fokusgruppintervjuerna beskrev konsumenterna Nordic Streams sortiment med deras 

eget varumärke på som kvalitetsprodukter. Medans informanternas beskrivning av 

sortimentet skiljde sig åt när varumärket ICA Home satt på. Detta visar enligt 

författarna till uppsatsen att det finns en möjlighet att konsumenten inte till fullo 

upplever den kvalitet, design och funktion som Nordic Streams produkter har genom 

private label. Uppsatsens författare menar då att en avvägning mellan vinstmarginaler 

och kundens upplevda kvalitet bör göras av beslutsfattare på Nordic Stream.  

 

Kotler och Pfoertsch (2006) menar att det på business-to-business-marknaden finns en 

strategisk skillnad mot business-to-consumer-marknaden. Skillnaden ligger i att en 

business-to-business-inriktad varumärkesstrategi måste vara mer fokuserad. Under en 

intervju med Nordic Stream berättade logistikansvarig att företaget varje år besöker en 

internationell private label mässa. Under denna del av intervjun förklarades även att 

företaget då aktivt arbetar med att uppsöka potentiella detaljister för att marknadsföra 

företaget. Keller och Lehman (2003) menar även att marknadskommunikationen på 

business-to-business-marknaden måste vara mer djupgående och ske ansikte mot 

ansikte just på grund av sina karaktärsdrag. Logistikansvarig påpekade symboliskt att de 

var beredda att ”sparka in dörren om det behövdes” vid denna marknadsföring. Med 

detta visar både teori och empiri på skillnaden i de två olika marknadsformerna. Detta 

har av uppsatsens författare tolkats som att det finns vissa svårigheter i att arbeta med en 

varumärkesstrategi på business-to-business-marknaden. Därför kan denna strategi 

upplevas som en aning svårare och mer komplex.  
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Av diskussionen ovan menar uppsatsens författare att det går att förstå att Nordic 

Stream har organisatoriska förmågor och resurser att både tillhandahålla national brand 

och private label. Men att bristen ligger i deras svaga varumärkesimage, på både 

bussiness-to-business-marknaden och business-to-conusmer-marknaden.  

 

 

Figur 17- Egen modell, analys av Nordic Streams varumärke 

 

Modellen ovan sammanfattar visuellt uppsatsens författares analys av företags-

perspektivet–leverantören. Trots att Nordic Streams image, identitet och resurser och 

förmågor lyfts fram går det ännu inte enligt uppsatsens författare fullständigt svara på 

uppsatsens frågeställningar.   

 

5.2 Konsumentperspektivet  
För att kunna utveckla en väl fungerande varumärkesstrategi, är det förankrat i 

referensramen, att djupare kunskap om hur konsumenter tar köpbeslut, måste 

införskaffas. Köpbeslutsprocessen ger en förenklad bild av hur konsumenter går från att 

identifiera ett behov till att slutligen åter besöka en butik eller åter köpa en produkt 

(Levy & Weitz, 2009; Crosby & Lunde, 2008; Solomon et al, 2010). Beroende på var i 

köpbeslutsprocessen konsumenten befinner sig, och beroende på konsumentens 

engagemang, har det i denna uppsats blivit tydligt för författarna att varumärkena 

private label och national brands stämmer överens till stora delar men attityden till dem 

är olika. Detta har identifierats både från det insamlade materialet i fokusgrupperna och 

från konsumentbeteende som finns redogjord för i referensramen.  

 
5.2.1 Olika typer av behov och behovsidentifiering  

I referensramen togs de två huvudsakliga typerna av behov upp. Utilitarian, det 

funktionella behovet, och hedonic, det känsloanknyta behovet (Levy & Weitz, 2009; 
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Gianluigi et al, 2007). För sådana produkter som manuell städutrustning gav några 

informanterna bilden av att deras behov var av praktisk karaktär, det vill säga utilitarian. 

Trots att behovet var av praktisk karaktär kunde inte en högre motivationsnivå 

identifieras av författarna till uppsatsen. Exempel på detta är informanten Karin i 

fokusgrupp 1 som behövde en mopp, men övertog sin släktings istället för att köpa en 

ny själv. Gällande engagemang och motivation där Dahlén och Lange (2009) skriver att 

mer engagemang vid köpbeslut ofta beror på en större ekonomisk investering, kunde en 

intressant aspekt identifieras av uppsatsens författare. Informanten Sofia utryckte 

nämligen att hon hade ett större engagemang och ett större behov av specifik 

städutrustning på grund av sitt trägolv i sin lägenhet. Paralleller kan då enligt uppsatsens 

författare dras till att när den manuella städutrustningen är en kompletterande produkt 

till en större ekonomisk investering så som en lägenhet, där värde förloras om golvet 

förstörs, har konsumenten ett större engagemang och särskild behovsidentifiering.  

 

De informanterna, som enligt uppsatsens författare, uppfattades som mindre engagerade 

konsumenter utryckte mer positiv attityd mot detaljisters private label än de informanter 

som uppsatsens författare kommit att identifiera som mer engagerade konsumenter. 

Genomgående stämde många av informanternas återgivelser av erfarenheter från köp 

och köpbeslut in på alla steg i köpbeslutsprocessen. Vidare kommer detta analyseras i 

kommande text. I avslutande del av analysen kommer engagemang och attityd att lyftas 

fram igen och då även analyseras i samspel med företagsperspektivet.  

 

5.2.2 Informationssökning 

Det är på ett ytligt plan information tas in och konsumenterna lägger inte någon större 

vikt vid vilken produkt de köper, om det finns liknande utbud på marknaden (Fill, 

2005). Detta stämde enligt uppsatsens författare överens med vad informanterna sa 

under fokusgrupptillfällena. Desto högre nivå av engagemang, desto mer information är 

konsumenten benägen att ta till sig gällande köpbeslutet av en produkt. Solomon et al 

(2010) och Katz (1960) menar att det går att beskriva olika nivåer av engagemang som 

olika nivåer av motivation att bearbeta information. Informanterna konstaterade att hur 

stort deras informationssökande är oftast är kopplat till vikten av användandet. Detta 

stämmer enligt uppsatsens författare överens med vad Levy och Weitz (2009) och 

Solomon et al (2010) säger; att desto mer värde konsumenten förväntar sig att de kan få 

ut av att söka information, desto mer information eftersöks. 
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Nordic Stream har ett sortiment där tillverkningskostnaderna inte går att kompromissa 

bort, då de vill behålla den nuvarande kvaliteten på sortimentet. Det är då enligt 

författarna till uppsatsen relevant för företaget att konsumenterna tar till sig 

informationen om kvalitet, gällande deras sortiment. Tidigare i analysen har Nordic 

Stream och dess varumärke analyserats utifrån ett sändarperspektiv, där det kunnat 

konstateras att de behöver utveckla sin kommunikation till mottagaren, konsumenten. 

Detta är enligt uppsatsens författare avgörande för att konsumenter med ett större 

engagemang ska finna den information de eftersöker.  

 

5.2.3 Utvärdering av alternativ 

Enligt Solomon et al (2010) påverkas konsumentens incitament till att inhämta 

information, även under steget utvärdering av alternativ. Detta visade även 

informanterna i fokusgrupperna genom sina berättelser kring tidigare köpbeslut. Detta 

visar enligt uppsatsens författare på en stark koppling mellan köpbeslutsprocessens steg.  

Solomon et al (2010) beskriver det hela med att konsumenter som är involverade i en 

utökad problemlösning har större motivation att undersöka andra produkter, butiker 

eller varumärken än konsumenter begränsade i sin problemlösning. Detta förklarades av 

informanten Dino i fokusgrupp 4, som delade upp produkter i olika grupper baserat på 

hans eget intresse för produkten och produktens användningsområde. Utifrån 

referensram och empiri kan uppsatsens författare tydligt se att desto större intresse och 

vid en utökad problemlösning, desto mer tid och energi kommer konsumenten spendera 

vid utvärdering av alternativ. Detta kan även uppsatsens författare koppla till private 

labels brist på informationsspridning och marknadsföring. Författarna till uppsatsen 

menar att konsumenter med ett större engagemang troligen skulle ta till sig information 

och utvärdera ett private label med högre kvalitet, ett premium private label. Om det 

varumärkets höga kvalitet tydligt förmedlas.  

 

Solomon et al (2010) menar vidare att vid rutininköp så kommer konsumenten med 

största sannolikhet utvärdera få eller inga alternativ. Detta styrks även av empirin där 

informanterna i alla fyra fokusgrupper påpekade tillgängligheten och enkelheten som 

uppstår på ICA vid köp av disktrasor och diskborstar. Detta tolkar uppsatsens författare 

som att dagens detaljhandelsbutiker har lyckats med att skapa ett servicelandskap, där 

konsumenten inhandlar sina varor utan större eller ingen utvärdering.  
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Flera av informanterna från fokusgrupperna poängterade även miljö och hållbarhet som 

viktiga aspekter vid utvärdering av alternativ. Informanterna uttalade även att de ofta 

letade efter sådana egenskaper, och gärna betalade extra för dessa produkter. Dessa 

uttalanden anser uppsatsens författare, kan kopplas ihop med konsumentens egen bild 

av sig själv och kan därför vara av stor vikt för dessa konsumenter. Uppsatsens 

författare ser även detta som en utvecklingstrend som kan kopplas ihop med övriga 

hälsotrender, både i Sverige och globalt. Uppsatsens författare anser att detta är en 

intressant aspekt då private label som varumärke historiskt sett inte uppfattats av 

konsumenter som högkvalitativa miljömärkta varumärken. Vidare vad gäller 

utvärdering av alternativen private label och national brand har det i referensramen lyfts 

fram författare som diskuterar valet av private label i relation till begreppet 

butikslojalitet och butiksimage. Vidare kommer detta analyseras mer längre fram i 

lojalitetssteget.  

 

5.2.4 Köpbeslut  

Köpbeslutsprocessens näst sista steg menar Solomon et al (2010) representerar de 

omedvetna eller medvetna val som konsumenten gjort i de förgående stegen. 

Informanternas berättelser kring tidigare erfarenheter från produkter och varumärken 

visar enligt uppsatsens författare på en medvetenhet både i detta steg och i tidigare. 

Informanternas berättelser vittnar om både lojalitet och illojalitet samtidigt som 

diskussionerna präglas av ombytlighet. 

 

Informanten Sofia i fokusgrupp 4 berättar att hon kan påverkas av reklam och 

erbjudanden som kan få henne att ändra sig i sitt köpbeslut. Empirin visar enligt 

uppsatsens författare att köpbeslutet inte endast baseras på tidigare steg i köpbesluts-

processen, och konsumenten kan påverkas även i detta steg, omedvetet eller medvetet. 

Informanternas ombytlighet tolkar uppsatsens författare som en strävan efter att agera 

som den medvetna konsumenten. Därför analyseras detta av författarna till uppsatsen 

som att den medvetna konsumenten vill vara uppdaterad i sitt konsumtionsbeteende. På 

grund av den föränderliga omvärlden måste även konsumenten  enligt uppsatsens 

författare vara föränderlig för att inte bli lurad eller känna sig lurad. Detta stödjs 

ytterligare enligt uppsatsens författare i empirin då många informanter utryckte en 

önskan om att kunna söka ett varumärkes eller en produkts ursprung på internet.  
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5.2.5 Beteende efter ett köpbeslut 

Köpbeslutsprocessens sista steg handlar om konsumentens beteende efter det att 

köpbeslut tagits. Konsumenten väljer i sitt köpbeslut vilken produkt som ska inhandlas 

av vilket varumärke och i vilken butik. Efter köpbeslutet väljer även konsumenten om 

denne vill återupprepa detta köpbeslut. Därför spelar varumärkesuppbyggandet en viktig 

roll för både detaljister och tillverkare (Solomon et al, 2010; Crosby & Lunde, 2008).  

 

Informanternas berättelser från fokusgrupperna visar enligt uppsatsens författare på hur 

starkt en köpupplevelse och att upplevelsen efter köpet kan leva kvar hos konsumenten. 

Empirin visar enligt uppsatsens författare på att negativa upplevelser resulterat i att 

konsumenten flera år senare aldrig skulle kunna tänka sig att återupprepa köpet. 

Empirin visar även på positiva upplevelser där konsumenten känner att denne gärna 

återupprepar köpet, och dessutom rekommenderar både butik och varumärke till andra 

konsumenter. Här visar både empiri och referensramen enligt uppsatsens författare på 

vikten av varumärkesuppbyggande, och hur avgörande detta är för den enskilda 

konsumentens återköp, men även för vilken word-of-mouth denna konsument sprider. 

Då informanterna gärna berättade historier kring sina egna upplevelser tolkar uppsatsens 

författare detta som viktigt för den enskilda konsumenten. Dagens informationssamhälle 

med många sociala medier har även skapat en ny arena för dessa berättelser. Därför 

anser författarna till denna uppsats att dessa historier, som med dagens teknik kan 

berättas för många fler mycket snabbare, blir av större vikt än tidigare för varumärkes-

uppbyggandet.  

 

Dahlén och Lange (2009) och Solomon et al (2010) beskriver det sista steget i köp-

beslutsprocessen som en fråga gällande lojalitet. Informanterna i fokusgrupp 4 uttryckte 

starka åsikter kring företag och varumärken som de kände sig illojala mot. Uppsatsens 

författare tolkar detta som att konsumentens lojalitet oftast är något omedvetet och 

ouppmärksammat, medan illojaliteten väcker starkare känslor då konsumenten upplevt 

negativa känslor kring produkten eller köpet.  

 

Begreppet lojalitet ses av de flesta forskare som ett svårdefinierat begrepp på grund av 

dess många olika former. Detta framförallt eftersom lojalitetsbeskrivning för produkter 

skiljer sig från den lojalitetsbeskrivningen som gäller varumärke. Uppsatsens författare 

har diskuterat kring den kritik som finns mot köbeslutsprocessen i referensramen. 



  

  

113 

Därför bör det här lyftas fram att författarna till uppsatsen inser att lojalitet inte enbart är 

det avslutande steget i köpbeslutsmodellen. Utan lojalitet är ett mer omfattande begrepp 

som påverkar alla steg i köpbeslutsprocessen.  

 

Informanterna i fokusgrupperna diskuterade lojalitet, dels i termer kring produkter och 

varumärken som de gillar och därför köper, men även kring butiker som de brukar 

besöka på grund av geografiska placeringar. Informanterna förklarade även i vissa 

uttalanden att vissa inköp skedde på grund av avsaknad av bil, eller på grund av 

ekonomiska förutsättningar. Reichheld (2003:47) anser att frågan "Would you 

recommend this product or service to a friend?" är viktigast i avgörandet av en 

konsuments lojalitet. Baserat på referensramen och empirin kan uppsatsens författare 

konstatera att lojalitet, kan uppstå på grund av att konsumenten känner sig tillfredsställd 

med sitt köp och därför kommer återupprepa sitt köp. Enligt uppsatsens författare kan 

lojaliteteten till en butik och därmed vissa produkter och varumärken även bero på att 

konsumenten inte har möjligheten att geografiskt förflytta sig, eller ekonomiskt byta till 

ett annat alternativ. Detta benämns av Liu och Wang (2008), Dahlén (2002) och Oliver 

(1999) som attitydslojalitet och beteendelojalitet.  

 

De största skillnader som identifierats i det empiriska materialet från konsument-

perspektivet gäller just lojalitet. Författarna till denna uppsats har identifierat att 

informanternas attityd och inställning till en detaljists private label skiljde sig åt, 

beroende på deras form av lojalitet till detaljistbutiken. Informanternas diskussioner 

visar även enligt uppsatsens författare på att en positiv inställning inte alltid resulterar i 

ett återkommande köp. Författarna till uppsatsen kunde även identifiera det omvända, 

en mindre positiv inställning kan ändå innebär återkommande köp.  

 

Martenson (2007) är en av de som studerat private label samband till en konsuments 

butikslojalitet. Sambandet visades inte vara så stort, och inte heller andra författare som 

lyfts fram i referensramen har kunnat påvisa något större samband mellan en 

konsuments attityd till private label och butikslojalitet.  Uppsatsens författare har utifrån 

detta tillsammans med det empiriska materialet visuellt sammanfogat konsumentens 

köpbeslutsprocess. Tillsammans med analys av informanternas utvärdering av 

alternativen private label och national brands i relation till deras lojalitetsform. Detta 

visas i kommande modell. 
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Figur 18 – Egen modell, sammanfattande analysmodell över konsumentperspektivet 

 

Modellen ovan är en utveckling av författarnas egen modell, som sammanfattade 

konsumentperspektivet  i referensramen. I modellen representeras de heldragna svarta 

pilarna av den första köpbeslutsprocessen vid ett köp. De gråa dubbelriktade pilarna 

visar på kopplingen mellan lojalitet och konsumentens beteende efter köpet. De 

streckade gråa linjerna visar på hur konsumentens går igenom stegen i 

köpbeslutsprocess erfarenhet från tidigare köp. Vid flera återköp menar Solomon et al 

(2010) att köpbeslutsprocessen genererar efterköpsbeteende som kan identifieras som 

lojalitet. Informanternas berättelser från tidigare köp visar på att detta stämmer även i 

fokusgrupperna som undersökts.  

 

För att förenkla modellen har steget för en konsument, som är attitydslojal mot ett visst 

varumärke, förkortats och går direkt till köpbeslutet. Detta visas i modellen genom de 

gråskuggade pilarna. I verkligheten föreligger det sig så att även de konsumenterna 

genomgår köpbeslutprocessens steg igen. Även konsumenters köpbeslutsprocess för de 

som är beteendelojala mot ett visst varumärke visualiseras förenklat med en gråskuggad 

pil.  
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De informanter som uttryckte en positiv attityd till ICA, hade också en mer positiv 

attityd till deras private label, exempelvis ICA Basic. En av informanterna som använt 

sig av private label mycket och skaffat sig erfarenheter kring ICA:s eget varumärke från 

sin studenttid utryckte en mer positiv attityd mot private label. Detta har visualiserats 

med de streckade linjerna, från den vänstra lojalitetsrutan, attitydslojalitet, till 

behovsidentifiering och sedan utvärdering av alternativ.   

 

De informanter som handlade på ICA för att det inte fanns någon annan detaljist 

tillgänglig geografisk, utryckte en mindre positiv attityd mot ICA:s private label. Detta 

visas genom de streckade linjerna i processen i modellen ovan, först från den högra 

lojalitetsrutan, beteendelojalitet, till behovsidentifieringen och sedan till utvärdering av 

alternativ. Där har en uteslutning av alternativet private label gjorts för att visa de 

beteendelojala informanternas negativa attityd till private label.  

 

5.3 Företagsperspektivet – detaljisterna 
Dagligvarukartan 2013 visar enligt uppsatsens författare att den svenska 

dagligvaruhandelsmarknaden liknar ett oligopol. Oligopolmarknader brukar 

kännetecknas av att det är svårt för andra aktörer att ta sig in på marknaden. 

Marknadsformen sätter även press på befintliga aktörer på marknaden gällande 

prisnivåer, och aktörerna måste aktivt arbeta med att förutspå konkurrenternas 

nästkommande strategiska drag. Oligopolet och den rådande marknadssituationen har 

gjort att detaljister på den svenska dagligavarumarknaden känt av konkurrensen, och 

behövt utveckla sina interna resurser och förmågor. Som beskrevs i inledningskapitlet 

har de gjort detta, genom att ta till vara på kunskapen om slutkonsumenten.  Detta för 

att de ska kunna öka makten gentemot leverantörer.  

 

Genom genomgång av litteratur och uppsatsens egen empiriinsamling, har uppsatsens 

författare kunnat se att detaljisterna har lyckats väl med detta genom att för varje år öka 

andelen lönsamma varumärken i butikshyllan, private label. Det har blivit ett 

framgångsrikt verktyg för att möta konkurrensen på marknaden. Uppsatsens författare 

har kunnat se att private label inte från början efterfrågats av konsumenter, utan den 

formen av varumärke har pushats fram. Detta på grund av dess större vinstmarginal för 

detaljisten. När det då finns så få aktörer på den svenska dagligvaruhandelsmarknaden 

är det av intresse att lyfta fram begreppet beteendelojalitet i relation till detta. 
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Beteendelojalitet beskrevs av Dahlén (2002) som en form av lojalitet som återspeglar en 

konsumentens återkommande köpbeteende men inte säger något om konusmentens 

attityd mot köpet. Detta kan då enligt uppsatsens författare innebära att det finns 

konsumenter i Sverige som är beteendelojala mot detaljister men inte har en positiv 

attityd till detaljistens butiksvarumärke.  

 

I referensramen konstateras att företag kan se varumärken som ett affärsverktyg, som 

genom rätt hantering kan generera tillväxt och lönsamhet (Kapferer, 2012). Detta gäller 

då även detaljistens butiksvarumärke, så som ICA och Bauhaus, och syftar inte endast 

till de varumärken som detaljisten säljer. Bland Sveriges detaljister finns oftast samma 

national brands, framförallt i dagligvaruhandeln. Aaker (2010) konstaterar i 

referensramen att detta är nödvändigt då konsumenten förväntar sig just detta utbud av 

varumärken.  Uppsatsens författare kan därför se ett samband mellan hur detaljisten 

använder sitt butiksvarumärke som ett affärsverktyg, och detaljistens tillväxt och 

lönsamhet. Detta då detaljisten kan sägas konkurrera framförallt med sitt butiks-

varumärke gentemot andra detaljisters butiksvarumärken. Och inte i första hand med sitt 

produktutbud av national brands.  

 

På grund av att detta produktutbud av national brands hos detaljister är så pass liknande 

har detaljisterna tagit fram private label. Detta kan ses långt bakåt i historien, men det är 

först på senare år som private label verkligen utvecklats, och detaljisternas 

marknadsföring kring detta har tagit fart på allvar. Detta kan enligt uppsatsens författare 

bero på den ökade konkurrenssituationen på marknaden. Ökad handel mellan länder och 

internationella kedjor som kommit in på den svenska marknaden har resulterat i större 

konkurrens mellan detaljisterna. Detta tillsammans med konsumentens ökade möjlighet 

att söka information, bland annat genom internet, har enligt uppsatsens författare också 

bidragit till ökad konkurrens. Även trender kring hälsa och miljö kan ses som en faktor 

till att detaljister måste utveckla sitt produktutbud för att vara konkurrenskraftiga.  

 

Hultén et al (2011) skriver om det värderingsskifte som skett mellan generationer. De 

yngre generationerna, som benämns X,Y och Z, tenderar att vara mer individualistiska 

än de äldre som hade ett mer kollektivt synsätt. Konsumenters individualistiska 

inställning anser uppsatsens författare kan kopplas till vikten av en detaljists eget 

butiksvarumärke. Dessa individer uppskattar inte det kollektiva och känslan av att vara 
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en i mängden (Hultén et al, 2011). Därför finns det enligt uppsatsens författare i 

detaljistens butiksvarumärke en möjlighet att bygga en individualistisk känsla.    

 

Inköpschefen på Bauhaus förklarade under intervjun att konsumenterna i Sverige är 

väldigt förtjusta i varumärken. Dessa varumärken som Schmidt syftar till är alltså de 

varumärken som Bauhaus säljer i butiken. Vidare förklarade Schmidt att dessa 

varumärken är viktiga i varje produktgrupp men att de är så prispressade att de oftast 

inte ger någon lönsamhet. Utifrån detta kan uppsatsen författare ytterligare styrka den 

analys som gjorts kring vikten av en detaljists eget butiksvarumärke. Schmidt framhäver 

att företaget inte har för avsikt att arbeta bort de national brands som säljs i varuhusen i 

Sverige trots att de inte genererar någon lönsamhet. Detta tolkar uppsatsens författare 

som att det hos detaljisterna finns en medvetenhet kring konsumenternas köpbeteenden. 

Samt att köpbeteendet är så pass starkt, att Bauhaus inte ser att det finns en möjlighet att 

förändra detta trots obefintlig lönsamhet på national brands.  

 

Schmidt förklarade vidare att de i andra länder dock succesivt arbetar bort national 

brands och ersätter dessa med private label. Men Schmidt menade att i Sverige och 

Norge kan de inte göra detta. Av vad Schmidt sa gällande att Bauhaus inte har för avsikt 

att arbeta bort sitt utbud av national brands har uppsatsens författare fört en diskussion. I 

referensramen lyftes det fram att private label enbart setts som lågprisalternativ och då 

även lågkvalitativa produkter. Uppsatsens författare menar att det därför för 

representanter av detaljistkedjor kan kännas negativt att uttalat arbeta med en private 

label-strategi. Då private label även enligt uppsatsens författare är synonymt med högre 

vinstmarginaler men inte synonymt med vad konsumenter efterfrågar. Detta kan enligt 

författarna av uppsatsen påverkat vad Schmidt sa gällande att de inte kommer sluta 

tillhandahålla national brand trots dess låga lönsamhet. Enligt uppsatsens författare har 

Schmidts svar och berättelser under intervjun speglat den svenska jantelagen där det 

allmänt kan ses som negativt att tjäna pengar på andra.   

 

Detta analyseras då enligt uppsatsens författare som en fråga om balans mellan private 

label och national brands för detaljisten. Vidare kan de svenska konsumenternas lojalitet 

till national brands ses som en förklaring baserat på den individualistiska synen. 

Uppsatsens författare kan därför se att konsumenter kan uppnå känslan av att vara en 

individualist genom en individualistisk varukorg, sina köp. Det vill säga att 
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konsumenten blandar mellan varumärken i sin varukorg för att särskilja sig från andra 

konsumenter. Uppsatsens författare kan då se att en detaljist som använder sitt eget 

butiksvarumärke som ett affärsverktyg skulle kunna attrahera den individualistiska 

konsumenten på en högre nivå. Detta skulle i ett senare skede även kunna innebär att 

detaljisten med sitt starka butiksvarumärke lättare kan introducera mer private label i sitt 

produktutbud. Vilket enligt uppsatsens författare även då skulle öka lönsamheten för 

detaljisten och påverka leverantörers val av varumärkesstrategi.   

 

Kaufman et al (2006) skriver att lager hos detaljisterna är en relativt begränsad resurs. 

Därför måste utplaceringen av produkterna i hyllorna ske effektivt för att det ska vara 

lönsamt för detaljisten. Vilket även innebär att detaljistens varumärkesval direkt visar 

sig på avkastningen (Kaufman et al, 2006). Av företagsbeskrivningarna i empirin kan 

uppsatsens författare tydligt att se att både ICA och Bauhaus är två väletablerade 

butiksvarumärken i Sverige. De har en hög omsättning vilket uppsatsens författare anser 

tyder på att de effektivt hanterar valet av sortiment i hyllorna.  

 

Vidare skulle även detaljisternas framgång och höga omsättning bero på deras 

relationshantering med sina leverantörer och andra business-to-business-relationer. Då 

hantering av relationer enligt Ford et al (2011) är en framgångsfaktor för organisationer. 

Verhoef et al (2002) och Dunne och Narasimhan (1999) lyfte även fram vikten av 

affärsrelationer som aspekt till varför en detaljist väljer att arbeta med private label. Av 

det empirsikt insamlade materialet kunde uppsatsens författare förstå att detaljisterna 

ICA och Bauhaus menade på att, private label förbättrar relationen mellan leverantörer 

och detaljister. Vidare menar uppsatsens författare att det då finns incitament för 

leverantörer att erbjuda detaljister private label för att förbättra relationen. Uppsatsens 

författare anser även att leverantörer skulle kunna erbjuda ett private label-sortiment för 

att inleda en affärsrelation med en detaljist. Detta för att succesivt utveckla relationen 

och efterhand kunna förhandla om hyllplats för sitt national brand.  

 

5.4 Förening av företagsperspektivet och konsumentperspektivet 

Modellen nedan är en utveckling av författarnas modell som sammanfattar 

referensramen. Utvecklingen kan ses i boxarna i distributionskedjan som har fyllts på 

med: Ningbo, Kina som representerar tillverkaren, och Nordic Stream som är 

leverantörer. Den streckade linjen som bildar en ruta kring begreppen lojalitet, Nordic 
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Stream och Detaljistkedjor är även den en utveckling. Syftet med rutan är att visa på 

komplexiteten i begreppet lojalitet till detaljister och varumärken, specifikt då private 

label. Uppsatsens författare vill med den streckade rutan i modellen även lyfta fram det 

fynd som erhölls under insamlingen av material i fokusgrupperna. Den streckade rutan 

ska också symbolisera uppsatsens upptäckt och lägga fokus på att varumärkesstrategier 

gällande private label och national brand, för leverantörer i dagens samhälle, kräver mer 

forskning. Den streckade rutan representerar även det som författarna till uppsatsen 

identifierat som mest givande för att kunna svara på frågeställningarna. Samt det som 

uppsatsens författare byggt rekommendationerna till Nordic Stream på. 

 

Upptäckten i uppsatsen består av att de informanter som uppfattades som enbart 

beteendelojala till en detaljist, hade en mer negativ attityd till private label. De 

informanter som uppfattades som attitydslojala till en detaljist hade dock en mer positiv 

attityd till private label.  

 

Figur 19 - Egen modell, sammanfattning analys och upptäckt 
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Vidare går det med hjälp av modellen sammanfatta analysen på ett mer preciserande 

sätt. Första steget i Nordic Streams önskvärda bild över distributionskedjan är 

affärsrelationen med tillverkaren i Ningbo, Kina. Uppsatsens författare ser att det finns 

en risk för Nordic Stream att enbart använda sig av en tillverkare. Nordic Stream är en 

leverantör som vill öka tillväxten, utan att bygga upp en lagerhållande funktion i 

organisationen. Det är då av vikt för dem att  reflektera över de konsekvenserna som 

kan uppstå, om tillverkaren i Kina inte kan hålla de leveranstider som är satta till Nordic 

Streams kund, detaljisten. Då Nordic Stream tidigare utvecklat sina produkter 

tillsammans med kunden har leveranstiden hela tiden varit ett gemensamt beslut mellan 

kunden, Nordic Stream och tillverkare i Kina. Nu när Nordic Stream utvecklat ett eget 

sortiment anser uppsatsens författare att detaljistkunden kommer förvänta sig att 

leveranstider hålls i en större uträckning än vid tidigare arbetsätt.  

 

Det andra steget i distributionskedjan är Nordic Streams önskvärda position som 

leverantörer. De arbetar idag med ett mellanled, grossister och varumärkesägare, istället 

för direkt kontakt med detaljister. Deras styrka i att utvecklas och faktiskt skapa den 

tillväxt de behöver, anser uppsatsens författare, ligger i deras långa erfarenhet inom sin 

bransch. Företaget har en tydlig identitet som är förankrad i företagets historia och dess 

framväxt. Deras styrka ligger även i att de har befintliga kunder och kontakter på 

business-to-business-marknaden. Dock har det framkommit att de själva ser det extra 

steget i distributionskedjan, grossisten, som en svaghet. Då Nordic Stream själva vill ta 

över den delen av distributionskedjan och även dess vinstmarginaler, för att skapa 

tillväxt. Uppsatsens författare kan dock konstatera att detta kräver stora resurser, både 

tidsmässigt och utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Resursinsatsen som krävs beror enligt uppsatsens författare på det sätt som detaljister i 

Sverige idag arbetar. Detaljisterna har en högre lönsamhet på private label och för att de 

ska ta in Nordic Streams national brand måste en efterfrågan drivas av slutkonsumenten. 

Det är denna uppbyggnad av en efterfrågedriven distributionskedja som kräver stora 

resurser för att hantera marknadsföringsaktiviteter på ett effektivt och resultat-

genererande sätt. Uppsatsens författare ser därför möjligheter för Nordic Stream att 

fortsätta tillhandahålla private label fast nu som ett sortiment. Under tiden detta görs 

och tillväxt och resurser skapas kan företaget parallellt bygga sitt national brand.  
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De stora resursinsatserna som uppsatsens författare ser att Nordic Stream kommer att 

behöva göra för att nå ut med sitt national brand grundas i de empiriska upptäckterna 

från konsumentperspektivet. Informanterna i två av fokusgrupperna då sortimentet från 

Nordic Stream presenterades med sitt eget varumärke beskrev produkterna som dyra. 

Nordic Stream vill inte tillverka produkter med en lägre kvalitet och det finns inget 

utrymme att minska tillverkningskostnaderna och därmed inte heller minska priset. 

Uppsatsens författare har genom att studera köpbeslutsprocessen och lyssna på 

erfarenheter av köpbeslut av produkter med högre kvalitet kommit till insikt att priset är 

av stor betydelse. Det alternativ som uppsatsens författare då ser är det som lyfts fram 

av Aaker (2010) och Melin (2001). Nordic Stream måste bygga en så stark varumärkes-

image att konsumenten till viss del glömmer bort priset.  

  

Det som uppsatsens författare även ser som resurskrävande men nödvändigt är en 

bredare marknadsundersökning för att kunna segmentera konsumenterna. Även detta 

baseras på hur informanternas olika engagemangsnivåer har speglat vilken kvalitet de 

eftersöker på produkter. Nordic Stream som erbjuder ett sortiment som informanterna 

uppfattade som produkter med högkvalitet behöver då enligt uppsatsens författare hitta 

och lära sig mer om konsumenter med ett större engagemang.  

 

5.4.1 Varumärkesstrategi för leverantörer  

Nordic Stream har i intervjuerna själva beskrivit sitt sortiment som en samansättning av 

produkter med hög kvalitet. Informanterna i fokusgrupperna beskrev även produkterna 

med ordet kvalitet. Uppsatsens författare menar att detta bekräftande från 

informanterna, att sortimentet förmedlar ett värde över framtagningskostnader är av vikt 

vid hanteringen av varumärkesstrategin.  

 

I referensramen beskrevs den senaste utvecklingen av private label och att det nu finns 

premium private label (Dunne & Narasimhan, 1999; Kumar & Steenkamp, 2007; Liu & 

Wang, 2008). Vilket uppsatsens författare ser som positivt för Nordic Stream och deras 

nya sortiment. Dock fördes diskussionen i referensramen mellan Simon och Sullivan 

(1993) och Pauwels och Srinivasen (2003) och deras olika argument för premium 

private label.  Sullivan (1990) menar att identiska produkter som säljs under olika 

varumärken uppfattas olika av konsumenter. Vilket det finns stöd för bland 

informanterna i fokusgrupperna enligt uppsatsens författare. Simon och Sullivan (1993) 
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menar vidare att konsumenters uppfattning av produkter, starkt är påverkad av 

varumärkesnamnet som sitter på produkten. Fornari et al (2013) skriver att införandet av 

premium private label i en detaljist sortiment, enbart är fördelaktigt för tillverkare av 

national brands inom premiumklassen. Prismässigt kommer tillverkarna av private label 

anpassa priset till national brands och leda till att inköpspriserna för detaljisten kommer 

att tillta. Detaljisten sätter då ett högre slutpris på premium private label till konsument, 

och skillnaden mellan private label-priset och national brand -priset kommer inte vara så 

stor. National brands i premiumklassen kommer då te sig som ett prisvärt varumärke, 

som kunden har varumärkeskännedom om och associationer till. Uppsatsens författare 

kan relatera till detta då en av informanterna i fokusgrupperna sa att om denne väljer 

mellan alternativen ICA selection och ett national brand i premiumklassen förväntar 

denne sig att ICA selection ska vara billigare. Detta tolkar då uppsatsens författare som 

att private label har lång väg att gå innan lågprisstämpel har tvättats ur. 

 

5.5 Sammanfattande analys och diskussion  
Efter utförd analys har det enligt uppsatsens författare framkommit att det finns fördelar 

för Nordic Stream att hämta i tillhandahållandet av private label till detaljister. 

Uppsatsens författare ser även en möjlighet för Nordic Stream, att erbjuda detaljister 

premium private label till ett pris strax under national brands i premiumklassen av 

manuell städutrustning. Samtidigt som företaget parallellt arbetar med marknads-

undersökningar, för att identifiera lönsamma kundsegment och etablera sitt national 

brand. Detta baserar uppsatsens författare på ett flertal punkter.  

 

Första punkten är att Nordic Stream innehar de organisatoriska resurser och förmågor 

att tillhandahålla private label på grund av dess bakgrund och erfarenheter. Företaget 

har erfarenheter av både private label och business-to-business-marknaden. Andra 

punkten är att detaljister på den svenska dagligvaruhandelsmarknaden har väl utarbetade 

strategier vad gäller deras private label. Detaljisterna har tillgången och kunskapen om 

slutkonsumenten och kan pusha ut sina egna varumärken på hyllan och skapa lönsamhet 

genom de större vinstmarginalerna. Uppsatsens författare ser det då som att det är 

troligare att detaljistkedjorna aktivt söker efter private label-leverantörer som kan 

leverera det de eftersöker i både pris och kvalitetsnivå. Detta för att detaljisten ska 

kunna bygga sitt eget butiksvarumärke med hjälp av sina private label. Uppsatsens 

författare tror inte att detaljister på samma aktiva nivå söker efter nya national brands-
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leverantörer då de inte genererar lika stora vinstmarginaler för dem. Tredje punkten 

handlar därför om att Nordic Stream ska nå ut med sina national brands, måste de skapa 

en efterfrågedriven distributionskedja för att detaljisten ska ta in dem i sitt sortiment.   
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6 Avslutning  
I detta avslutande kapitel presenteras först uppsatsens slutsatser för respektive 

frågeställning. Baserat på slutsatserna framförs därpå rekommendationer till 

samarbetsföretaget Nordic Stream.  Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 
I uppsatsen har det identifierats ett avstånd mellan leverantörer och konsumenter på 

grund av att detaljister har stort inflytande. Detaljistern har med hjälp av informationen 

om slutkonsument utarbetat en strategi om vilken mix av varumärken som ska erbjudas 

slutkonsumenten. Detta har förändrat relationen mellan detaljisten och leverantören. 

Leverantören på grund av detta ställts inför strategiska beslut gällande under vilket 

varumärke leverantören ska tillhandahålla sitt sortiment till detaljisten. Rådande 

kunskap om konsumenters beteende gällande private label och national brands har inte 

ansetts tillräcklig för leverantörer att basera sin varumärkesstrategi på enligt uppsatsens 

författare. Med grund i detta ämnar slutsatserna nedan generera kunskap för den som 

kan ha nytta av den.   

 

6.1.1 Hur ser svenska konsumenters beteende och tankar ut kring köpbeslut 
gällande private label och national brands? 

Följande slutsatser grundas i informanternas attityder, tankar och funderingar från 

fokusgruppintervjuerna. Det begränsar hur uppsatsens författare kan generalisera kring 

slutsatserna. Vad uppsatsens författare kan säga utifrån fokusgruppintervjuerna är att det 

förekommer attityder, tankar och funderingar kring köpbeteende gällande private label 

och national brands. Men det går inte att säga något om hur utbredda dessa slutsatser är. 

Med ovanstående reservation fortsätter uppsatsens författare analys kring konsumenters 

beteende och tankar.  

 

Konsumenters beteende och tankar kring köpbeslut gällande privat label och national 

brand liknar i många avseende vad tidigare forskning beskrivit kring konsumenters 

beteende. Köpbeslutsprocessen ger en bild över hur konsumenter går från att identifiera 

ett behov till att slutligen åter besöka en butik eller åter köpa en produkt av ett visst 

varumärke. Beroende på var i köpbeslutsprocessen konsumenten befinner sig, och 

beroende på konsumentens engagemang, har det i denna uppsats blivit tydligt att 

varumärkena private label och national brands bearbetas på olika sätt. Detta anses även 

av uppsatsens författare vara ett av uppsatsens kunskapsbidrag. De informanterna som 
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kan benämnas som mindre engagerade konsumenter utryckte mer positiv attityd mot 

detaljisters private label än de informanter som vi kommit att identifiera som högt 

engagerade konsumenter. Desto högre nivå av engagemang, desto mer information är 

konsumenten benägen att ta till sig gällande köpbeslutet av en produkt. Den mindre 

marknadsföringen av private label förklarar då att konsumenter med mer engagemang 

har mindre positiv attityd till private label.  

 

Utifrån forskning och uppsatsens analys kan författarna till uppsatsen tydligt se att desto 

större engagemang desto mer tid och energi kommer konsumenten spendera vid 

utvärdering av alternativ. Detta gäller även alternativen private label och national 

brands. Vid rutininköp så kommer konsumenten utvärdera få eller inga varumärkes-

alternativ. Det viktiga i utvärdering av alternativen private label och national brand 

ligger i attitydslojalitet och beteendelojalitet. Konsument väljer i sitt köpbeslut vilken 

produkt som ska inhandlas av vilket varumärke, private label eller national brands och i 

vilken butik. Efter köpbeslutet väljer även konsumenten om denne vill återupprepa detta 

köpbeslut. Författarna till denna uppsats har identifierat att informanternas attityd och 

inställning till en detaljists private label påverkas av deras form av lojalitet till 

detaljistbutiken. Attitydslojala konsumenter det vill säga de konsumenter som har en 

positiv attityd till en detaljists butiksvarumärke utryckte en mer positiv attityd mot 

private label. Beteendelojala konsumenter det vill säga de konsumenter som åter 

besöker en detaljist oberoende av attityden till detta butiksvarumärke utryckte en mer 

negativ attityd mot private label. Denna uppsats kunskapsbidrag till forskning och 

utveckling består därför främst av en vidareutveckling av begreppen beteendelojalitet 

och attitydslojalitet gällande attityder i relation till private label och national brands.  

 

För att förtydliga slutsatserna presenteras de nedan i punktform. 

 

 Konsumenters beteende och tankar kring köpbeslut gällande privat label och 

national brand liknar i många avseende vad tidigare forskning beskrivit kring 

konsumenters beteende.  

 

 Beroende på var i köpbeslutsprocessen konsumenten befinner sig, och beroende 

på konsumentens engagemang, bearbetas varumärkena private label och national 

brands bearbetas på olika sätt.  
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 Mindre engagerade konsumenter utryckte mer positiv attityd mot detaljisters 

private label. 

 

 Mer engagerade konsumenteruttryckte en mindre positiv attityd mot detaljistens 

private label. 

 

 Attitydslojala konsumenter det vill säga de konsumenter som har en positiv 

attityd till en detaljists butiksvarumärke utryckte en mer positiv attityd mot 

private label.  

 

 Beteendelojala konsumenter det vill säga de konsumenter som åter besöker en 

detaljist oberoende av attityden till detta butiksvarumärke utryckte en mer 

negativ attityd mot private label.  

 

6.1.2 Hur kan konsumenters beteende och tankar påverka leverantörers 
varumärkesstrategier gällande private label eller national brands?  

Leverantörers varumärkesstrategier kan påverkas av konsumenters beteende både direkt 

och indirekt. Den direkta påverkan är tydligare vid en varumärkesstrategi gällande 

national brand. Då är det väsentligt för leverantören att skapa en efterfrågedriven 

distributionskedja och ha en konsekvent marknadsföringskommunikation med slut-

konsumenten. Den indirekta påverkan är tydligare vid varumärkesstrategi gällande 

private label. Då detaljisten påverkas och tar beslut baserat på konsumentbeteende som 

indirekt påverkar leverantören. Integrationen mellan den säljande leverantören och den 

köpande detaljisten är komplex då det gäller private label.  

 

Varumärkesstrategier för leverantörer innebär att beakta sina resurser och förmågor 

inför ett beslut. Att införskaffa kunskap som behövs inför ett beslut är en förmåga. 

Leverantörer kan därför införskaffa sig mer kunskap genom konsumenter. 

Konsumenters beteende kring köpbeslut av private eller national brands kan därför 

påverka leverantörers interna hantering av beslut. 

 

Konsumenters beteende gällande private label och national brand skiljer sig inte 

anmärkningsvärt åt. Det som identifierats som intressant och påverkar leverantören är 

attityden och förväntningen på de olika varumärkena innan ett köpbeslut. Varumärket 



  

  

127 

private label har lättare att leva upp till konsumentens förväntningar på grund av att 

deras förväntningar inte är så höga. Vid national brands har konsumenten högre 

förväntningar på produkters kvalitet. 

 

För att förtydliga slutsatserna presenteras de nedan i punktform. 

 

 Leverantörers varumärkesstrategier kan påverkas av konsumenters beteende 

både direkt och indirekt.  

 

 Den direkta påverkan är tydligare vid en varumärkesstrategi gällande national 

brand.  

 

 Den indirekta påverkan är tydligare vid varumärkesstrategi gällande private 

label.  

 

 Det som identifierats som intressant och påverkar leverantören är attityden och 

förväntningen på de olika varumärkena innan ett köpbeslut.  

 

 Varumärket private label har lättare att leva upp till konsumentens förväntningar 

på grund av att deras förväntningar inte är så höga.  

 

6.2 Rekommendationer till Nordic Stream 
 

 Informera befintliga kunder som opererar inom dagligvaruhandeln om det nya 

sortimentet. 

 

 Erbjud nya detaljistkunder det nya sortimentet under premium private label. 

 

 Gör en utförlig marknadsundersökning för att identifiera kundsegment med olika 

engagemangsnivåer 

 Arbeta med att förmedla varumärket Nordic Stream–enjoy cleaning så att 

kundens image av varumärket motsvarar företagets identitet  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning som uppsatsens författare vill lyfta fram, berör den 

diskussion som fördes inom tidigare forskning, gällande vad tidigare forskare funnit 

kring samband mellan olika former av lojalitet och private label. Det som mest studerats 

är sambandet mellan butikslojalitet och private label. Förslaget är att istället att genom 

en kvantitativ studie studera samband mellan beteendelojalitet och konsumenters  

attityder till private label.  

 

Vidare har även uppsatsens författare som förslag att ytterligare studera hur 

konsumenters beteende ser ut kring premium private label. Detta för att vidare även 

studera om premium privat label har större samband med konsumenters butikslojalitet 

än traditionell private label. Uppsatsens författare menar även att det vore värdefullt att 

studera kvantitativa samband mellan beteendelojalitet och konsumenters attityder till 

private label. Att just beteendelojalitet lyfts fram är på grund av fynden i denna uppsats 

som visar på att de informanterna som enbart var beteendelojala mot detaljistkedjor, inte 

hade en positiv attityd mot dessa detaljisters private label, se figur 11 och 20.  De 

förslag till vidare forskning som presenteras ovan är intressanta både ut ett akademiskt 

syfte, men även för tillverkare och leverantörer på konsumtionsvarumarknaden.  

 

Vidare är det då naturligt att författarna till denna uppsats även lyfter fram intresset att 

omfattande studera det motsatta begreppet attitydslojalitet. Intresset skulle ligga i att 

studera attitydslojalitet till en detaljists butiksvarumärke, och dess samband till attityd 

till en detaljists private label. 
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Bilagor 

 
Bilaga A – Mötesguide till Nordic Stream 

Inför det första mötet med Nordic Stream den 29 januari 2014 utformades denna 

mötesguide för att underlätta informationsutbytet gällande ett samarbete. Frågorna i 

guiden bygger på ett utdrag ur ett styrelsedokument från Nordic Stream som författarna 

till uppsatsen fick ta del av innan mötet. Avsikten med guiden var att få svar på de 

frågor som hade utformats samtidigt som informanterna på företaget skulle få utrymme 

att leda konversationen och utrycka sina önskemål. För att nå detta skapades tre 

vägledande teman.  

Tema 1 
 Företagets historia och 

befintliga ställning 

Tema 2 
 Företagets önskvärda 

position och vision 

Tema 3 

 Vår del i 

samarbetet 

Syfte 

 Få en klar bild av företagets 

historia och utveckling fram 

tills idag 

 Få en förståelse för företagets 

befintliga ställning 

Syfte 

 Få en förståelse av vad 

företaget har för önskvärd 

position på marknaden 

 Förstå företagets vision och 

förstå företagets affärsidé.  

 

Syfte 

 Få en förståelse för 

vad företaget vill ha 

ut av vårt samarbete 

 Förstå företagets 

förväntningar på 

samarbetet 

 Klargöra praktiska 

lösningar vid resor 

mm. 

Klargörande frågor 

 40 års erfarenhet? 

 Microfiber? 

 Vilka är produkterna? 

 Vilka kunder står för störst 

del av omsättningen? 

 Vilka är kunderna? 

 Vilka står för störst del av 

omsättningen? 

 Var/hur säljs produkterna? 

 Vilken affärsidé (utv. unika 

produkter i samarbete med 

kund) har företaget haft? 

 Vad är nuvarande strategi 

och affärsplan?  

 Tillverkningsprocessen? 

 Logistik? 

 Vilka länder finns ni i? 

Klargörande frågor 

 ”styrelsen konstaterar att 

detaljhandelskunder som 

själva äger butikerna saknas 

i visionen och att det är i 

detta segment vi nu lyckats 

få affärer genom Migros  

vad menas? 

 Vad menar ni med Private 

Label ~ kunder sannolikt vill 

köpa detta? 

 Hur har ni identifierat 

potentiella kunder? Vad 

betyder potentiella kunder 

för er? 

 Premiumprodukt? 

 Hur ser ni på tillväxt? 

(skapas genom att rätt sorts 

produkt avsätts genom rätt 

distributionskanal) 

 Vad är företagets mål med 

tillväxt? (öka vinst, öka 

omsättning, öka företagets 

storlek) 

 

Klargörande frågor 

 Vilken roll ser ni att 

vi har i detta 

samarbete? 

 Vad förväntar ni er 

att få ut av 

samarbetet? 

 Praktiska och 

ekonomiska 

lösningar, vid resor, 

mässor, event? 

 

  



  

  

XII 

Bilaga B – Intervjuguide till fokusgruppintervju 

 

Intervjuguide till fokusgruppintervju 

Inför fokusgruppintervjuerna utformades denna intervjuguide, främst för att underlätta för 

författarna att ha kontroll över intervjutillfället. För att underlätta informationsutbytet och få 

informanterna att känna sig trygga startades fokusgrupperna med att presentera de tre teman 

som finns nedan. Frågorna i guiden bygger på referensramens konsumentperspektiv gällande 

köpbeslutsprocessen och Nordic Streams sortiment. Avsikten med intervjuguiden var att vi skulle 

lära oss mer om köpbeslutsprocessen vid ett köpbeslut av manuell städutrustning och samtidigt 

ta del av informanternas diskussioner kring de två olika varumärkena, ICA & Nordic Stream. 

Under tema 2 visades samma sortiment vid alla tillfällen men med private label (ICA) under två 

tillfällen och national brand (Nordic Stream) vid de två andra tillfällena.  

Tema 1 

 Tidigare köp av 

städprodukter 

 

Tema 2 

 Visning av produkten 

 

Tema 3 

 Diskutera varumärkena: 

Vileda, ICA Home och 

Nordic Stream   

Syfte 

 Få en bild av 

deltagarnas 

konsumtion och köp 

av städprodukter 

 Skapa en förståelse 

kring 

köpbeslutsprocessen  

 

Syfte 

 Få en förståelse för 

deltagarnas inställning 

till produktsortimentet 

och märket 

 Förstå deltagarnas 

inställning till 

produkten och märket 

som helhet 

 

Syfte 

 Få en förståelse för 

deltagarnas inställning 

till private label och 

national brands 

 

Klargörande frågor 

 Handlar ni städprodukter? 

 Var? 

 Varför där? 

 Hur ofta?  

 Hur gjorde du ”förr”? 

 

Klargörande frågor 

 Vad tycker ni om dessa 

produkter? 

 Vad är positivt? 

 Vad är negativt? 

 

Klargörande frågor 

 Vad tycker ni om 

märkena? 

 Vilka märken köper du? 

 Finns de märken du vill 

ha? 
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Bilaga C – Produkter till fokusgruppintervjuer 

 

Nordic Streams sortiment med ICA:s varumärke  

 

 

Nordic Streams sortiment under det egna varumärket 
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Bilaga D - Plats för fokusgruppintervjuerna 
 

Fokusgrupp 1 – Solstadström samfällighetsförening 

 

Fokusgrupp 2 – Arbetsförmedlingen Oskarshamn 

 

Fokusgrupp 3 – Studentkorridor i Kalmar 

 

Fokusgrupp 4 – Lägenhet i Norrköping 

 



  

  

XV 

Bilaga E - Intervjuguide till detaljistkedjor 
 

Inför intervjuerna med detaljistkedjorna utformades denna intervjuguide. Intervjuguiden 

bygger på logiken av enlighet i insamlingsmetoden av data och har samma utformning som de 

föregående intervjuguiderna. För att underlätta informationsutbytet under intervjutillfället 

användes tre övergripande teman. Avsikten med guiden var att få svar på frågorna som 

informanterna på de utvalda detaljistorganisationerna skulle ha utrymme att tala fritt om 

varumärken och varumärkesstrategier utifrån den egna organisationen.  

Tema 1 
 Företagets befintliga 

arbete med olika 

varumärken 

Tema 2 
 Framtiden och 

varumärken  

Tema 3 
 Organisationens relation 

till private label 

Syfte: Få en inblick i 

organisationens befintliga 

arbete med varumärken och 

informantens erfarenhet av detta 

arbete.  

Syfte: Organisationens 

långsiktiga och kortsiktiga 

mål gällande varumärken 
 

Syfte: Få en förståelse för 

organisationens relation till 

egenvarumärken 

Klargörande frågor: 
Hur ser företagets arbete ut idag 

kring inköp och avtal? 
Hur ser ert lager ut? 

(lagerhållningsförmåga) 
Har ni avtal med olika 

varumärken? 
Vad har ni för märken inom 

området manuell 

städutrustning?  
 

Klargörande frågor: 
Kommer det att ske 

förändringar inom 

varumärkesutbudet? 
 

Klargörande frågor: 
Arbetar ni med egna varumärken? 
Om ja; hur ser processerna ut kring 

detta, tillverkar ni dem själva?  
Om nej; Har ni funderat kring de 

större vinstmarginaler som finns 

att göra genom att arbeta med 

private label?  
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Bilaga F – Nordic Streams position i detaljhandelskedjan 

 

De två nedersta fälten representerar Nordic Streams nuvarande position i 

distributionskedjan. Vid valet att gå från kundutvecklade produkter till ett eget 

sortiment önskar företaget att nå de två översta fälten i bilden. 
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Bilaga G  - Dagligvarukartan 2013 

 

 


