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Titel:  Varumärkesbyggande i teorin och praktiken  

 En studie om likheter mellan tre framgångsrika 
varumärken på konsumentmarknaden 

 
Syfte: Uppsatsen syftade till att undersöka om det finns 

likheter mellan tre framgångsrika varumärken med 
utgångspunkt från modellen ”den 

varumärkesuppbyggande processen”. Detta för att 
ge stöd åt teorin och uppnå en ökad insikt om hur 
ett företag kan skapa förutsättningar till ett 
konkurrenskraftigt varumärke över tiden. 

 
 

Tillvägagångssätt: För uppsatsen användes ett kvalitativt 
tillvägagångssätt för insamling av primärdata 
genom semistrukturerade intervjuer med 
företrädare för de varumärken som studerats. 
Intervjufrågor utvecklades med ledning av 
modellen ”Den varumärkesuppbyggande 

processen”. Ytterligare teoretiska resonemang från 
forskare inom området har använts för insamling 
och analys av data.  

 
Resultat: Studien påvisar att det finns likheter mellan de 

studerade varumärkena med utgångspunkt från den 
teoretiska referensramen som används för analys. 
Eftersom de studerade varumärkena kan anses 
framgångsrika menar vi att studien ger stöd åt den 
teoretiska referensramen och därmed bidrar med en 
ökad insikt om hur företag kan skapa 
förutsättningar till ett konkurrenskraftigt 
varumärke över tiden.  



 

      

Abstract 
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Matter: Bachelor thesis in business administration, 15 hp 
 
Authors: Fredrik Sandell (841018), Stefan Ånestrand (810722) 
 
Tutor: Claes Jonsson 
 
Title:  Brand building in theory and experience               

-A study about resemblances between three successful 
trademarks on the consumer market 

 
 
Aim:                               The essay was aimed to examining about there be 

resemblances between three successful trademarks 
with starting point from the mock-up” that the 

trademark development process”. This in order to give 
aids to the theory and to achieve an increased 
understanding about how a company can create 
conditions to a competitive trademark over the time. 

 
 
Procedures:           For the essay we used a qualitative procedure for 

collection of primary data through semi structured 
interviews with representatives for the trademarks as 
been studied. Interview questions were developed based 
on the model the trademark development process. 
Additional theoretical arguments from researchers 
within the area have been used to collect and analysis 
of data.  

Results: 
The study points out that there are resemblances 
between the studied trademarks and that theoretical 
frame of reference that used for collect and analysis of 
data. Because the studied trademark is considered 
successful, we mean that the study gives support to the 
theoretical frame of reference that has been used for 
analysis and thereby to contribute with an increased 
understanding about how companies can create 
conditions to a competitive trademark over the time.  
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1. Inledning 
 
“Products are made in the factory, but brands are created in the mind” 

- Walter Landor  
 
"Any damn fool can put on a deal, but it takes genius, faith and perseverance to create a 
brand."  
- David Ogilvy 
 

1.1 Problembakgrund 
De senaste decennierna har varumärket och dess implikationer kommit att intressera praktiker 
såväl som akademiker i allt högre omfattning. Att bygga starka varumärken har blivit en 
prioriterad fråga för många företag1.  Det ökade intresset är en följd av större och mer utbredd 
insikt om varumärkets potential att skapa konkurrensfördelar, i en tid av ett stegrande lokalt 
och globalt konkurrenstryck2. Ett konkurrenskraftigt varumärke kan möjliggöra konsumentens 
accepterande av nya produktlanseringar, spela en nyckelroll vid etablering av 
distributionsnätverk och bidra till prisflexibilitet3. Varumärket är en tillgång som har 
potentialen att fortsätta existera, till skillnad från produkter som förr eller senare dör4.  
 
Även om företagsledare blivit allt mer engagerade i varumärkesfrågor bör dock understrykas 
att varumärken är mycket komplexa fenomen som aldrig låter sig till fullo förstås och 
kontrolleras. Att varumärken är komplexa fenomen kan förklaras av att det ytterst är i 
konsumentens medvetande varumärkets värde för märkesinnehavaren avgörs. 
Märkesinnehavaren kan enbart skapa förutsättningar till konsumentens utvecklande av 
associationer som medför att konsumenten upplever ett mervärde, vilket påverkar 
konsumentens responser till märkesinnehavarens marknadsföringsaktiviteter. Om 
konsumenten inte upplever några relevanta skillnader mellan konkurrerande produkter 
kommer priset bli en betydande beslutsfaktor. För att undvika priskonkurrens kan 
märkesinnehavaren försöka få konsumenten att förknippa produkten med positiva 
märkesassociationer som kan påverka konsumentens upplevelse av produkten. Associationer 
kan förklaras som minnesbilder konsumenten har kopplade till märkesprodukten. Positiva 
associationer kan ge upphov till att konsumenten upplever ett mervärde som medför att 
erbjudandet skiljer sig från konkurrerande erbjudanden, vilket kan leda till att produktens pris 
blir en mindre betydande beslutsfaktor. Associationer kan således betraktas som varumärkets 
byggstenar. Med tiden kan det upplevda mervärdet leda till att konsumenten utvecklar en 
relation till varumärket genom att konsumenten fortsätter att välja det specifika varumärket. 
Relationen kan på sikt resultera i att konsumenten blir lojal. Lojaliteten kan få konsumenten 
att bli så starkt knuten till varumärket att denne är villig att gå till en annan butik om 
produkten med den specifika symbolen eller märket inte finns. Ett konkurrenskraftigt 
varumärke är ett varumärke som ger upphov till märkslojala konsumenter som skapar 
förutsättningar till god lönsamhet och en stabil marknadsandel.5  
 
                                                 
1 Hoeffler, S. Keller, K. The marketing advantages of strong brands. Brand management. Vol 10. (August 2003). 
pp 421-445.  
2 King, S. Brand Building in the 1990S. The Journal of Consumer Marketing. Vol 8. (1991). Pp 43-52.  
3 Kay, M. Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing. Vol 40. (2005). Pp 742-760.  
4 Kapferer, J. (1997). Sid 141.  
5 Melin, F. (1999). Sid 55-58.  
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Eftersom konsumentens medvetande påverkas av en mängd olika faktorer och att 
märkesinnehavaren endast kan skapa förutsättningar till konsumentens utvecklande av 
associationer, förefaller varumärkesuppbyggande som en tämligen komplex process. Eftersom 
en process är ständigt pågående kompliceras fenomenet varumärkesbyggande ytterligare. Ett 
varumärke måste ständigt förvaltas och ombesörjas för att inte tappa sin konkurrenskraft. De 
varumärken som idag värderas som framgångsrikast är vanligen mycket gamla6. Bakom 
starka varumärken ligger många år av strategiskt tankearbete och målmedvetenhet då det tar 
tid att etablera ett varumärkes position i konsumenters medvetande.7  
 
Det finns forskare som framhäver att varumärkesbyggande egentligen inte är rotad i någon 
allmängiltig teoretisk grund. Vad som skrivs om varumärkesbyggande utgår många gånger 
från illustrativa exempel och vad som är ett lämpligt tillvägagångssätt i ett fall, behöver inte 
alls vara det i ett annat. Detta beror på att varumärkets värde i grunden baseras på de 
associationer konsumenten förknippar med varumärket. Eftersom associationsnätverkets 
struktur skiljer sig mellan olika varumärken innebär detta att varumärken blir värdefulla av 
olika anledningar och därmed kan kräva olika hantering. Följden bli att litteratur om 
varumärkesbyggande tenderar att upplevas som fragmentarisk och i vissa fall motsägelsefull.8 
Det finns dock modeller och teoretiska resonemang som syftar till att ge en mer 
sammanhängande och generell beskrivning av varför varumärken blir värdefulla och som 
samtidigt ger allmänna riktlinjer som märkesinnehavaren bör sträva efter. En sådan modell är 
”Den varumärkesuppbyggande processen” som är baserad på flera framträdande forskares 
tidigare bidrag inom området. Modellen har utvecklats av den nordiske varumärkesforskaren 
Frans Melin. Denna modell visar på ett överskådligt sätt den varumärkesuppbyggande 
processen som ett parallellt förlopp från både konsumentens och märkesinnehavarens 
perspektiv. I denna undersökning har modellen använts som grundmodell för analys av tre 
väletablerade och dokumenterat framgångsrika varumärken på konsumentmarknaden, där 
även ytterligare teoretiska resonemang från ledande forskare inom området använts. De 
varumärken som ingår i studien är Ramlösa det ledande varumärket på den svenska 
marknaden för buteljerat vatten, Zoégas marknadsledande inom mörkrostkaffe i Sverige samt 
Blossa det marknadsledande varumärket på den svenska glöggmarknaden.  

1.2 Problemformulering  
 
Hur kan företag skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt varumärke över tiden? 
 
Begreppsförklaring: 
Konceptet förutsättningar används för att betona att det ytterst är i konsumentens medvetande 
som varumärkets värde avgörs och att märkesinnehavaren följaktligen endast indirekt kan 
agera för att påverka varumärkets värde.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns likheter mellan tre framgångsrika 
varumärken med utgångspunkt från modellen ”den varumärkesuppbyggande processen”. 
Detta för att ge stöd åt teorin och uppnå en ökad insikt om hur ett företag kan skapa 
förutsättningar till ett konkurrenskraftigt varumärke över tiden. 
 

                                                 
6 Kapferer, J. (1997). Sid 141.  
7 Nilson, T. (1999). Sid 128-129. 
8 Kay, M. Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing. Vol 40. (2005). Pp 742-760. 



 

     3

1.4 Motivet till studien 
Vår förhoppning är att denna studie skall visa att framgångsrika varumärken faktiskt delar 
vissa likheter i den varumärkesuppbyggande processen. Detta kan bidra till att läsaren 
upplever de teorier som används för analys som tillförlitliga och mindre abstrakta då studien 
förankrar dessa teorier i verkligheten genom analys av tre framgångsrika varumärken. 
Samtidigt kan studien medverka till att fenomenet varumärkesbyggande uppfattas som mindre 
fragmenterat. Vad som framkommer i studien kan därmed leda till att läsaren uppnår en ökad 
förståelse för hur ett företag kan skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt varumärke 
över tiden. 

1.5 Perspektiv 
Undersökningen utgår från märkesinnehavarens perspektiv. Dock måste även konsumentens 
perspektiv beaktas vid varumärkesbyggande då det är i konsumentens medvetande 
varumärkets värde fastställs.  

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig främst till varumärkesansvariga med intresse för den långsiktiga hanteringen 
av varumärken som avser konsumentvaror. Studien kan även vara intressant för studenter med 
intresse för varumärksuppbyggande. 
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2. Metod 

2.1 Undersökningens karaktär och dess konsekvenser 
Vanligen skiljs mellan kvantitativ och kvalitativ data utifrån dess form, där kvantitativ data 
utgörs av siffror medan kvalitativ data av text och bilder. Dock antyder inte formen på data 
särskilt mycket om användningen av data i undersökningen. Istället för att enbart betrakta 
formen på de data som ingår i undersökningen bör läsaren fokusera på vilket innehåll 
datauppgifterna kan antas representera och hur innehållet hanteras i studien. Undersökaren 
bör följaktligen tala om undersökningens karaktär genom att ta hänsyn till både formen och 
innehållet i datamaterialet. Denna studie är av kvalitativ karaktär vilken kännetecknas av att 
data utgörs av ord, text, symboler och handlingar och att undersökaren fokuserar på tingens 
underliggande mening och innebörd. En helhetsförståelse eftersträvas snarare än förståelse för 
de enskilda delarna. Undersökningen producerar konceptuella beskrivningar i text eller 
modeller av den verklighet som studeras i syfte att framhäva och belysa mönster och 
samband.9   
 
En undersökning av kvalitativ karaktär är i hög grad beroende av undersökarens subjektiva 
förmåga att analysera och tolka data för att finna mönster och samband. Därför kan inte en 
undersökning av kvalitativ karaktär på samma sätt som en undersökning av kvantitativ 
karaktär, som kännetecknas av objektivitet genom statistisk analys, generaliseras till andra 
fall.10 En analytisk generalisering av en kvalitativ undersöknings resultat kan dock göras, 
vilket innebär att resultatet från en specifik fallstudie appliceras på ett annat fall som inte 
studerats, men som uppvisar liknande förutsättningar efter att vissa justeringar gjorts.11 
Resultatet av denna studie är således endast gällande för de fall som studerats, men skulle 
dock kunna generaliseras på andra fall beroende på hur trovärdigt och applicerbart en läsare 
upplever resultatet vara. Betydande för läsarens möjlighet att bedöma undersökningens 
trovärdighet är att de val som gjorts tydligt redogörs för och motiveras, vilket författarna till 
denna studie eftersträvat12. Avgörande betydelse för resultatets trovärdighet är även att 
undersökaren i sitt agerande alltid eftersträvar ett objektivt förhållningssätt till insamling och 
behandling av data13.  

2.2 Förundersökning 
Arbetet inleddes med att sekundärdata samlades in som kunde hänföras till det valda 
ämnesområdet. Inledningsvis studerades tidigare uppsatser som behandlat varumärken, vilka 
hämtades från Mälardalens högskolas databas och från webbplatsen: uppsatser.se. Detta gav 
inspiration och värdefulla tips på användbar litteratur. Vetenskapliga artiklar samlades in 
genom användning av högskolans databaser (Libris, Emerald, affärsdata, ABI/Inform). 
Teoretiska böcker inom ämnesområdet införskaffades från högskolans bibliotek och 
Eskilstunas stadsbibliotek. Litteraturgenomgången gav en övergripande bild av området och 
en uppfattning om forskare inom ämnesområdet. 
 
Därefter diskuterades tänkbara problemställningar och syftes formuleringar för studien. De 
frågor som var kritiska att besvara i detta skede av arbetet var: Hur kan 
varumärkesuppbyggande undersökas? Vilket resultat är tänkbart att uppnå med studien? Bör 

                                                 
9 Christensen et. al. (2001). Sid 66-68.  
10 Ibid. Sid 309-310.  
11 Ibid. Sid 310.  
12 Ibid. Sid 309.  
13 Ejvegård, R. (2003). Sid 52.  
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primärdata behandlas eller skall studien enbart behandla sekundärdata? Hur kan primärdata 
inhämtas och utifrån vilken teoretisk referensram?  

2.3 Teorisammanställning 
Förstudien resulterade i att ett preliminärt syfte och problemställning formulerades. Detta 
syfte var sedan vägledande för valet av litteratur som mer grundligt analyserades. Genom att 
studera litteratur inom området lokaliserades en lämplig modell som grund för datainsamling 
och analys. För studien valdes den nordiske professorn Frans Melins modell ”den 

varumärkesuppbyggande processen” som hämtades ur boken Varumärkesstrategi, i vilken 
Melin redogör för och analyserar de viktigaste bidragen från forskningen avseende 
varumärken och varumärkesuppbyggande. Modellen valdes då den på ett övergripande sätt 
beskriver den varumärkesuppbyggande processens kritiska steg. Melin visar dessutom i sin 
bok hur modellen kan användas som analysinstrument av fall i praktiken. Ytterligare 
teoretiska resonemang från andra forskare och lärda har använts för att fördjupa och bredda 
diskussionen kring modellen. De vetenskapliga artiklar som använts har införskaffats genom 
de databaser högskolans bibliotek tillhandahåller. Sökning har skett genom användandet av de 
nyckelbegrepp som tillsammans konstituerar den grundläggande analysmodellen. Dessa 
nyckelbegrepp är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 
marknadskommunikation, intern märkeslojalitet.  Artikelförfattarens namn har även används 
vid sökandet efter vetenskapliga artiklar. Teoretiska böcker inom ämnesområdet 
införskaffades från högskolans bibliotek och Eskilstunas stadsbibliotek. Dessa teoretiska 
böcker är skrivna av forskare och andra lärda inom ämnesområdet.  

2.4 Fallstudie 
Problemställning och syfte är vägledande för valet av undersökningsansats14. För insamling 
och analys av primärdata valdes en fallstudieansats. Denna ansats kännetecknas av att ett 
större antal variabler studeras hos ett mindre antal enheter vid ett visst tillfälle eller 
kontinuerligt under ett visst tidsintervall, och undersökningen tenderar att vara av kvalitativ 
karaktär15. Fallstudieansatsen är lämplig då undersökaren ämnar studera komplexa sociala 
processer, vilket kräver ett djupare fokus16. Eftersom varumärkesuppbyggande är en komplex 
process ansågs det lämpligt att välja denna ansats för att kunna uppnå en djupare förståelse för 
det fenomen som studeras. I en fallstudie samlas vanligen både kvalitativ och kvantitativ 
primär och sekundärdata in. Det finns inga givna regler för hur data skall samlas in och 
analyseras, det är undersökningens syfte som skall vara vägledande för tillvägagångssättet.17 

2.5 Val av fallföretag 
Förutsättning för att kunna erhålla primärdata genom att studera utvalda fall var att få tillträde 
till information om hur verkliga varumärken byggts upp. Därför var det nödvändigt att finna 
personer som var villiga att delge information om den varumärkesuppbyggande processen för 
det varumärke de företräder. Urvalet av fall till studien är ett icke-sannolikhetsurval genom ett 
strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att undersökaren själv gjort ett strategiskt val av 
vilka fall som skall ingå i studien. Utifrån undersökningens syfte ansågs tre urvalskriterier 
användbara för att avgöra vilka varumärken som var relevanta för studien. Varumärket måste 
vara dokumenterat framgångsrikt i meningen att varumärket är marknadsledande eller på 
annat sätt visat sig försäljningsmässigt framgångsrikt. Varumärket måste vara väletablerat på 

                                                 
14 Christensen et. al. (2001). Sid 83.  
15 Ibid. Sid 79-81.  
16 Backman, J. (1998). Sid 49.  
17 Christensen et. al. (2001). Sid 80-81.  
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marknaden samt ha ett ursprung som starkt kan härledas till Sverige som land. Det sista 
kriteriet ansågs nödvändigt för att inte försvåra för undersökarna att samla in primärdata. De 
varumärken som ingår i studien är alla varumärken på en dryckesmarknad. I 
dryckesbranschen har alltid varumärket spelat en central roll för differentiering, då de fysiska 
produkterna är svåra att särskilja och inköpsmotivet oftast är emotionellt betingat. Därför 
ansågs det lämpligt att studera varumärken från denna bransch för att öka sannolikheten att på 
ett tydligt sätt belysa aspekter av hur framgångsrika varumärken byggs. Valet av antalet 
varumärken att analysera styrdes av undersökningens syfte och resursbegränsningar. Att 
analysera tre varumärken ansågs lämpligt för att kunna påvisa utmärkande likheter och 
därmed komma fram till en trovärdig slutsats utifrån dessa likheter. Till följd av 
undersökningens tidsbegränsning och begränsningen av ekonomiska resurser ansågs att fler 
varumärken än tre skulle kunna medföra en försämrad kvalitet. Fler än tre varumärken 
bedömdes därför inte vara motiverat. 
 
Som utgångspunkt för val av tänkbara varumärken (fall) för studien användes boken ”Sverige 

Superbrands: ett urval av Sveriges starkaste varumärken” 18 i vilken ett antal av Sveriges 
starkaste varumärken redogörs. I denna bok redovisas för två av de varumärken som 
analyseras i denna studie: varumärket Ramlösa och varumärket Zoégas. Varumärket Blossa 
fångade vårat intresse genom ett besök på webbplatsen för varumärket. Även om Blossa inte 
fanns dokumenterad i den ovannämnda boken var det dock inte svårt att konstatera att 
varumärket uppfyllde urvalskriterierna för att ingå i studien. Detta kunde konstateras genom 
att granska statistik om den svenska glöggmarknaden samt genom att granska information om 
varumärkets bakgrund som inhämtades från märkesinnehavarens webbplats. 

2.6 Insamlingsteknik för primärdata 
Eftersom en process studeras i undersökningen som är tämligen komplex, ansågs personliga 
intervjuer vara en lämplig insamlingsteknik för primärdata19. Personliga intervjuer är att 
föredra då undersökaren avser att vända sig till experter eller chefer inom det område som 
skall studeras20. Enkäten kan vara olämplig eftersom en enkät inte tillåter mer komplexa och 
övergripande frågeställningar21. Det kan även vara svårt att få respondenten att lämna känslig 
information via en enkät. Genom en personlig intervju kan undersökaren inge förtroende hos 
respondenten samtidigt som mer komplexa och övergripande frågor kan ställas. Möjlighet 
finns även att förklara oklarheter och ställa följdfrågor för att erhålla en djupare förståelse.22 
En betydande faktor att beakta vid användning av personliga intervjuer som 
datainsamlingsteknik är risken för intervjueffekter, att intervjuaren påverkar den intervjuade 
med sin närvaro23. För att motverka intervjueffekter har vi strävat efter att bemöta varje 
respondent på ett likartat sätt. Ytterligare en betydande faktor att beakta vid valet av intervju 
som datainsamlingsteknik är att bearbetning av den insamlad data vanligtvis är mycket 
tidskrävande24. Totalt genomfördes två personliga intervjuer. 
 
Som datainsamlingsteknik har även telefonintervju används. Telefonintervjuer ansågs vara det 
lämpligaste alternativet efter personlig intervju och valdes till följd av det geografiska 
avståndet till respondenten. Det går även förhållandevis snabbt att genomföra en 

                                                 
18 Superbrands Ltd. (2004). Sid 5.  
19 Christensen et. al. (2001). Sid 167.  
20 Ejvegård, R. (2003). Sid 54.  
21 Christensen et. al. (2001). Sid 136-137.  
22 Ibid. Sid 167.  
23 Ibid. Sid 175.  
24 Ejvegård, R. (2003). Sid 49.  
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telefonintervju25. En betydande nackdel med att använda telefonintervju istället för personlig 
intervju är att möjligheten att bygga upp ett förtroende till den intervjuade är svårare. Totalt 
genomfördes tre telefonintervjuer. 

2.7 Presentation av intervjuade personer och intervjuernas 
inriktning 
Intervjuer har genomförts med personer som är ansvariga för respektive varumärke i studien. 
Eftersom personerna är ansvariga för varumärket ansågs dessa personer vara lämpligast att 
intervjua. Intervjun behandlade varumärkesuppbyggande strategier för varumärket idag och 
över tiden.  
 
De respondenter som intervjuades genom personlig intervju var Produktchefen för varumärket 
Blossa som ägs av V&S, Vin och sprit AB,  samt Senior Brand Manager för varumärket 
Ramlösa som ägs av Carlsberg Sverige AB. Telefonintervju genomfördes med Senior Brand 
Manager för varumärket Zoégas som ägs av Nestlé Sverige.  
 
Därutöver intervjuades även en Seniorkonsult för PR-byrån Rita Platzer Public Relations 
vilken är tillförordnad PR-byrå för varumärket Blossa och konsult för mediebyrån Grow som 
är tillförordnad mediebyrå för varumärket Ramlösa. Eftersom PR, enligt Produktchefen för 
varumärket Blossa, var en mycket viktig del av kommunikationen för varumärket ansågs det 
lämpligt att intervjua företrädare för den tillförordnade PR-byrån. Syftet med att intervjua PR-
konsulten var att uppnå en ytterligare förståelse för PR-arbetet för varumärket samt att även få 
en ytterligare respondents perspektiv på varumärket förutom produktchefens. Det ansågs även 
lämpligt att intervjua en företrädare på den tillförordnade mediebyrån för Ramlösa då 
konsulten antogs ha en god kunskap om varumärket då hon arbetat med varumärket under ett 
flertal år. Att intervjua konsulten innebar även att det empiriska materialet kan bli mer 
nyanserat genom en ytterligare respondents perspektiv på varumärket. Konsulterna 
intervjuades genom en telefonintervju.  

2.8 Konstruktion av intervjuguide - operationalisering av teoretisk 
referensram 
Litteraturstudien, varigenom vetenskapliga artiklar och litteratur som lånats från högskolans 
bibliotek studerats, resulterade i en litteratursammanställning med utgångspunkt från 
analysmodellen ”Den varumärkesuppbyggande processen”. Den teoretiska referensramen och 
undersökningens problemställning och syfte har sedan varit vägledande för utvecklandet av en 
semistrukturerad intervjuguide, bestående av diskussionsfrågor av öppen karaktär (se bilaga 
1). Intervjuguiden har styrt utfrågningen vid intervjuerna med Produktchefen för varumärket 
Blossa, Senior Brand manager för varumärket Ramlösa och Senior Brand Manager för 
varumärket Zoégas. Därutöver har två ytterligare intervjuguider utvecklats (se bilaga 2 och 3) 
som användes vid telefonintervjun med Seniorkonsulten på den för Blossa tillförordnade PR-
byrån samt med konsulten på den för Ramlösa tillförordnade mediebyrån. Intervjuguiderna 
till de utomstående konsulterna är utvecklade med utgångspunkt från den ursprungliga 
intervjuguiden (bilaga 1).  Dessa intervjuguider är dock anpassade till respektive 
respondentens kunskapsområde avseende varumärket som respondenten företräder. Att 
utveckla en semistrukturerad intervjuguide bedömdes nödvändigt för att kunna föra 
diskussionen framåt i en önskad riktning. Eftersom varumärkesuppbyggande är en 
mångbottnad process med många olika områden och infallsvinklar antogs att det skulle vara 
svårt för respondenten att fritt tala utifrån undersökningens problemställning och syfte utan 
                                                 
25 Christensen et. al. (2001). Sid 182.  
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vägledande frågor. Frågor av öppen karaktär användes då vi ville undvika att styra 
respondentens svar i hög grad samt för att uppnå en diskussion kring frågeställningarna och 
därmed få en djupare och bredare förståelse. Vid utvecklandet av intervjuguiden har vi strävat 
efter att undvika ledande eller i någon mån styrande frågor, eftersom detta skulle kunna 
medföra att respondentens svar färgas av undersökarens subjektiva värderingar. Dock har vi 
ansett det fördelaktigt för vår förståelse att ställa följdfrågor och i vissa situationer be 
respondenten att förtydliga eller utveckla sitt svar.  
 
Intervjuguiden delades upp i sektioner med avseende på de nyckelbegrepp som tillsammans 
konstituerar den varumärkesuppbyggande processen utifrån märkesinnehavarens perspektiv. 
Dessa nyckelbegrepp är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 
marknadskommunikation, intern märkeslojalitet. Därutöver ställdes även frågor om juridiska 
aspekter som varumärkesskydd och patentskydd. Genom en uppdelning förenklas 
bearbetningen av data då det empiriska materialet blir mer strukturerat och lättöverskådligt26.  

2.9 Tillvägagångssätt vid intervju 
Ansvariga för samtliga varumärken i studien kontaktades initialt genom telefon, varefter 
kontinuerlig kontakt skedde via mejl. Tid för intervjuer beslutades relativt omgående. Via 
mejl skickades sedan information om undersökningens preliminära syfte och mer detaljerad 
information om hur intervjun skulle genomföras. En semistrukturerad intervjuguide med de 
diskussionsfrågor som skulle behandlas under intervjun skickades via mejl till de personer 
som skulle intervjuas cirka en vecka före det planerade intervjutillfället. Detta gjordes i syfte 
att den intervjuade skulle få möjlighet att i god tid förbereda sig inför intervjun, vilket därmed 
kunde leda till att respondenten under intervjun skulle känna sig tryggare och mer benägen att 
svara på frågorna på ett tydligt sätt. Dock medför detta förfaringssätt att spontaniteten i 
respondentens svar kan utebli vid intervjun eftersom respondenten vet vilka frågor som ställs. 
Intervjuerna var dock baserade på en semistrukturerad intervjuguide med frågor av öppen 
karaktär som var ämnade att diskutera kring, vilket innebar att ytterligare frågeställningar 
kunde ställas under intervjun som respondenten inte tagit del av i förväg.  
 
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon, efter att detta godkänts av den person som 
intervjuades. Detta möjliggjorde att allt fokus kunde ges åt ställandet av frågor och åt att föra 
diskussionen framåt på ett önskvärt sätt. Inspelandet av intervjun syftade även till att förenkla 
bearbetningen av data efter intervjun. Risk finns dock att den intervjuades benägenhet att 
svara påverkas av vetskapen om att intervjun spelas in27. De personliga intervjuerna utfördes 
på plats i märkesinnehavarens lokaler. Telefonintervjuerna genomfördes med mobiltelefon 
och spelades in på motsvarande sätt som de personliga intervjuerna. 

2.10 Respondenternas perspektiv 
Personer som intervjuats är företrädare för de varumärken som studeras i undersökningen. De 
svar som respondenterna givit kan därför vara präglade av dennes ansvar att företräda 
varumärket. Rent konkret skulle detta kunna innebära att respondenten väljer att exempelvis 
svara kortfattat på frågor som upplevs som känsliga i konkurrenshänseende eller tala i 
överdrivet positiva ordalag om varumärket i fråga. Det faktum att även sekundärdata i form av 
internt informationsmaterial även använts som kompletterande information till intervjusvaren, 
kan dock bidra till att vi fått en mer rättvisande bild av varumärket.  

                                                 
26 Backman, J. (1998). Sid 54.  
27 Ejvegård, R. (2003). Sid 50.  
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2.11 Insamling av sekundärdata till fallstudien 
Sekundärdata till fallstudien användes dels för att uppnå en övergripande förståelse för 
varumärkena som studien avsett, inför de intervjuer som genomfördes, men även som 
komplement till de svar som erhållits genom intervjuerna. Internt informationsmaterial som 
används vid analys har erhållits av Vin & Sprit Group beträffande varumärket Blossa och från 
Carlsberg Sverige avseende varumärket Ramlösa. Viss generell information om respektive 
varumärke har hämtats från varumärkets webbplats, samt tillförordnade konsultbyråers 
webbplatser. Information från boken ”Superbrands Sverige: ett urval av Sveriges starkaste 

varumärken” som också användes vid urval av varumärken att studera, har till viss del 
kompletterat och verifierat primärdata från intervjuer. Slutligen har upplysande statistik 
hämtats från branschorganisationen Sveriges bryggeriers webbplats samt från svenska 
kaffeimportörernas och rosteriernas branschförening Svensk kaffeinformation som använts för 
beskrivning av marknadsläget för de studerade varumärkena, under empiravsnittet.  

2.12 Tillvägagångssätt vid sammanställning av empirisk data 
Efter genomförd intervju skrevs respondenternas svar ner, ord för ord. Då intervjuguiden 
strukturerats i sektioner med avseende på de begrepp som konstituerar den teoretiska 
referensramen, förenklades överblickbarheten av primärdata som samlats in. För respektive 
varumärke skrevs sedan en översiktlig sammanställning av det emirpiska materialet från 
intervjuer och sekundärdata, med syftet att uppnå en bättre förståelse för den insamlade 
informationen. Därefter analyserades data utifrån den teoretiska referensramen. Genom 
analysen kunde vi konstatera att kompletterande information från respondenterna i vissa 
avseenden behövdes. En kompletterande telefonintervju genomfördes med Produktchefen för 
Blossa och ett mindre antal frågor sändes till Senior Brand Manager för Ramlösa och Zoégas 
med syftet att klargöra hur respondenternas svar i vissa avseenden skulle tolkas.  
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras vetenskapliga teorier som framkommit genom tidigare forskning 

inom det valda ämnesområdet. Inledningsvis skildras hur ett varumärke blir värdefullt vilket 

kräver att konsumentens perspektiv beaktas, då det är i konsumentens medvetande 

varumärkets värde för innehavaren ytterst bestäms. Framställningen kommer sedan att utgå 

från den varumärkesuppbyggande processen från märkesinnehavarens perspektiv, med fokus 

på vad märkesinnehavaren bör beakta och sträva efter för att skapa förutsättningar till ett 

konkurrenskraftigt varumärke över tiden. 

3.1 Inledande om varumärken 
Varumärkets funktion i juridisk mening är att särskilja en produkt som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från produkter som tillhandahålls i en annan. För att i juridisk mening 
betraktas som varumärke måste ett objekt både kunna återges grafiskt och kunna särskilja en 
produkt från en annan. En näringsidkare kan enligt varumärkeslagen erhålla ett tidsbegränsat 
varumärkesskydd vilket innebär att enbart märkesinnehavaren har rätt att nyttja varumärket i 
sin näringsverksamhet och därmed skyddas mot varumärkesintrång. På grundval av 
lagstiftningen skapas således förutsättningar för att investera i märkesuppbyggande aktiviteter 
med målsättningen att uppnå långsiktigt varumärkesvärde.28  
 
Varumärket kan betraktas som produktens kommunikativa kärna. Det är genom varumärket 
produkten kommuniceras. Varumärkesbyggande från märkesinnehavarens perspektiv handlar 
om att skapa förutsättningar för konsumentens utvecklande av positiva associationer till 
märkesprodukten.  Ett varumärke är en källa till värde för såväl företaget som konsumenten. 
För att förstå hur ett varumärke kan bli värdefullt för företaget är det nödvändigt att förstå hur 
ett varumärke blir värdefullt för konsumenten. I denna framställning kommer varumärket 
främst betraktas utifrån företagets perspektiv med fokus på vad märkesinnehavaren bör beakta 
och sträva efter för att skapa förutsättningar till utvecklandet och upprätthållandet av ett 
konkurrenskraftigt varumärke över tiden. 

3.2 Brand Equity - Varumärkeskapital 
Varumärkets värde för märkesinnehavaren bestäms ytterst i konsumentens medvetande. Att 
konsumenten betraktar varumärket som värdefullt är avgörande för att varumärket skall bli 
värdefullt för märkesinnehavaren.29 Begreppet brand equity är användbart för att beskriva hur 
varumärket fungerar som värdeskapare ur både märkesinnehavarens och konsumentens 
perspektiv30.  Brand equity har betraktats av forskare på olika sätt. I generella termer kan 
begreppet beskrivas som ”the added value with which a given brand endows a product”

31. 
Forskningen har under de senaste åren frambringat ett antal konceptuella modeller avseende 
brand equity32. Varumärkesforskaren Kevin Lane Keller presenterar en modell som beskriver 
hur kundbaserat varumärkesvärde uppstår till följd av den kunskap konsumenten besitter om 
varumärket. Keller menar att företagets kanske viktigaste tillgång för att förbättra 
marknadsföringsproduktiviteten är den varumärkskunskap som utvecklats i konsumentens 
medvetande genom tidigare varumärkesuppbyggande aktiviteter. Kundbaserat 
varumärkesvärde används för att beskriva varumärkets värde för företaget och definieras som 

                                                 
28 Melin, F. (1999). Sid 34. 
29 Hoeffler, S. Keller, K. The marketing advantages of strong brands. Brand management. Vol 10. (August 
2003). pp 421-445.  
30 Melin, F. (1999). Sid 45. 
31 Farquhar, H. Managing Brand Equity.Journal of Advertising Research. Vol 30. (1990).   
32 Melin, F. (1999). Sid 46. 
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”den differentierade effekten som varumärkeskunskap har på kundens respons till 

marknadsföringen av varumärket”.
33  

 
Varumärkeskunskap beskrivs som en funktion av märkeskännedom och varumärkets image34.  
Märkeskännedom definieras som förmågan hos konsumenten att känna igen eller erinra sig att 
varumärket är en medlem av en viss produktkategori35. Igenkänning kräver ett visst stöd som 
hjälper minnet på traven, medan erinran handlar om spontant ihågkommande. 
Märkeskännedom är avgörande för att märkesassociationer skall kunna utvecklas i 
konsumentens medvetande och därmed för att bygga varumärkesimage. En ökad grad av 
igenkänning eller erinran ökar sannolikheten för att varumärket kommer att övervägas inför 
inköpsbeslut. Märkeskännedom kan även direkt påverka valet av varumärke genom att 
konsumenten tillämpar en beslutsregel att enbart välja varumärken konsumenten känner igen 
då en välkänd märkesprodukt är en garanti för kontinuitet. Märkeskännedom främjas genom 
att konsumenten ständigt exponeras för varumärket. Ett ständigt upprepande av 
märkesproduktens namn skapar dock inte något direkt varumärkesvärde. För detta krävs att 
konsumenten utvecklar positiva associationer till varumärket.36  
 
Konsumentens upplevda kvalitet av märkesprodukten är en av de viktigaste 
märkesassociationerna, då den upplevda kvaliteten är den primära orsaken till att kunden 
kommer att fortsätta handla ett visst varumärke. Konsumenter väljer att köpa produkter märkt 
med ett visst varumärke för att reducera risken att köpa en produkt som inte lever upp till 
konsumentens förväntningar och därmed gå miste om pengar, nedlagt tid och prestige. 
Varumärket fungerar för konsumenten som en riskreducerare och det är därför av en 
avgörande betydelse att märkesprodukten lever upp till konsumentens förväntade kvalitet.37 
Den upplevda kvaliteten behöver dock inte överrensstämma med den faktiska. 
Märkesinnehavaren strävar efter att påverka konsumentens subjektiva kvalitetsuppfattningar 
och förväntningar om märkesprodukten genom att skapa förutsättningar för utvecklandet av 
positiva associationer till märkesprodukten. Namnet, förpackningen, priset, distributionen och 
reklamen för märkesprodukten kan påverka konsumentens kvalitetsassociationer och 
kvalitetsförväntningar. Det är dock viktigt att den upplevda kvaliteten alltid lever upp till 
kvalitetsförväntningarna. Detta kräver insatser från märkesinnehavaren sida i 
produktutveckling och kvalitetskontroll.38  Utöver de funktionella värden som 
kvalitetsassociationer avser kan det vara lika betydande att skapa förutsättningar till 
utvecklandet av märkesassociationer som ger upphov till emotionella värden. Sådana 
associationer kan ha sitt ursprung från livsstil, geografiskt ursprung, kändisskap med mera. 39  

                                                 
33 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing. 
Vol 57. (January 1993). Pp 1-22. 
34 Ibid.  
35 Melin, F. (1999). Sid 53.  
36 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing. 
Vol 57. (January 1993). Pp 1-22. 
37 Melin, F. (1999). Sid 40-41. 
38 Ibid. Sid 55-56. 
39 Ibid. Sid 56. 
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3.3 Den varumärkesuppbyggande processen40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1: Den varumärkesuppbyggande processen  

3.4 Den varumärkesuppbyggande processen ur konsumentens 
perspektiv 
Varumärkesforskaren Frans Melin har utvecklat en modell, vilken bygger på resultatet från 
flera forskare inom området41, som illustrerar den varumärkesuppbyggande processen som ett 
parallellt förlopp från konsumentens och märkesinnehavarens perspektiv. I den högra delen av 
modellen visas processen utifrån konsumentens perspektiv. Syftet med att skapa 
förutsättningar för konsumentens utvecklande av associationer till märkesprodukten är att 
konsumenten skall uppleva ett mervärde. Produkter i en produktkategori tillfredsställer ett 
visst basbehov. Mervärde kan förklaras som skillnaden mellan generisk produkt och 
märkesprodukt. Med generisk produkt avses en produkt som endast tillfredställer det 
grundläggande basbehovet och inte ger något upplevt värde därutöver. Det är således 
mervärdet som ger konsumenten anledningen att välja en viss produkt framför andra och 
betala ett högre pris än konkurrerande erbjudanden. På sikt kan detta mervärde forma 
märkespreferenser som leder till märkeslojalitet.42 Om lojaliteten består utgör denna utifrån 
varumärkesinnehavarens perspektiv ett ackumulerat kunskapskapital som kan uttryckas som 
det varumärkeskapital varumärket presenterar, vilket är Melins sätt att förklara brand equity43.  
Lojalitet är ett komplext fenomen som kan ta sig olika uttryck. Melin förklarar att lojalitet bör 
betraktas som ett kontinuum från fritt märkesväxlande till fullständig lojalitet. På den lägsta 
nivån spelar varumärket en underordnad roll i beslutsprocessen. På den översta nivån finns 
                                                 
40 Melin, F. (1999).  
41 Se bl.a. Aaker, D. Keller, K.   
42 Melin, F. (1999). Sid 55-56. 
43 Ibid. Sid 207. 
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konsumenter som starkt identifierar sig med märkesprodukten, känner genuin stolthet för den 
och är villiga att försvara den. Märkesinnehavaren bör eftersträva att märkesprodukten skall 
ge upphov till konsumenter som är starkt knutna till märkesprodukten.44 
 
Utöver märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet som tidigare 
behandlats ingår även de initiala begreppen engagemang och märkeskänslighet i modellen. 
Engagemang avser här konsumentens intresse. Graden av engagemang påverkar 
mottagligheten för information och beror bland annat på faktorer som upplevd risk inför köp, 
personligt intresse, symbolvärde. Märkesinnehavaren bör sträva efter att öka graden av 
engagemang så att konsumenten lägger större vikt vid varumärket vid valet av märkesprodukt. 
Därmed tenderar märkeskänsligheten att öka, vilket i sin tur leder till minskad 
priskänslighet.45  

3.5 Den varumärkesuppbyggande processen från företagets 
perspektiv 
Den vänstra delen av modellen visar den strategiska varumärkesplattformen som beskriver 
den varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv. Modellen består 
av sex begrepp som konstituerar de kritiska aktiviteterna som den varumärkesuppbyggande 
processen involverar. Varumärkesplattformen ger en övergripande illustration av den process 
varigenom företaget skapar förutsättningar till utvecklandet av ett konkurrenskraftigt 
varumärke som i förlängningen medför en bred bas av märkeslojala konsumenter. 46 Viktigt 
att påpeka är att den varumärkesuppbyggande processen är en ständigt pågående process. 
Märkesinnehavaren kan inte enbart bygga upp ett intäktsbringande varumärke och sedan luta 
sig tillbaka. Ett varumärke måste oavbrutet förvaltas och utvecklas över tiden för att inte dess 
attraktionskraft skall minska och därmed dess varumärkeskapital.47  

3.5.1 Produktattribut 

Ett varumärke har inget egenvärde. Värdet uppkommer i relationen till den produkt märket 
representerar. Produktattribut avser i denna modell konkreta kännetecken hos en produkt som 
syftar till att förmedla ett funktionellt mervärde. Ett funktionellt mervärde uppnås genom att 
produkten i något avseende utmärks av produktattribut som är specifika för den egna 
produkten och inte delas av konkurrerande produkter.48  
 
Melin hävdar att det kanske viktigaste attributet för en märkesprodukts framgång är 
upprätthållandet av konsistent produktkvalitet. Den faktiska kvaliteten behöver dock inte vara 
det samma som upplevd kvalitet, då upplevd kvalitet är ett subjektivt begrepp.49 
Märkesinnehavaren bör dock sträva efter att upprätthålla en konsistent faktisk kvalitet då en 
försämrad faktisk kvalitet skulle kunna medföra att den upplevda kvaliteten påverkas negativt, 
vilket leder till ett försämrande av märkesproduktens renommé50. Varumärkesforskaren Jean – 
Noel Kapferer menar att det säkraste sättet att reducera varumärkesvärde är genom att minska 
produktkvaliteten51.  
 

                                                 
44 Melin, F. (1999). Sid 57-58. 
45 Ibid. Sid 51-52. 
46 Ibid. Sid 124. 
47 Ibid. Sid 254. 
48 Ibid. Sid 125-126 
49 Ibid. Sid 125-126.  
50 Ibid. Sid 40-41.  
51 Kapferer, J. (1997). Sid 321.  
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En ständig utveckling av produkten varumärket representerar är en förutsättning för att 
upprätthålla en konsistent produktkvalitet. Genom produktutveckling kan varumärket 
bibehålla sin styrka och attraktionskraft. Kännetecknande för starka och långlivade 
varumärken är att märkesinnehavaren målmedvetet arbetat med att utveckla den fysiska 
produkten bakom varumärket. Även förpackningen måste ständigt utvecklas för att upplevas 
tidsenlig och attraktiv.52 Den senaste nivån på utförandet kopieras snabbt av marknaden och 
blir standard53. Produkter med hög innovationsgrad kan dock ge upphov till ett formellt 
produktskydd genom patentlagstiftning och får då tidsbegränsat skydd mot imitation54 .  
 
Eftersom upplevd och faktisk kvalitet inte behöver vara det samma är det viktigt att 
märkesinnehavaren försöker identifiera alternativa sätt att påverka den upplevda kvaliteten. 
Förpackningsdesign och logotyp kan användas för att skapa förutsättningar till konsumentens 
utvecklande av kvalitetsassociationer som kan differentiera märkesprodukten. Dessa bidrar till 
att skapa en distinkt visuell identitet som kan vara mycket betydande för exempelvis 
dryckesprodukter. Dessa attribut kan om de uppnår tillräckligt hög särskiljningsförmåga 
registreras som varumärken och får därmed inte imiteras.55 Sådana attribut betraktas som 
produktattribut då de är materiella till sin natur. Förpackningen och logotypen kan dock ge 
upphov till en visuell identitet som kan betraktas som en integrerad del av 
varumärkesidentiteten.56  
 
Vanligtvis kan inte företag använda produktattribut till utvecklandet av långsiktiga 
konkurrensmedel då dessa attribut enkelt kan imiteras om de inte skyddas enligt lag. När 
produkter i allt fler produktkategorier blir påtagligt lika varandra krävs nya tillvägagångssätt 
för att särskilja ett erbjudande från annat, vilket medfört ett ökat intresse bland företag att 
bygga en stark märkesidentitet som är betydligt svårare att kopiera.57  

3.5.2 Märkesidentitet 

Vanligen avses med märkesidentitet vad ett varumärke står för, vad som ger det mening, vad 
som gör det unikt. Primära syftet med konstruerandet av en märkesidentitet är främst att 
försöka förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenten.58 När köp eller användning av ett 
specifikt varumärke ger konsumenten en positiv känsla (exempelvis känslan av att känna sig 
säker i en Volvo, att känna sig ungdomlig av att dricka Coca Cola etcetera) ger varumärket 
upphov till ett emotionellt mervärde59. Företaget bör medvetet sträva efter att utveckla en 
märkesidentitet i syfte att få konsumenten att utveckla önskvärda associationer som leder till 
ett upplevt mervärde och långsiktiga konkurrensfördelar. Identiteten kan påverkas av en 
mängd faktorer som namn, distribution, användning, personlighet, ursprung, förpackningen60. 
 
Identitetsstyrning 
Märkesinnehavaren bör sträva efter att konsumentens uppfattningar om varumärket, dess 
image, skall överensstämma med varumärkesidentiteten. Om identitet och image inte 
överensstämmer innebär detta att märkesinnehavaren misslyckats med att förmedla vad 
varumärket står för till konsumenten. För att märkesinnehavaren skall ha möjligheten att 
                                                 
52 Melin, F. (1999). Sid 81-83. 
53 Kapferer, J. (1997). Sid 146. 
54 Melin, F. (1999). Sid 209.  
55 Ibid. Sid 81-83 
56 Ibid. Sid 211-212.  
57 Ibid. Sid 84. 
58 Ibid. Sid 126.  
59 Aaker, D. (1996). Sid 97.  
60 Melin, F. (1999). Sid 126.  
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påverka varumärkets image i rätt riktning krävs att märkesinnehavaren har insikt om 
konsumentens varumärkesuppfattning.61  
 
Även om märkesinnehavaren bör ha en förståelse för hur konsumenten upplever varumärket 
menar varumärkesforskaren David A. Aaker att märkesinnehavaren inte i allt för hög grad bör 
basera varumärkets identitet på vad konsumenten vill ha, eftersom resultatet då tenderar att bli 
förutsägbart. Varumärkesidentiteten skall istället vara aktiv och verka framåt. Identiteten bör 
avspegla hur företaget vill att varumärket skall uppfattas av konsumenten, de associationer 
som märkesinnehavaren aspirerar att varumärket skall förknippas med. Varumärkets image är 
å andra sidan ett resultat av märkesinnehavarens tidigare ageranden.62 I likhet med Aaker 
framhäver Kapferer risken med att märkesinnehavaren blir allt för fixerad vid konsumentens 
uppfattningar om varumärket och ständigt försöker tillfredsställa allmänhetens önskningar. 
Resultatet blir ett varumärke som uppfattas som opportunistiskt och popularitetssökande som i 
grunden saknar en egentlig mening.63   
 
Identitetsutveckling 
Aaker påpekar de risker som är förknippade med en allt för snäv och outvecklad identitet. 
Vanligt är att företag blir fixerade vid den fysiska produktens funktionella egenskaper vid 
utvecklandet av en identitet, vilket kan medföra att identiteten blir ytlig och lättimiterad. 
Därmed går märkesinnehavaren miste om en stor del av den differentieringspotential som en 
märkesidentitet har.64Utmärkande för starka varumärken är att identitetselement även ger 
upphov till emotionellt mervärde och inte enbart funktionellt mervärde som direkt baseras på 
produktens egenskaper och funktionella utförande.65 En hypotes Aaker bedömer som trolig är 
att en mer omfattande och rik identitet inom en viss produktklass är mer intressant, lättare att 
minnas och i högre grad kopplad till konsumentens liv. Identiteten för starka varumärken 
utgörs även av grupperingar med flera sammanhängande identitetselement. En rik och 
sammanhängande märkesidentitet som ger upphov till både funktionellt och emotionellt 
mervärde ökar således förutsättningarna för att konsumenten skall utveckla en relation till 
varumärket. Genom att konsumenten utvecklar en relation kan varumärket uppnå en position i 
konsumentens medvetande. På sikt kan denna position leda till att konsumenten blir lojal mot 
varumärket. 66 
 
Vid identitetsutvecklandet kan varumärket betraktas utifrån fyra perspektiv, vilket ökar 
märkesinnehavarens förståelse för identitetens potential: Varumärket som en produkt, 
organisation, person och symbol.  
 
Varumärket som en produkt 
Identitetsutveckling utifrån ett betraktande av varumärket som produkt innebär att identiteten 
baseras på associationer relaterade till den fysiska produkten, som produktens egenskaper, 
kvalitet, dess ursprung, associationer till användartillfället eller till användaren av produkten. 
Även om märkesinnehavaren bör undvika att enbart basera identiteten på produktattribut är 
vanligtvis produktrelaterade associationer en betydande del av de flesta märkesidentiteter. 
Genom att utveckla användningen av produkten eller genom att fokusera på användaren eller 
produktens ursprung kan fler identitetselement skapas som berikar och även ger upphov till 

                                                 
61 Melin, F. (1999). Sid 249-250.  
62 Aaker, D. (1996). Sid 70-71 
63 Kapferer, J. (1997). Sid 95-96.   
64 Aaker, D. (1996). Sid 72-73.  
65 Ibid. Sid 95-97.  
66 Ibid. Sid 88-93.  
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emotionellt mervärde. Att exempelvis framhäva produktens ursprung i kommunikationen kan 
påverka konsumentens upplevelse av produkten. En parfym från Frankrike tenderar att 
upplevas som av högre kvalitet än en parfym från Kina, då Frankrike är förknippat med en 
historia att göra parfym av hög kvalitet.67  
 
Varumärket som en organisation 
Identitetsutveckling, baserat på ett betraktande av varumärket som organisation, innebär att 
identiteten grundas på associationer relaterade till organisationen bakom varumärket. Attribut 
som innovation, kvalitetsengagemang, pålitlighet härleds till de människor och värderingar 
som står bakom varumärket. Dessa associationer kan förmedla ett mervärde till konsumenten. 
Om märkesidentiteten exempelvis framhäver medarbetarnas kvalitetsengagemang, kan detta 
ge upphov till att konsumenten utvecklar en känsla av trygghet, genom vetskapen att 
människorna bakom varumärket gör sitt bästa för att erbjuda en produkt av hög kvalitet. 
Sådana associationer kan vara mycket värdefulla då de är betydligt svårare för konkurrenter 
att kopiera och förhålla sig till än associationer relaterade till den fysiska produkten. Det är 
exempelvis svårt för en konkurrent att bevisa att dennes organisation är lika innovativ som 
konkurrentens.68  
 
Varumärket som en person 
Identitetsutveckling baserat på betraktandet av varumärket som en person kan få varumärket 
att framstå som levande och mer intressant än om identiteten baseras på produktattribut. Ett 
varumärke kan likt en person uppfattas som vänligt, humoristiskt, formellt, snobbigt, pålitligt 
etcetera. Identitetsutveckling utifrån detta perspektiv kan ge flera fördelar. En 
varumärkespersonlighet kan ge upphov självexpressiva fördelar då konsumenten kan använda 
varumärket för sitt eget identitetsskapande. Genom att konsumera ett visst varumärke visar 
konsumenten vem denne är eller vill vara. Det är lättare att utveckla relationer till levande ting 
än döda. Varumärkespersonligheten ger märkesprodukten liv vilket kan utgöra en grund till 
relationsutveckling. Likt människor väljer att umgås med människor med intressant 
personlighet, väljer konsumenter varumärken med en tilltalande personlighet.69 
Personlighetsmetaforen kan vara vägledande vid utformning av kommunikationen då en 
personlighet kan bidra till fler infallsvinklar än att enbart utgå från fysiska produktattribut. 
Metaforen kan exempelvis förenkla utformningen av förpackning, reklam etcetera.70 Insikten 
om betydelsen av att märkesinnehavaren betraktar varumärket som en person för etablerandet 
av en relation mellan varumärket och konsumenten har existerat sedan 50-talet. Detta 
samband har även kunnat påvisas empiriskt på senare år. 71  
 
Varumärket som en symbol 
Identitetsutveckling utifrån ett betraktande av varumärket som symbol kan vara betydande för 
att bidra med enhetlighet och struktur till identiteten, vilket förenklar igenkänning och erinran. 
En symbol kan vara allt som representerar ett varumärke som visualiseringar, metaforer och 
varumärkets arv. Visuella symboler kan vara mycket kraftfulla då de kan fånga upp en stor 
del av varumärkets identitet eftersom kopplingarna mellan identitetselement och symbolen 
byggts upp över tiden. Det kan räcka med en glimt av den visuella symbolen för att 

                                                 
67 Aaker, D. (1996). Sid 77-82.  
68 Ibid. Sid 82-83.  
69 Ibid. Sid 83-84.  
70 Ibid. Sid 150-151. 
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konsumenten skall minnas allt vad varumärket står för. Ett betydande arv kan också utgöra en 
symbol som representerar essensen av ett varumärke.72  
 
Namnet 
Varumärkets namn är dess viktigaste kännetecken och en betydande del av dess identitet.73 
Inom brand management-litteraturen diskuteras ett antal viktiga kriterier som kännetecknar ett 
bra namn. Dels skall namnet vara enkelt vilket gör det lättare att komma ihåg. Namnet skall 
även vara särpräglat och distinkt i förhållande till konkurrerande märken, vilket bidrar till att 
fånga konsumentens uppmärksamhet. Namnet skall antyda något om produktens egenskaper 
eller användningsområde. Detta underlättar konsumentens möjlighet att associera namnet med 
produktkategorin. Slutligen bör namnet ha en hög särskiljningsförmåga, vilket är en 
förutsättning för att erhålla juridiskt varumärkesskydd.74 Dessa kriterier för ett bra namn är 
dock i viss mån oförenliga till följd av marknadsföringens krav på kommunicerbarhet och 
juridikens krav på skyddbarhet. Det är svårt att uppfylla kravet att namnet skall antyda något 
om produktens egenskaper eller användningsområde och samtidigt kunna erhålla juridiskt 
varumärkesskydd.75  
 
Distribution 
En ytterligare betydande faktor för utveckling av en identitet är märkesproduktens 
distribution. Valet av detaljist påverkar mer eller mindre konsumentens uppfattning om 
märkesprodukten. Oftast har tillverkaren inte möjlighet att sälja direkt till slutkonsumenten 
och måste därför förlita sig på detaljister. Kapferer framhåller betydelsen av att 
märkesinnehavaren utövar kontroll över distributionskanalen för att därigenom kunna utöva 
en total kontroll över varumärkesidentiteten. En användbar kontrollmekanism kan vara att 
upprätta ett antal kriterier som detaljisten förväntas följa. Konsekvensen kan därmed bli att 
endast speciella återförsäljare önskar sälja märkesprodukten, även om vilken återförsäljare 
som helst har frihet att sälja.76 Nilson påpekar att distributionen är betydande för varumärkets 
tillgänglighet för konsumenten. Att säkerställa distributionen och tillgängliggöra varumärket 
kan vara en helt avgörande faktor för en märkesprodukts långsiktiga framgång. 77 

3.5.3 Kärnvärde 

Melin definierar kärnvärde som märkesproduktens primära konkurrensfördel, som ska ligga 
tillgrund för positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket. Utifrån 
produktattribut och märkesidentiteten, som förmedlar funktionella och emotionella 
mervärden, bör märkesinnehavaren identifiera faktorer som kan ge upphov till en långsiktig 
differentieringsfördel tillika varumärkets kärnvärde.78 Kärnvärdet, menar Melin, bör uppfylla 
fyra kriterier: Kärnvärdet skall vara värdefullt och kommunicerbart utifrån konsumentens 
perspektiv och samtidigt unikt och svårimiterat utifrån konkurrentens perspektiv. 
Förutsättningen för att de faktorer som väljs skall kunna utgöra märkesproduktens kärnvärde 
är att de ger upphov till ett differentierande mervärde, genom att de är värdefulla för 
konsumenterna och samtidigt kan kommuniceras. Dock måste de faktorer som väljs även vara 
unika i något avseende för att kunna ge upphov till en konkurrensfördel. För att en 
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konkurrensfördel skall vara långsiktig krävs därutöver att den är svårimiterad för 
konkurrenterna.79   

3.5.4 Positionering 

Positionering är den process varigenom hela eller del av varumärkets identitet aktivt 
kommuniceras till målgruppen80. Målet är att varumärket skall uppnå en önskvärd position i 
konsumentens medvetande som ger upphov till märkeskännedom, märkesassociationer som 
på sikt kan leda till märkeslojalitet81. Begreppet positionering populariserades av Jack Trout 
och Al Ries genom en serie av artiklar som publicerades tidsskriften ”Advertising Age” under 
70-talet. Enligt denna syn på begreppet positionering fokuseras på konsumentens subjektiva 
uppfattningar om en märkesprodukt i förhållande till konkurrerande märkesprodukter. 
Nyckeln till framgångsrik positionering, menar Trout och Ries, är att identifiera en attraktiv 
position i konsumentens medvetande och sedan inta denna position genom konsistent och 
fokuserad kommunikation.82  Melin menar att märkesproduktens primära konkurrensfördel, 
dess kärnvärde bör ligga tillgrund för långsiktig konsistent positionering.83  
 
Flera varumärkesforskare framhäver betydelsen av konsistent positionering för långsiktigt 
upprätthållande av varumärkesvärde84. Om företagets varumärkesbudskap är konsistent över 
tiden ökar möjligheten att konsumenten skall uppfatta varumärket som tydligt och trovärdigt. 
Om sättet ett varumärke kommuniceras på är likadant blir det enklare att förstå vad 
varumärket står för (”Volvo gör säkra bilar”). Då budskapet inte är konsistent är 
sannolikheten stor att budskapet inte upplevs som trovärdigt, precis som en människa inte 
upplevs trovärdig om denne ständigt ändrar personlighet. Att varumärket upplevs tydligt och 
trovärdigt är naturligtvis en förutsättning för att konsumenten skall uppleva ett mervärde som 
leder till köp av märkesprodukten.85 Aaker framhäver att konsumenten benägenhet att 
uppmärksamma kommunikationen för varumärket tenderar att öka om varumärket redan har 
en tydlig position i konsumentens medvetande.86  
 
Keller menar dock att konsistens inte innebär att märkesinnehavaren inte bör göra 
förändringar i marknadsföringsprogrammet87. Varumärken som inte förändras med tiden för 
att möta nya krav och villkor kommer att förlora sin relevans. Kapferer hävdar att ett 
varumärkes långsiktiga framgång är direkt beroende av dess förmåga att attrahera 
konsumenter i åldrarna mellan 20-30 år. Exempel finns på varumärken som misslyckat med 
detta och börjat betraktas som ett varumärke för de äldre vilket i förlängningen leder till 
successiv reducering av varumärkesvärdet.88  
 
Även om märkesinnehavaren bör anpassa varumärket till omvärldsförändringar och finna nya 
källor till varumärkeskapital, menar Keller att det är av högsta prioritet vid förändringar att 
alltid bevara och skydda de betydande källor till varumärkesvärde som redan finns, annars 
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riskeras att varumärkets position i konsumentens medvetande försvagas. De positiva 
associationer konsumenten har till varumärket tenderar således att försvagas eller försvinna 
helt om strategin och kommunikationen för varumärket ändras i allt för hög grad.89 Trout 
menar att märkesinnehavaren bör differentiera och utveckla varumärket utifrån varumärkets 
grundläggande värden. Annars är risken att varumärket upplevs som mindre trovärdigt. Som 
ett exempel nämner han Volvo:s misstag att försöka utveckla varumärket genom att lansera 
sportbilar, vilket kan få varumärket att upplevas som mindre trovärdigt, då Volvo av de flesta 
associeras med säkerhet och inte sport.90 Både Kellers och Trouts resonemang stämmer väl 
överens med Melins diskussion om varumärkets kärnvärden som skall ligga tillgrund för 
långsiktig strategisk positionering. Kärnvärdena bör inte nämnvärt förändras över tiden även 
om identiteten utvecklas och positioneringskonceptet i viss mån ändras för att möta 
omvärldsförändringar. 91  
 
Samtidigt som märkesinnehavare uppmanas att utveckla varumärket till nya krav och 
förutsättningar från en ständigt föränderlig omgivning, bör märkesinnehavaren vara noggrann 
med att bibehålla de grundläggande och mest betydelsefulla associationerna.  

3.5.5 Marknadskommunikation 

Varumärket finns inte förrän det kommuniceras till konsumenten. Det är med hjälp av 
marknadskommunikativa åtgärder varumärket uppnår en position i konsumentens 
medvetande. En förutsättning för att ett positioneringskoncept skall kunna bli framgångsrikt 
är att det är kommunicerbart och att den differentieringsfördel (kärnvärde) som ligger till 
grund för positioneringen genomsyrar all kommunikation.92  Kommunikationens uppgift är 
enligt Melin att väcka konsumenternas intresse, skapa märkeskännedom som är en 
förutsättning för märkesimage som på sikt kan resultera i märkeslojalitet. Det är främst genom 
reklamen varumärket kommuniceras till konsumenten.93 
 
Melin hävdar att märkesinnehavaren bör sträva efter att sammanlänka olika kommunikativa 
element till en integrerad enhet. Den kommunikativa identiteten bör även uttryckas på ett 
enhetligt sätt oavsett genom vilken kanal (ex tidning, TV) budskapet förmedlas. Detta för att 
förbättra förutsättningarna att tränga genom mediebruset. Varumärkets kärnvärden bidrar till 
en enhetlig kommunikativ identitet genom att de genomsyrar kommunicerandet av 
positioneringskonceptet.94 
 
Både Aaker och Melin framhäver att det är för enkelt att tro att ett starkt åtagande att investera 
i varumärkesuppbyggande kommunikation automatiskt leder till framgång. Storleken på 
investeringar i marknadskommunikation är dock väsentlig för att kunna tränga igenom 
informationsbruset vilket är en förutsättning för att uppnå märkeskännedom. Dock är 
kvaliteten på kommunikationen vanligtvis av större betydelse än kvantiteten i investeringar. 
Med reklamens kvalitet avses dess kreativa särprägel.95 Aaker menar att användning av icke-
traditionella mediekanaler, som PR, events/sponsorsamarbeten, produktplacering i filmer, 
kreativa media kanaler, bidrar med kvalitet till kommunikationen som ofta leder till effektiv 

                                                 
89 Keller, K. (1999). Managing Brands for the Long Run: BRAND REINFORCEMENT AND REVITALIZATION 

STRATEGIES. California Management Review. Vol 41. pp 102-124.  
90 Trout, J. (April 2000). How Growth Destroys Differentiation. Brandweek. Pp 41-50.  
91 Melin, F. (1999). Sid 100-101. 
92 Ibid. Sid 101-102. 
93 Ibid. Sid 75  
94 Ibid. Sid 241-243.  
95 Ibid. Sid 240-245. 



 

     20

kommunikation.96 Melin framhäver att kommunikationens trovärdighet från konsumentens 
perspektiv beror på hur den utformas och vem som står som avsändare. Exempelvis betraktas 
information om en märkesprodukt som återges av fristående aktör, exempelvis en dagstidning, 
nyhetsprogram etcetera, som mer objektiv och tillförlitlig då märkesinnehavaren inte står som 
avsändare och därför ökar konsumentens benägenhet att ta till sig budskapet.97  

3.5.6 Intern märkeslojalitet 

Syftet med varumärkesuppbyggande aktiviteter är att skapa och upprätthålla lojalitet bland 
konsumenter i målgruppen. En förutsättning för att upprätthålla konsumentens märkeslojalitet 
är att märkesinnehavaren är lojal mot det egna varumärket. En skillnad kan därför göras 
mellan intern och extern lojalitet. Enligt Melin syftar intern märkeslojalitet till att upprätthålla 
varumärkets juridiska och kommersiella status. Intern märkeslojalitet kräver att 
märkesinnehavaren och dennes anställda vet vad varumärket står för och hur det skall 
utvecklas.98  
 
Nilson framhäver att alla aktiviteter i ett företag påverkar varumärkets värde eftersom det är 
tillföljd av dessa aktiviteter förutsättningar skapas för varumärkeskapital.99 En felaktig 
användning av varumärket av medarbetare i organisationen kan exempelvis bidra till att 
minska dess särskiljningsförmåga och därmed hota varumärkets juridiska status100.  
   
En förutsättning för att lyckas med den varumärkesuppbyggande processen är att 
märkesinnehavaren utvecklat en varumärkesvision som är vägledande för arbetet med att 
utveckla och upprätthålla varumärkeskapital. En sådan vision kan innefatta såväl kvantitativa 
som kvalitativa målsättningar. Eftersom den varumärkesuppbyggande processen är en 
ständigt pågående process är det betydande att nya mål sätts upp om det tidigare uppnåtts. 
Risken är annars att den varumärkesuppbyggande processen avstannar vilket får till följd att 
varumärkeskapitalet reduceras. För att varumärkesvisionen skall kunna uppnås måste samtliga 
medarbetare i organisationen bakom varumärket sträva mot att fullfölja den.101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Aaker, D. (1996). Sid 186-187. 
97 Melin, F. (1999). Sid 104. 
98 Ibid. Sid 246.  
99 Nilson, T. (1999). Sid 36-37.  
100 Melin, F. (1999). Sid 247-249.  
101 Ibid. Sid 260-621.  
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insamling och analys av primär och 
sekundärdata till fallstudien. De begrepp som 
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processen från märkesinnehavarens 
perspektiv har varit vägledande vid insamling 
och analys av data. Samtliga delar av 
teoriframställningen fyller dock en 
klargörande eller förankrande funktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figur 2: Teori precisering 

Produktattribut 
• Konkret kännetecken hos produkten 

som förmedlar funktionellt 
mervärde 

• Produktkvalitet 
• Förpackningsdesign, logotyp 
• Produktskydd (patent) 
• Varumärkesskydd 



 

     22

5. Empiri 
Nedan redovisas data som framkommit genom intervjuer med personer med kunskap om den 

varumärkesuppbyggande processen för de varumärken som ingår i studien. Sekundärdata 

avseende de studerade varumärkena redovisas också. Informationen har strukturerats med 

ledning av de steg som konstituerar den varumärkesuppbyggande processen ur 

märkesinnehavarens perspektiv.  

5.1 Varumärket Blossa 
Totalt konsumeras 5 miljoner liter glögg per år i Sverige varav cirka häften är lättglögg som 
säljs i dagligvaruhandeln.  Då glöggen är en traditionspräglad dryck sker konsumtionen under 
en mycket begränsad period och främst under månaderna november-december. Bakgrunden 
till varumärket Blossa kan spåras ända till slutet av 1800-talet. Dagens glögg framställs efter 
originalreceptet från vinhandelsfirman J.D. Grönstedt & Co i Stockholm.  Svenska staten lät 
1917 monopolisera import, export och partihandel med alkoholhaltiga drycker i Sverige 
varför man lät grunda monopolet Vin- & Spritcentralen (nu kallat Vin & Sprit) och 
Grönstedts vinhandel kom då i statlig ägo. Innan varumärket Blossa introducerades 
benämndas den statligt producerade glöggen endast ”vinglögg” eller ”glögg”. 102 
 
Sverige blev 1995 medlem av EU och staten fick som en konsekvens av detta avskaffa 
monopolet103. Vin & Sprit hade tidigare insett betydelsen av att medvetet satsa på 
varumärkesuppbyggande för att kunna möta det ökade konkurrenstrycket. Varumärket Blossa 
lanserades 1993 i syfte att möta den ökande konkurrensen på glöggmarknaden. Sedan 
lanseringen har antalet aktörer på marknaden blivit fler vilket medfört ett ökat 
konkurrenstryck. Blossa är dock fortfarande den dominerande marknadsledaren.104  

5.1.2 Produktattribut 
Den fysiska produkten bakom varumärket105   
Samtliga produkter framställs efter hemligt originalrecept från J.D. Grönstedts vinhandel från 
1800-talet. Varje produkt är baserade på vin vilket är unikt avseende lättglöggen eftersom det 
är en komplicerad process att avlägsna alkoholen från druvsaften. Vin & Sprits 
inköpsavdelning köper vinet från de länder och vingårdar som är lämpliga för att motsvara de 
kvalitetskrav som fastställts för produkten. I syfte att garantera att smaken på glöggen inte 
förändras från ett år till ett annat finns rigorösa kvalitetskontroller genom hela 
distributionsledet, ”det måste alltid smaka på samma sätt, en högkvalitativ produkt är ju 

också en produktegenskap vi står för”. Exempelvis används olika blindtester för att 
kontrollera att produktens smak är den rätta innan den distribueras.  
 
Förpackningsdesign och sortimentsstrategi106 
För varumärket finns en välutvecklad sortimentsstrategi. Av pedagogiska skäl har 
märkesinnehavaren använt sig av en passande julgransmetafor för att uppnå en översiktlig 
förståelse för de olika sortimentens funktion för varumärket.  
 

                                                 
102 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17 
103 Pressmeddelande publicerat på V&S webbplats: V&S Group fyller 90 år. (2007). 
Adress: http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/Foretagsnyheter/4602/ 
104 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17 
105 Ibid.  
106 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
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Nyckel/bassortimentet symboliseras av den traditionella röda julgranskulan som hängs upp 
varje år. Sortimentet förändras inte nämnvärt utan utgör stommen av produkterbjudandena för 
varumärket. Det är sortimentet som står för den största delen av varumärkets försäljning. 
Sortimentet skall reflektera kvalitet, tradition och klassiskhet. I sortimentet ingår den ordinarie 
glöggen och lättglöggen. Flaskdesignen har ett enkel och något robust utförande för att inte 
konkurrera för mycket med etiketten om konsumentens uppmärksamhet. På etiketten står 
tydligt logotypen skriven i guldtext och ovanför denna finns varumärkets symbol tillsammans 
med texten: Finaste originalreceptet. De olika produkterna i sortimentet särskiljs genom att 
varje produkt har sin egen färgkombination för att förenkla igenkänning. Logotypen är 
upphöjd relief på flaskan för att visa att detta är den autentiska glöggprodukten.  
 
Trestjärnigt/premiumsortiment symboliseras av stjärnan som sitter högst upp på granen och 
lyser lite extra. Detta premium sortiment skall reflektera elegans, modernitet och syftar till att 
erbjuda konsumenten ett innovativt och exklusivare alternativ. Sortimentet inriktas primärt 
mot män och skall reflektera en viss maskulinitet. I sortimentet ingår den ordinarie glöggen 
som spetsats med cognac, rom eller calvados och presenteras i en smal, genomskinlig, elegant 
och något avskalad flaska försedd med kork. Logotypen är inristad i guld på flaskans framsida 
och etiketten har avlägsnats för att ge ett renare och något elegantare intryck. Produkten är 
något dyrare än bassortimentet för att ytterligare signalera att detta är en premiumprodukt.  
 
Begränsat sortiment symboliseras av paketet under granen som väcker spänning inför då det 
skall öppnas. Sortimentet utgörs av Blossa årgångsglögg som är en specifikt framtagen 
glöggkryddning med en unik flaska som ska spegla aktuella designuttryck och smak och 
lanseras i begränsad upplaga för att väcka intresse och bidra till löpsedlar. Sortimentet har 
utvecklats för att reflektera ungdomlighet, spänning och intresseväckande design. Flaskan 
designas om varje år och har vunnit flera designtävlingar. Årgångsglöggen och premium 
sortimentet har senare tagits fram och spelar en central roll i PR-arbetet för att upprätthålla 
uppmärksamheten och bidra med nyskapande till varumärket.  

5.1.3  Identitet 
Glöggen är en mycket traditionsbunden dryck och förknippas ofta med historia. Tradition är 
också en central del av varumärket vilket har sin grund i dess arv, att produkten baseras på 
hemligt receptet från 1800-talet. Blossa ska av konsumenten uppfattas som originalet för 
glögg och att glöggen smakar som glögg ska smaka. Kvalitet är en viktig del av identiteten. 
Argumentet för detta är att receptet som produkten baseras på är gammalt och välbeprövat, att 
produkten enbart innehåller naturliga ingredienser men också att varumärket är 
marknadsledare och mycket välkänt. En varumärkessymbol i form av en brinnande kittel, 
syftar till att signalera varumärkets historik och att varumärket för det kulturella arvet att 
dricka glögg vidare. Varumärket skall ses som en viktig del av julfirandet som skänker 
julstämning, värme, arom och smak till användaren.107  
 
På senare tid har fokuserats på att finna nya sätt att dricka glöggen och bland annat har det 
framhävts att glöggen kan drickas kall till olika tilltugg tillsammans med familjen och vänner. 
Begreppet ”glöggmingel” har blivit en del av varumärket. Premium och årgångsglöggen 
syftar också till att bidra med innovation och modernitet. Varumärket skall uppfattas som 
modernt och innovativt och samtidigt associeras med tradition och stabilitet.108  
 

                                                 
107 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
108 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
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Produktchefen framhäver att det är viktigt att stå fast vid hur företaget vill att varumärket skall 
uppfattas, men att det är viktigt att alltid lyssna på konsumenten, ”Vi försöker hela tiden göra 

en kombination”. Hon berättar att det görs konsumentundersökningar i början av säsongen 
och när säsongen precis tagit slut där det frågas om hur varumärket uppfattas för att få en bild 
av dess image. En ständig kontakt med konsumenter exempelvis genom kundtjänst ger nya 
idéer och hjälper till att utveckla varumärket i rätt riktning.109  
 
Som person kan varumärket beskrivas med orden innovativ, omtänksam, älskvärd, intressant, 
okonventionell, varm, festlig110. Produktchefen förklarar att det är enklare att förstå 
varumärket om det betraktas som en person i vilken målgruppens egna och eftersträvade 
egenskaper avspeglas. Kommunikationen kan därigenom bli mer anpassad och tydlig. 
Personlighetsmetaforen är exempelvis vägledande vid designen av förpackningar och 
logotyp.111   
 
Namnet Blossa kommer från verbet blossa som betyder rodna, i betydelsen röd om kinderna. 
Det utvecklades i samband med framtagandet av den välkända reklamfilmen i vilken tomtar 
ses sjunga en känd svensk visa att glöggen heter Blossa. Namnet valdes då det ansågs enkelt 
och att det samtidigt säger något om produkten. Varumärkesnamnet och logon är skyddad 
enligt lag.112 
 
Varumärkets primära distributionskanaler är Systembolaget och dagligvaruhandeln, 
restauranger via grossist. Viss export sker till Europa genom IKEA:s delikatessbutiker i 
anslutning till deras varuhus. Att IKEA valts som distributionskanal beror på att IKEA 
förknippas med svenskhet och avsikten är att samarbetet skall stärka uppfattningen av Blossa 
som en del av den svenska traditionen. Ingen direkt kontroll av placering i dagligvaruhandelns 
butiker görs. Avtal förhandlas fram för varje butik.113  

5.1.4 Kärnvärde114 
Produktchefen menar att kärnvärdena är att Blossa ”smakar som glögg ska smaka” genom att 
glöggen baseras på naturliga råvaror av hög kvalitet och görs utifrån ett hemligt recept från 

1800-talet. Dessa värden är den grundläggande utgångspunkten för kommunikationen för 
varumärket och har inte förändrats sedan varumärkeslanseringen. Kärnvärdena ligger alltid 
tillgrund för kommunikationen mot marknaden. ”Allting som vi signalerar ska ju signalera 

smaken, det samma gäller traditionen och receptet från 1800-talet.” Även om samarbete förs 
med utomstående pr-byrå, mediebyrå måste dessa arbeta utifrån kärnvärdena. I varje kampanj, 
i varje liten broschyr som trycks finns kärnvärdena med som en utgångspunkt, berättar hon. 
Att Blossa ska smaka som glögg ska smaka påverkar också den dagliga verksamheten genom 
att kvaliteten i produktionen ständigt kontrolleras. Hon förklarar även att kärnvärdena är 
viktiga då de inspirerar och motiverar det dagliga arbetet.   

5.1.5 Positionering 
Produktchefen säger att stabilitet och kontinuitet i positioneringen alltid eftersträvats utifrån 
hörnstenarna kvalitet och tradition. Dock kan sättet märkesinnehavaren kommunicerar på vara 
olika men dessa hörnstenar finns alltid med. ”Vi vill visa att vi är nytänkande samtidigt som vi 

                                                 
109 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
110 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
111 Kompletterande intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-28. 
112 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
113 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17 
114 Ibid.  
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står för tradition” säger hon och förklarar att premium och årgångsglöggen syftar till att visa 
på nytänkande. Även om fokus är på att framhäva de nya smakerna och designen vad gäller 
dessa produkter är det viktigt att originalglöggen och traditionen alltid finns med som en 
integrerad del av varumärket, då tradition och stabilitet är grundläggande värden. Som 
exempel nämner hon att originalglöggen och historien bakom varumärket även framhävs vid 
presskonferenser för nya produkter.115 I internt informationsmaterial finns riktlinjer som 
anvisar att varumärket skall undvikas att associeras med känslan av att vara för modern eller 
för glamorös men heller inte tråkig och nostalgisk116.  
 
Konsult på den anlitade PR-byrån förklarar att märkesinnehavaren medvetet arbetar för att i 
viss mån ändra synen på glöggdrickandet bland konsumenter. Man har lanserat nya smaker 
och försökt visa att glögg kan drickas kall och gärna serveras med tilltugg och avnjutas 
tillsammans med vänner.117 Produktchefen förklarar dock att undersökningar visat att 
konsumenter uppfattar glögg som en mycket traditionsbunden dryck och därför har 
märkesinnehavaren varit försiktig med att bredda konceptet för mycket exempelvis till andra 
säsonger.  

5.1.6 Marknadskommunikation 
TV-reklam är en viktig del av kommunikationen för att skapa kännedom. Den kända 
reklamfilmen togs fram redan år 1993 och har effektivt bidragit till att öka kännedomen och få 
konsumenten att känna julstämning, varför filmen återanvänts under flera år. Enligt internt 
informationsmaterial är det hela 80% av svenska befolkningen som direkt associerar glögg 
med Blossa118. I filmen sjunger tomtar med röda kinder en visa att glöggen heter Blossa och 
filmen avslutas med en inzomning av flaskan för lättglöggen ur bassortimentet.   
 
PR är ett viktigt kommunikationsmedium där premium och framförallt årgångsglöggen spelar 
en central roll. Det anordnas pressträffar och bjuds på ”glöggmingel” med den nya 
årgångsglöggen i centrum vilket förra säsongen resulterade i ett stort antal artiklar i vilka 
Blossa nämns. Blossa har även omnämnts i flera tv- och radio program samt på ett stort antal 
bloggar.119 PR har varit en mycket viktig kommunikationsstrategi då reklam för varumärket i 
perioder förbjudits på grund av restriktiva alkohollagar. För dagligvaruhandeln har 
provsmakningar arrangerats i samarbete med Arla. Varumärket har en egen webbplats där 
information finns om varumärkets historia, de olika sortimenten och förslag på tilltugg till 
”glöggmingel”. Som bakgrundsbild på sidan visas hur vänner dricker glögg tillsammans i ett 
modernt inrett vardagsrum med olika juldekorationer.120  
 
”Storleken på investeringar i kommunikationen följer volymerna”, konstaterar produktchefen. 
”Om man ser att varumärket behöver mer kommunikation får man en större budget.”

121 

5.1.7 Intern märkeslojalitet122 
Produktchefen förklarar att många medarbetare i organisationen arbetar med flera olika 
varumärken. Utbildning för medarbetare om varumärket sker via intranätet som dagligen 

                                                 
115 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
116 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
117 Intervju: Seniorkonsult för PR-byrån Rita Platzer Public Relations. 2008-04-21. 
118 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
119 Slutrapport från RPPR för period 2007. Internt informationsmaterial.  
120 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
121 Ibid.  
122 Ibid.  
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uppdateras. Hon framhåller att varumärkeskunskapen kan vara begränsad men att alla vet vart 
de skall vända sig om de inte kan svara på något. En intern interaktiv varumärkesmanual har 
tagits fram till medarbetare som arbetar med varumärket i vilken de viktigaste 
förhållningsreglerna angående varumärket specificeras, som i vilket typsnitt och i vilket 
sammanhang logotypen får skrivas, regler för färgkombinationer, vad varumärket står för 
etcetera123.  
 
För varumärket har det tagits fram en varumärkesvision som utvecklats utifrån nuvarande 
marknadsposition och den position företaget strävar efter att uppnå för varumärket: ”Etablera 
Blossa som den välkända premium glöggen genom att leverera bättre kvalitet som efterfrågas 
av konsumenter i den nordiska regionen.” Visionen syftar till att alla skall sträva åt samma 
håll. ”Det känns viktigt att man specificerat den och inte bara sitter själv och kommer på sin 

egen”, säger produktchefen.  Visionen delas upp i mindre delmål som är vägledande för de 
olika delarna av organisationen.  

5.2 Varumärket Ramlösa 
Marknaden för buteljerat vatten har ökat kraftigt under de senaste decennierna. År 1992 
konsumerades 91,6 miljoner liter buteljerat vatten i landet i jämförelse med 246,6 miljoner 
liter under år 2006. Marknaden har på senare tid expanderat i allt större omfattning genom 
lanseringar av smaksatta vatten och vatten utan kolsyra.124 Antalet aktörer på marknaden har 
också ökat med varumärken som Loka och Bon aqua.  Ramlösa är dock marknadsledaren med 
en historia som sträcker sig ända till år 1707 då Ramlösa Hälsobrunn invigdes av 
provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius. Allting började med att Döbelius fått höra att vattnet 
från Ramlösadalen gjorde människor friskare. Människor vallfärdade till hälsobrunnen för att 
ta del av vattnets läkande krafter. Dagens vatten tappas från en närliggande källa som av 
misstag upptäcktes vid slutet av 1800-talet då ett arbetslag letade efter kol i brunnsparken. 
Sommaren 1912 invigdes den första vattenfabriken och sedan dess har vatten dagligen tappats 
under namnet Ramlösa.125  Varumärket har haft flertalet ägare genom åren bland annat Pripps, 
Volvo och idag Carlsberg Sverige126.  

5.2.1 Produktattribut 
Den fysiska produkten bakom varumärket 
Vattnet färdas i 70 år genom flera olika jordlager som renar och mineralberikar. Företaget har 
tillstånd att marknadsföra vattnet som naturligt mineralvatten av Livsmedelsverket. Vattnet 
måste vara naturligt mineralberikat och tappning skall ske direkt vid en skyddad, underjordisk 
källa före transport och vattnet får endast filtreras och kolsyras127. Dagligen tas stickprov för 
att kontrollera vattnets renhet, mineralinnehåll och smak128. Om vattnet smaksätts måste det 
tydliggöra att vattnet är gjort av naturligt mineralvatten, inte att det de facto är ett naturligt 
mineralvatten129.  
 
Förpackningsdesign och sortimentsstrategi 
Förpackningen har genom åren ändrat design ett flertal gånger. Ett porträtt på 
provinsialläkaren Döbelius som fann den ursprungliga källan finns i en medaljong högst upp 

                                                 
123 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
124 www.sverigesbryggerier.se. Hämtad: 2008-05-06. 
125 Ramlösa Hälsobrunn – en 300-årig historia. Faktablad från Carlsberg Sverige.  
126 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17.  
127 Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten. LIVSFS 2003:45.  
128 www.ramlosa.se. Hämtat: 2008-05-09. 
129 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17.  
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på etiketten och har gjort det sedan början av 1900-talet. Genom åren har vissa justeringar 
gjorts av etiketten och logotyp i syfte att ge dem en modernare framtoning. Döbelius porträtt 
har krympts och diverse andra designelement har tagits bort. Idag finns etiketten med 
porträttet endast kvar på förpackningen till originalprodukten samt det smaksatta vattnet med 
citrus och rödorange. Samtliga etiketter är dock designade utifrån liknande visuella ramar. 
Dock har porträttet exempelvis bytts ut mot en bild på en frukt och färgerna är mer 
framträdande på etiketterna för det smaksatta vattnet, än originalvattnet. På varje etikett finns 
information om att vattnet är ett naturligt mineralvatten från Ramlösa. Förpackningsdesignen 
har också förändrats genom åren och senast för cirka två år sedan i samband med 
smaklanseringarna. Dagens förpackning har mjuka droppformade linjer. Plasten är även blått 
skimrande vilket hjälper till att särskilja förpackningen från konkurrenter och ger ett klarare 
och exklusivare intryck. Den blå tonen har varit utmärkande för varumärket under lång tid och 
uppkom tillföljd av utvecklandet av en specifik profilflaska avsedd för restauranger och 
export. Denna flaska är av blått skimrande droppformat glas och ger ett exklusivare och 
distinkt intryck. Då den fysiska produkten inte särskiljer sig rent visuellt från konkurrenter 
blir förpackningens särskiljande funktion mycket viktig. 130 Brand Manager för Ramlösa 
förklarar att det alltid vid designförändringar strävas efter att designen skall förmedla det 
varumärket står för131. På senare tid har det även tagits fram en förpackning anpassade för 
fysiska aktiviteter med munstycke istället för kork och förpackningar specifikt framtagna för 
barn. Syftet med framtagandet av nya förpackningar är att öka varumärkets tillgänglighet så 
att konsumenten i olika sammanhang kan använda produkten.132  
 
Sortimentet var länge begränsat till originalvattnet fram till 1990-talet då smakerna citrus och 
rödorange introducerades. Det fanns ett motstånd bland medarbetarna att smaksätta vattnet 
som ansågs tillräckligt fulländat som det var. Konkurrenten Loka lanserade framgångsrikt 
smaksatta vatten och ökade kraftigt sin marknadsandel. Den ökade konkurrensen medförde att 
ledningen för varumärket mer eller mindre tvingades till ett beslut att lansera smaksatta vatten 
i större omfattning. De senaste tre åren har flera smaksatta vatten lanserats direkt under 
varumärket Ramlösa. Även icke-kolsyrat vatten och smaksatt vatten med fruktsocker har 
lanserats. Syftet med nylanseringarna har varit att vitalisera varumärket för att attrahera yngre 
målgrupper och upprätthålla uppmärksamheten. 133 

5.2.2  Märkesidentitet 
Varumärkets historia och ursprung är central för varumärkets identitet. Vattnet omtalades för 
sin helande effekt redan för 300 år sedan. Varumärkets namn är starkt förknippat med dess 
ursprung, den lilla orten Ramlösa i Helsingborg där vattnet tappas från källan. Logon och 
namnet är idag varumärkesskyddat. Tidigare i historien var hälsokällor en vanlig företeelse 
och konkurrensen hård. Ramlösa började dock tidigt buteljera vattnet och distribuera bland 
annat via apotek vilket medförde att Ramlösa fick ett konkurrensmässigt övertag genom dess 
utbredda tillgänglighet. Varumärket har länge tillföljd av den starka ställningen positionerats 
som originalet. Det faktum att varumärket tidigt fick utmärkelsen ”Kunglig hovleverantör”134 
har enligt Brand Manager för Ramlösa hjälpt till att skapa bilden av att varumärket är 
originalet och stärkt premium känslan. Kvalitet är också en central del för varumärket, då 
vattnet är ett naturligt mineralvatten som är den finaste betäckningen ett vatten kan få. 

                                                 
130 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
131 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17.  
132 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
133 Ibid.  
134 Notering: Utmärkelsen utfärdas av Sveriges kung eller drottning och grundas på att företaget levererar varor 
till någon medlem i kungafamiljen. För mer info: http://www.hovlev.se.    
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Exklusiviteten och kvaliteten som präglar varumärket förstärks exempelvis genom att 
varumärket serveras på Nobelmiddagar, restauranger och ambassader. Brand Manager för 
Ramlösa framhäver att naturligt och hälsosamt är och har varit en viktig del av varumärket 
vilket kommer av att vattnet är mineralberikat och tappas från en naturlig källa och att dess 
popularitet från början uppkom som en följd av dess mytomspunna hälsosamma effekt.135 
Idag har dock innebörden av vattnets hälsosamhet ändrats något, då märkesinnehavaren 
istället försöker framhäva produkten som ett bättre alternativ än läsk136. Hon berättar även att 
varumärket länge exporterats till olika länder vilket har givit det en internationell prägel137. 
Flera av medarbetarna i organisationen bakom varumärket har en passion till vattnet och 
varumärket, vilket beror på dess starka lokala förankring och det faktum att varumärket 
funnits mycket länge. Konsulten för den tillförordnade mediebyrån förklarar att passionen är 
en central del av varumärkets identitet och en viktig faktor för dess framgång. Varumärkets 
lokala förankring och historiska arv har medfört att varumärket uppnått en ikonliknande status 
bland konsumenter. Att upplevas relevant i tiden är också en viktig del av varumärkets 
identitet vilket bland annat tar sig i uttryck genom kontinuerliga uppdateringar av 
förpackningsdesignen, nylanseringar och kommunikationens tilltal. 138 
 
Tillföljd av lanseringar av smaksatt vatten har identiteten i viss mån ändrats de senaste åren 
enligt Brand Manager för varumärket. ”För två år sedan påbörjade vi en resa i samband med 

lanseringen av smaksatt ranchen där man försöker hitta ett litet yngre tilltal och behålla 

originalkänslan men ändå uppfattas som lite mer relevant.” Hon påpekar att de ursprungliga 
värdena finns kvar men att de ”moderniserats” som hon uttrycker det. Nya smaksatta vatten 
har lanserats samtidigt som etiketterna för dessa gavs olika naturmotiv med starka färger. 
Även vatten utan kolsyra och nya förpackningar har tagits fram som bland annat är lämpade 
för fysisk aktivitet. Nylanseringarna inriktas främst mot yngre målgrupper. Hälsodebatten har 
varit en viktig drivkraft bakom lanseringarna och de smaksatta vattnen marknadsförs utifrån 
devisen ”naturligt smaksatt”.139  
 
Brand Manager för varumärket förklarar att det löpande hålls fokus grupper med konsumenter 
för att få en bild av hur de uppfattar varumärket och effektivare kunna styra varumärket i rätt 
riktning. Även telefonintervjuer och webbadministrerade enkätundersökningar används.140 
Konsulten på den tillförordnade mediebyrån framhäver att det är viktigt att konsumenten 
upplever att varumärket står upp för sina värden och inte ständigt förändras för att tillmötesgå 
nya trender. ”Varumärket kan inte bara vara som en vindflöjel som följer konsumenten.” De 
varumärken som konsumenter främst föredrar är varumärken som vågar stå för vad det är.141  
 
Distribution sker främst genom dagligvaruhandeln och genom restauranger. Export sker 
främst till Danmark men också till närmare 40 andra länder. Ursprungligen var det primära 
syftet med exporten att synas och Brand Manager för Ramlösa berättar att exporten inte är den 
mest betydande försäljningskanalen försäljningsmässigt. Utomlands säljs varumärket främst 
genom finare svenskättade restauranger, ambassader och institut. Utbildning sker för 
restauranger som serverar varumärket. Syftet är att kyparen skall förstå värdet av att det är 
naturligt mineralvatten och hur det förhöjer smaken på mat och dryck. Utbildningen är enbart 

                                                 
135 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
136 Ramlösa Brand positioning 2006. Internt informationsmaterial. 
137 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
138 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
139 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
140 Ibid.  
141 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
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rekommendationer och i slutänden är det upp till restaurangen. ”Nu är det viktigt att synas på 

restauranger för varumärket, man ska behålla en känsla av att det är speciellt och lite lyxigt 

då vatten allt mer blivit vardag.” Ingen direkt kontroll av placering i butik för 
dagligvaruhandeln sker. Placeringen beslutas genom avtalsförhandlingar med kunden.142 
Konsulten på den tillförordnade mediebyrån förklarar att placeringsutrymmet i butiken ytterst 
bestäms av varumärkets försäljningsmässiga resultat143.   

5.2.3 Kärnvärde144 
Brand Manager för varumärket framhåller att naturligt, hälsosamt, originalet och premium är 
värden som idag är de mest framträdande men också att det skall kännas relevant i tiden. 
Naturlighet då vattnet kommer från en naturlig källa. Hälsosamt då det är ett naturligt 
mineralvatten men också då det framhävs som ett nyttigt alternativ till exempelvis läsk. 
Varumärket framhävs som originalet med sitt rika historiska ursprung och ledande roll på 
marknaden. Varumärket skall också alltid upplevas relevant i tiden. Dessa kärnvärden har i 
princip alltid varit den grundläggande utgångspunkten för varumärket. Brand Manager för 
varumärket förklarar att ”kärnvärden är det som styr oss som inspirerar oss därför är det 

viktigt att hela organisationen har koll på dom framför allt jag då som projektledare”. ”Dom 

styr vilka lanseringar vi gör, dom styr framför allt vilken kommunikation vi väljer och vart vi 

kommunicerar någonstans.” Konsulten för den tillförordnade mediebyrån förklarar att 
kärnvärdena ger riktlinjer för all typ av kommunikation som utvecklas145. 

5.2.4 Positionering 
Varumärkets positionering är förbunden med tradition och dess historia. Fokuseringen har 
alltid varit på vattnet och att det kommer från en naturlig källa i orten Ramlösa. Varumärket 
har konsekvent positionerats som originalet på marknaden för buteljerat vatten.146 Varumärket 
har även positionerats som exklusivt exempelvis genom märkningen som ”kunglig 
hovleverantör” och genom att Ramlösa är det vatten som serveras på Nobelmiddagen och på 
restauranger, ambassader. Genom pressreleaser och tidningsartiklar har varumärkesansvariga 
likställt vattnet med ett fint vin och talar om den passion som finns bland medarbetarna. 
Tidigare fördes en kampanj med Röd Korset för att visa engagemanget för vatten. 147 
Utmärkande för varumärkets positionering är även att varumärket skall upplevas relevant i 
tiden. Exempelvis moderniseras förpackningen kontinuerligt148.  
 
Brand Manager för varumärket berättar att företaget på senare tid har arbetat för att justera 
positionen. ”Vi försöker hitta ett litet yngre tilltal.” Hon förklarar att den gamla positionen 
inte kommer lämnas och att yngre också attraheras av tradition och det genuina, men att 
varumärket behöver vara lite spetsigare för att vara intressant. ”… för två år sedan 

uppfattades Ramlösa som traditionellt och tråkigt visserligen fint och hög kvalitet men Loka 

var ju det roligare varumärket”. Konsulten för den tillförordnade mediebyrån förklarar att 
varumärket hade en mycket stark position bland äldre generationer men betydligt svagare hos 
yngre målgrupper149. Som ett led i den nya positioneringsstrategin lanserades flera nya 
smaksatta vatten som inriktades mot en yngre målgrupp och främst mot kvinnor i åldrarna 20-

                                                 
142 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
143 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
144 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
145 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
146 Ibid.  
147 Superbrands Ltd. (2004). Sid 99. 
148 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
149 Ibid.  
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30 år, då kvinnor i allmänhet är mer benägna att dricka vatten istället för exempelvis läsk. 
Brand Manager för varumärket förklarar att hälsodebatten varit en viktig drivkraft bakom 
nylanseringarna. De smaksatta vattnen lanseras utifrån devisen ”naturligt smaksatt”.150 
Konsulten på den tillförordnade mediebyrån berättar att förpackningar avsedda för fysisk 
aktivitet även framtagits som ett led i lanseringarna mot yngre målgrupper. Konsulten 
förklarar att det är en svår balansgång att vitalisera varumärket och få konsumenten att 
uppleva det som mer modernt, samtidigt som varumärkets historiska arv och ikonliknande 
status inte får försvagas, då arvet är en central del av identiteten. Hon medger att det finns en 
risk med att de ständiga smaklanseringarna kan påverka varumärkets trovärdighet och 
därigenom urholka de mest grundläggande associationerna. Det är därför viktigt att ständigt 
värna om varumärkets arv när varumärket vitaliseras. Hon berättar att varumärket fortfarande 
positioneras utifrån sin ikonliknande status som originalet med sin långa historia. Exempelvis 
får produkten ta stor plats i kommunikationen vilket syftar till att förmedla produkten som 
originalet. Detta är även utmärkande vid nylanseringar av smaksatta vatten. I dagens 
kommunikation betonas även varumärkets premiumkänsla exempelvis genom reklamslogans 
som ”Naturligt åtråvärd” ”Naturligt festlig”. 151  

5.2.5 Marknadskommunikation 
Primära kommunikationskanaler är TV och utomhusreklam genom reklampelare som har bred 
räckvidd och är säljdrivande. Olika events anordnas som exempelvis sportevenemang, 
tidigare hade varumärket en egen golftävling ”Ramlösa Water Cup”. PR används främst vid 
nylanseringar genom pressreleaser och intervjureportage i magasin och tidningar.152  
 
Avskalat och rent formspråk har länge varit typiskt för varumärkets kommunikation och är det 
fortfarande. Den idag tillförordnade reklambyrån Grow har exempelvis tagit fram en serie 
illustrationer som bland annat visar hur diamanter flyger ut ur flasköppningen varunder texten 
lyder ”Naturligt åtråvärd”, vilket bidrar till att stärka premiumintrycket av varumärket och 
förmedla budskapet om vattnets naturlighet. Att framhäva vattnets naturlighet är också typiskt 
för kommunikationen. I kommunikationen får produkten bakom varumärket ta stor plats i 
syfte att förstärka varumärkets originalitet och ikonliknande status. Även i kommunikationen 
för de nya smakerna som riktas mot yngre målgrupper tar produkten en central plats i 
kommunikationen för att stärka originalkänslan.153  
 
Brand Manager för Ramlösa förklarar att investeringar i kommunikationen för varumärket 
ökat sedan början av 2000-talet. Men främst under de senaste tre åren i samband med att 
varumärket Bon aqua lanserades vilket innebär en ytterligare konkurrent. Hon berättar att 
anslagen till kommunikationen för varumärket ökar om varumärket skulle tappa i 
försäljning.154  

5.2.6 Intern märkeslojalitet155 
Brand Manager för Ramlösa medger att medarbetarna i organisationen skulle kunna lära sig 
mer om varumärket och även andra varumärken som företaget äger, ”det är gemensamt för 

väldigt många företag, man kanske inte lever riktigt med sina varumärken som man lär sig att 

göra när man pluggar”. Hon påpekar att det är viktigt att medarbetarna har god 

                                                 
150 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
151 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
152 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
153 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. www.grow.eu. Hämtat: 2008-05-02 
154 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
155 Ibid.  
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varumärkeskunskap då alla är varumärkesambassadörer. Själv gör hon kontinuerligt 
presentationer om de visioner som finns för varumärket till medarbetarna i Ramlösafabriken. 
För varumärket finns en vision att bli dubbelt så stor som tvåan på marknaden som är 
varumärket Loka. Visionen syftar till att samtliga medarbetare skall arbeta mot samma mål.  

5.3 Varumärket Zoégas 
Kaffet är en populär dryck i Sverige och svenskarna dricker nästan flest koppar kaffe per 
person bland världens länder. Kaffet är en betydande del av den svenska kulturen, vilket 
medfört att konsumenterna på marknaden är engagerade och intresserade av kaffe generellt. 
Konsumtionen av kaffe kan dock beskrivas som relativt konstant. I slutet av 80-talet 
konsumerades 9,67 Kg kaffe per person i landet, medan motsvarande siffra var 9,17 under år 
2007156. Segmentet för mörkrostat bönkaffe har dock haft en kraftig tillväxt, vilket bland 
annat berott på att storstadsbor upptäckt det mörkrostade kaffet som utgör en lämplig bas för 
kaffedrinkar, caffé latte, cappucino, espresso etcetera157. Zoégas är marknadsledaren inom 
mörkrostat kaffe och nummer två på den totala kaffemarknaden i Sverige. Zoégas är 
ursprungligen ett genuint familjeföretag med rötter i Brasilien och Italien. Carlos Zoégas 
öppnade år 1881 den första kaffebutiken i Landskrona och fem år senare flyttades 
verksamheten till Helsingborg där företaget fortfarande bedriver sin verksamhet. Carlos 
Zoégas tog med sig sina kaffekunskaper från Brasilien där kaffet är en stor jordbruksvara, och 
lät profilera företaget genom att kaffebönorna rostades extra länge vilket gav ett mörkare och 
smakrikare kaffe. Det kvalitetstänkande som Carlos byggde företaget utifrån är fortfarande 
vägledande för verksamheten. Zoégas marknadsföringsstrategier var ända till början av 90-
talet främst fokuserade mot den lokala marknaden och specifikt Skåne. Idag marknadsförs 
Zoégas över hela landet och ägs av den världsomspännande kaffetillverkaren Nestlé. 
Försäljningen skedde 1986 exakt hundra år efter grundandet.158  

5.3.1 Produktattribut159 
Den fysiska produkten bakom varumärket 
Inom Zoégas finns en hög kompetens och kvalitetsengagemang för kaffe. Det finns tydliga 
riktlinjer för hur kvaliteten skall upprätthållas genom hela distributionsledet. Brand manager 
för Zoégas förklarar att kvalitetskontroll sker i fyra steg. Det första steget behandlar inköp. 
Råkaffet köps främst från Sydamerika och Östafrika via agenter och ”tradingbolag”. Det 
egentliga köpet sker via börser i exempelvis New York. Innan köp beslutas sänds prover för 
kontroll av Zoégas. När kaffet anländer till Sverige görs ytterligare kontroller för att 
säkerställa att kvaliteten inte förändrats under färden. Rostningen av kaffet sker sedan utifrån 
strikt specificerade regler då olika kaffebönor kräver olika rostning. Ytterligare provsmakning 
av det färdiga kaffet före det lämnar fabriken sker dagligen. Zoégas har en egen 
kvalitetsavdelning där medarbetare har som enda arbetsuppgift att säkerställa kaffets kvalitet 
genom distributionsledet. Brand Manager för varumärket berättar även att kvalitetsarbetet inte 
avslutas efter kaffet lämnat fabriken. Utbildning om hur kaffet bör tillagas och bevaras sker 
till restauranger, kaféer, företag som serverar Zoégas. Utbildning sker även till 
slutkonsumenter genom anvisningar på förpackningen, via webbplatsen för varumärket, 
genom olika events etcetera. 
 
 

                                                 
156 www.sverigesbryggerier.se Hämtat: 2008-05-18.  
157 Superbrands Ltd. (2004). Sid 132. 
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159 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
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Förpackning och sortimentsstrategi 
Under Zoégas finns flera olika kaffeblandningar som ständigt blir fler. Brand Manager för 
varumärket berättar att det även generellt blivit fler kaffesorter på marknaden under de senaste 
tio åren. Sortimentet består av såväl produkter förpackade för hemmet som för restauranger, 
kaféer, företag. Totalt utgörs portföljen av cirka tio olika blandningar med både malda och 
hela bönor. Produkterna avser flera olika bryggmetoder som espressomaskin, mokkabryggare, 
vanlig bryggare etcetera. Zoégas har genom ägaren Nestlé varit verksam i olika projekt för att 
bistå med stöd till kaffeodlare som exempelvis fått sina odlingar förstörda. Som ett led i denna 
utveckling har två krav- och rättvisemärkta kaffeblandningar lanserats för 
konsumentmarknaden. De olika förpackningarna har starka färger vilket syftar till att 
förmedla att kaffet är av starkare karaktär, vilket också är en central del av varumärkets 
identitet. Varje förpackning har en egen distinkt visuell identitet för att tydliggöra de olika 
karaktärerna och underlätta konsumentens val i butiken. De olika blandningarna har ett 
specifikt namn och färgkod. På förpackningen finns utförlig information om blandningens 
smak, kaffebönornas ursprung och hur kaffet bör tillredas. Brand Manager för varumärket 
förklarar att förpackningsdesignen skall upplevas som modern av konsumenten varför 
kontinuerliga uppdateringar sker. Utöver kaffeprodukter säljer även Zoégas diverse 
kringutrustning med Zoégas logotyp som koppar, glas, parasoll, olika bryggredskap med mera 
via varumärkets webbplats, avsett för de mest lojala konsumenterna.   

5.3.2 Märkesidentitet 
Historien bakom varumärket med den brasilianske köpmannen Zoégas som startade den första 
butiken på 1800-talet är en central del av identiteten och varumärkets namn signalerar också 
dess historia. Namnet och logon är idag varumärkesskyddade. Brand Manager för varumärket 
förklarar att Zoégas passion och kunskap om kaffet är något som varit utmärkande för 
verksamheten och är även det idag. Det finns en stor kompetens och kvalitetsengagemang för 
kaffe bland medarbetarna. Hon berättar att tradition också är något som värnas om. Det finns 
två kaffeblandningar, Molbergs blandning och Skånerost, som är närmare hundra år gamla 
och är idag storsäljare som vittnar om varumärkets anrika historia och långa 
kvalitetsengagemang. Hon förklarar att kaffet skall uppnå samma kvalitet idag som det gjort 
traditionsenligt sedan varumärkets grundande. Brand Manager för varumärket förklarar att det 
finns en strävan att förmedla den kompetens och engagemang som finns för kaffet och 
varumärkets historia till konsumenten. Detta sker exempelvis genom varumärkets webbplats, 
genom förpackningen och provsmakningar i butik etcetera. Om konsumenten upplever 
fördelarna med kaffet, kan detta medföra att konsumentens engagemang för kaffet och 
varumärket väcks, vilket kan leda till att konsumenten utvecklar en relation till varumärket.  
Hon berättar även att Zoégas av konsumenten skall uppfattas som ett kvalitetskaffe med en rik 
smak. Det faktum att kaffet är mörkrostat och därför mer smakrikt, eller av starkare karaktär 
är en viktig del av identiteten. Omtanke är även ett betydande ledord för verksamheten och en 
central del av varumärkets identitet. Omtanke syftar dels på att företaget skall agera 
omsorgsfullt mot medarbetarna, men också på att företaget skall agera väl mot sin omgivning. 
Som exempel på denna omsorg för omgivningen är företagets engagemang i olika projekt för 
att skydda kaffeodlarens intressen. Företaget har även vidtagit åtgärder för att minska 
miljöutsläpp exempelvis genom att investera i reningsanläggning för att minska fabrikens 
utsläpp.160   
 

                                                 
160 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
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Utbudet av olika sorters kaffe och bryggmetoder har ökat kraftigt under de tio senaste åren. 
Specifika butiker som främst inriktar sig på att erbjuda ett brett utbud av kaffe, kallade Coffé 
shops har blivit vanligt i större städer. I takt med att kunskapen om kaffe brett ut sig har 
kaffekulturen också tagits sig in i hemmet.161 Utbudet av maskiner avsedda för olika 
bryggmetoder har ökat och många konsumenter nöjer sig inte längre med en enkel 
bryggmaskin. Zoégas märkesidentitet har utvecklats i takt med att intresset och kunskapen om 
kaffe bland konsumenter ökar. Kontinuerligt lanseras nya kaffeblandningar för olika 
bryggmetoder och idag erbjuds även blandningar med hela kaffebönor som konsumenten själv 
får mala i hemmet.162 Företaget försöker ständigt finna nya sätt att sprida kaffekunskap, bland 
annat tillhandahåller varumärkets webbplats uppdaterad information. Idag erbjuds även 
utbildningar om kaffe för konsumenter och företagskunder.163  
 
På senare tid har även varumärkets personlighetsdrag framhävts i kommunikationen. 
Varumärket som en person kan beskrivas som en person som har karaktär, som vågar stå upp 
för sina beslut och fattar bra beslut, en person som berör. Idag marknadsförs varumärket 
utifrån sloganen ”En starkare karaktär” vilket tydligt betonar varumärkets personliga drag. 
Zoégas skall betraktas som ett intensivt kaffevarumärke som berör, vilket personlighetsdraget 
att ha en starkare karaktär hjälper till att förmedla. Personligheten har utvecklats för att 
avspegla kaffets egenskaper som starkt eller smakrikt.164  
 
Brand Manager för Zoégas förklarar att mätningar om hur konsumenten uppfattar varumärket 
kontinuerligt görs. ”Vi mäter en hel del kontinuerligt så att man har en historik bakåt och vi 

tittar väldigt mycket på trender och konsumentuppfattningar över lag. Men vi är väldigt 

försiktiga med att låta svängande konsument uppfattningar styra oss för mycket utan vi har en 

väldig tydlig strategi och vi har en plattform o vision som vi försöker hålla fast vid.” Hon 
berättar att utgångspunkten för varumärket alltid varit det mörkrostade kaffet även då 
mellanrost var den generella trenden. Mörkrost har blivit populärt de senaste 6-7 åren och som 
en konsekvens av detta har varumärket blivit marknadsledare inom mörkrost, då varumärket 
alltid profilerat sig som ett mörkrostkaffemärke.165  
 
Varumärket distribueras främst genom dagligvaruhandeln. Därutöver säljs Zoégas kaffe 
genom kaféer, restauranger, sjukhus och på företag. Brand Manager för varumärket förklarar 
att det är profilerat för varumärket att synas på restauranger, kaféer, på företag och att man 
medvetet försöker använda distributionskanaler som stärker varumärkets image. För att kaffet 
skall hålla samma kvalitetsnivå ända till slutkonsumtion, erbjuder företaget utbildning till 
distributörer om hur kaffet skall hanteras. Hon förklarar att inga absoluta krav kan ställas om 
hur kaffet och varumärket skall hanteras, men att företaget genom avtal med distributörer 
försöker komma fram till en godtagbar lösning. I dagligvaruhandeln sker ingen direkt kontroll 
av placering i butiken. Det är varumärkets popularitet som i slutänden avgör varumärkets 
placering och hur stora volymer som köps in.166  

                                                 
161 Superbrands Ltd. (2004). Sid 132-133. 
162 www.nestle-nordic.com/Zoégas/ Hämtat: 2008-05-18. 
163 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
164 Ibid.  
165 Ibid.  
166 Ibid.  
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5.3.3 Kärnvärde167 
Brand Manager för varumärket förklarar att kvalitet, tradition och omtanke är varumärkets 
och hela företagets kärnvärden. Hon förklarar att kärnvärdena är styrande för hela 
verksamheten och att kärnvärdenas innebörd varit det samma sedan företagets grundande. 
Med kvalitet avses att kaffet som säljs under varumärket skall vara av hög kvalitet. 
Kärnvärdet kvalitet påverkar den dagliga verksamheten genom det stora kvalitetsengagemang 
som finns bland medarbetarna. Det finns rigorösa kvalitetskontroller genom hela 
distributionsledet fram till slutkonsumenten. Företaget sträva efter att sprida kunskaper och 
det kvalitetsengagemang som finns bland medarbetarna till marknaden och konsumenten för 
att denne skall kunna uppskatta kaffet till fullo. Med tradition avses varumärket och företagets 
historia. Tradition är också starkt kopplad till kvalitet då kaffet alltid skall uppnå samma höga 
kvalitet som det alltid gjort. Med omtanke menas företagets strävan att värna om sina 
medarbetare för att de skall kunna göra ett bra jobb, men också strävan att värna miljön och 
skydda kaffeodlarens intressen då odlarna av kaffet är en förutsättning för verksamhetens 
existens. Brand Manager för Zoégas förklarar att kärnvärdena fyller en vägledande funktion 
för aktiviteter i verksamheten och är styrande för de beslut som fattas. Kärnvärdena styr också 
utformandet av kommunikationen kring varumärket. Hon förklarar att kärnvärdena översätts i 
ett mer kommunikativt budskap.  

5.3.4 Positionering 
Zoégas har under många år arbetat konsekvent med att kommunicera sitt kaffe som ett starkt 
kaffe och visa på fördelarna ett starkt kaffe kan ge i form av upplevelse, kvalitet och smak168. 
Genom kommunikationen försöker företaget lära konsumenten om kaffet, dess ursprung, 
kvalitet och historia, med syftet att konsumenten skall lära sig att uppskatta kaffet till fullo. 
Företaget försöker ständigt finna sätt att kommunicera det stora kvalitetsengagemang och 
höga kaffekompetens som finns i företaget, exempelvis genom att erbjuda detaljerad 
information om kaffets olika karaktärer, ursprung, historia, hur kaffet bör tillagas etcetera. 
Brand Manager för varumärket förklarar att positionen varit den samma länge, även om den 
uttryckts på något olika sätt. Hon berättar att varumärket bland annat hade en tydlig profil 
som den dryga skåningen vid sekelskiftet. Varumärket hade länge en stark lokal förankring 
och blev känt som den dryge skåningen då det krävdes en mindre mängd kaffe i jämförelse 
med konkurrenterna för att få ett smakrikt kaffe. För cirka tio år sedan arbetade företaget 
utifrån sloganen ”ett riktigt kaffe, en starkare upplevelse”. Idag är varumärkets personlighet 
en framträdande del av dess positionering. Den nuvarande sloganen eller temat för 
kommunikationen är ”en starkare karaktär” som betonar varumärkets personliga drag av att 
våga stå för den man är, att ha lite dignitet och våga fatta bra beslut. Brand manager för 
varumärket förklarar att Zoégas skall uppfattas som ett intensivt kaffe varumärke som berör 
och personlighetsdraget att ha en starkare eller utmärkande karaktär är något som berör. Att 
varumärket är en person med starkare karaktär framhäver samtidigt kaffets egenskap av att 
vara smakrikt.169  
 
Som en följd av att konsumenters kunskaper och intresse för kaffe har ökat har antalet 
valalternativ på marknaden ökat kraftigt. Under Zoégas lanseras ständigt nya 
kaffeblandningar avsedda för nydanande bryggmetoder. Kaffet är dock alltid mörkrostat. Idag 
finns även rättvisemärkt och kravmärkt kaffe som demonstrerar omtanken om miljön och 
odlarna av kaffet. Brand Manager för varumärket förklarar att företaget strävar efter att 

                                                 
167 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
168 Superbrands Ltd. (2004). Sid 132-133. 
169 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
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varumärket skall upplevas modernt och levande och utvecklingen av nya produkter sker som 
ett led i detta. Förpackningsdesignen moderniseras också kontinuerligt. Dagens förpackningar 
har färgstarka färger som syftar till att skapa distinkta visuella identiteter, som framhäver de 
olika blandningarnas karaktärer. Brand Manager för varumärket förklarar att det inte finns 
något uttalat mål att rekrytera yngre kaffedrickare, men att konsumtionsförändringar och 
trender kontinuerligt bevakas. Konsumtionen av kaffe har länge varit stabil i landet. Hon 
förklarar att människor vanligtvis börjar dricka kaffe när de flyttar hemifrån och sedan börjar 
dricka mer och mer kaffe. Varumärkets primära målgrupp är konsumenter mitt i livet som 
gillar kaffe och som är kvalitetsmedvetna.170  

5.3.5 Marknadskommunikation 
”Utmärkande för Zoégas är att vi brinner för att sprida kunskap om kaffe, så även i vår 

kommunikation. Vi tror att en person som tydligt upplever fördelarna med sitt kaffe blir 

lättare engagerad i produkten.” ”Engagemanget är första steget mot att utveckla en relation 

till produkten och varumärket.”
171 Webbplatsen är ett verktyg för att åstadkomma detta. 

Webbplatsen är uppbyggd utifrån den nuvarande sloganen eller temat för kommunikationen 
”En starkare karaktär”. Genom webbplatsen förmedlas rikligt med information om de olika 
kaffeblandningarnas karaktärer och även information om kaffe generellt som dess ursprung, 
historia, tillagning etcetera. Förpackningarna har starka färger som tydligt särskiljer de olika 
blandningarnas karaktärer. På webbplatsen sker även försäljning av diverse kringprodukter 
som olika bryggtillbehör. Det finns även en ”Inspirationsklubb” för konsumenter som syftar 
till att delge ytterligare information om nyheter och erbjudanden från Zoégas via mejlen.172  
Brand Manager för varumärket förklarar att ambitionen med webbplatsen är att konsumenten 
hela tiden skall kunna få mer information om kaffet. På förpackningen till dagligvaruhandeln 
ges också information om kaffets karaktär men också om Zoégas och dess historia. Till och 
med bredvid prisskylten i affären ges information om kaffets smak och ursprung. I 
dagligvaruhandeln erbjuds konsumenten även att handla lösviktskaffe med hela bönor som 
kan malas direkt i butiken eller i hemmet. Genom att konsumenten själv får mala kaffet 
upprätthålls kaffets kvalitet samtidigt som konsumentens engagemang för kaffet kan stärkas. 
Företaget anordnar även provsmakningar och demonstrationer i dagligvaruhandeln. Zoégas 
har också tillsammans med tv4 producerat ett program kallat ”kaffets värld” i vilket 
kaffekulturen i Sverige behandlas och tittaren får lära sig mer om kaffe generellt. Brand 
manager för varumärket förklarar att företaget tillsammans med den tillförordnade 
mediebyrån arbetar med konceptet ”360 grader” som innebär att positioneringskonceptet skall 
genomsyra all form av kommunikation. Budskapet skall vara det samma oavsett vilken kanal 
som används, från TV som anses vara den optimala kanalen ner till en butiksskylt eller 
prislapp. 173  

5.3.6 Intern märkeslojalitet174 
Brand Manager för Zoégas förklarar att kunskapsnivån om varumärket varierar beroende på 
vilken funktion medarbetaren har i företaget. Dock berättar hon att medarbetarna skall veta 
vad varumärket står för, att kaffet är mörkrostat och att kaffet är ett kvalitetskaffe vilket är 
företagets passion. Hon förklarar att det finns en tydlig varumärkesvision men att denna i 
detalj är hemlig. Kärnvärdena är tydligt kopplade till visionen som specificerar vart företaget 
vill nå och hur det skall nå målet. Visionen syftar till att alla medarbetare skall sträva åt 
                                                 
170 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
171 Ibid.  
172 www.nestle-nordic.com/Zoégas/ Hämtat: 2008-05-18. 
173 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
174 Ibid.  
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samma håll. Hon berättar att utbildningar ges åt medarbetare, bland annat i kaffekunskap då 
det anses viktigt att medarbetarna skall veta vad det är som företaget säljer. Tydliga riktlinjer 
finns preciserade för hur medarbetarna skall agera för att kvaliteten skall upprätthållas. 
Utbildningar och riktlinjer är ett led i arbetet med att uppnå visionen för varumärket. 
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6. Analys  
Nedan analyseras utifrån den teoretiska referensramen den empiri som framkommit i 

fallstudien och detta med ledning av studiens problemställning och syfte. Uppsatsen syfte är 

att undersöka om det finns likheter mellan tre framgångsrika varumärken med utgångspunkt 

från modellen ”den varumärkesuppbyggande processen”. Detta för att ge stöd åt teorin och 

uppnå en ökad insikt om hur ett företag kan skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt 

varumärke över tiden. 

6.1 Produktattribut 
Upprätthållande av konsistent faktisk kvalitet 
Produktchefen för varumärket Blossa förklarar att rigorösa kvalitetskontroller tillämpas 
genom hela distributionsledet inklusive blindtester, då kvalitet är en produktegenskap 
märkesinnehavaren står för och smaken inte får förändras från ett år till ett annat.175 I fallet 
Ramlösa sker dagliga prover av vattnet för att kontrollera dess renhet, mineralinnehåll och 
smak176. Produkten måste leva upp till livsmedelsverkets bestämmelser för att få 
marknadsföras som naturligt mineralvatten vilket ställer krav på hanteringen av vattnet177. 
Brand Manager för Zoégas förklarar att det finns tydliga riktlinjer för hur kaffets kvalitet skall 
upprätthållas från inköp till konsumtionen. Engagemanget för kvalitet är mycket hög och en 
specifik avdelning har inrättats som enbart har som funktion att säkerställa kaffets kvalitet.178  
 
Ett varumärke har inget egenvärde, utan värdet uppstår i relation till den fysiska produkten. 
Enligt Melin är det kanske viktigaste attributet för en märkesprodukts framgång 
upprätthållandet av en konsistent produktkvalitet. Den faktiska och upplevda kvaliteten 
behöver dock inte vara det samma, då kvalitet är ett subjektivt begrepp. Märkesinnehavaren 
bör dock sträva efter att upprätthålla en konsistent faktisk kvalitet då en försämrad faktisk 
kvalitet skulle kunna medföra att den upplevda kvaliteten påverkas negativt, vilket leder till 
ett försämrande av märkesproduktens anseende.179 Vi menar med utgångspunkt från empirin 
att märkesinnehavarna för de varumärken som studerats eftersträvar att upprätthålla en 
konsistent faktisk kvalitet på den fysiska produkten, i enlighet med Melins resonemang.  
 
Produktutveckling 
Sedan lanseringen av Blossa har flera nya smaker uppdelade i olika sortiment introducerats, 
med syftet att vitalisera och bidra med innovation, modernitet och upprätthålla 
uppmärksamheten för varumärket180. För Ramlösa har det de senaste åren lanserats flera nya 
smaksatta vatten och vatten utan kolsyra. Syftet med nylanseringarna är att vitalisera 
varumärket för att attrahera yngre målgrupper och upprätthålla uppmärksamheten. 
Förpackningsdesignen har också förändrats vid flera tillfällen genom åren i syfte att upplevas 
mer modern. Förpackningar har även framtagits för olika ändamål exempelvis för fysisk 
aktivitet med syftet att öka varumärkets tillgänglighet.181 Under varumärket Zoégas har det 
lanserats ett flertal nya kaffeblandningar för olika bryggmetoder i avsikten att hålla 
varumärket levande och tillgodose konsumentbehovet. Förpackningsdesignen utvecklas 
kontinuerligt för att upplevas modern av konsumenten.182  

                                                 
175 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17.  
176 www.ramlosa.se. Hämtat: 2008-05-09. 
177 Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten. LIVSFS 2003:45.  
178 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
179 Melin, F. (1999). Sid 125-126, 40-41.  
180 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial.  
181 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
182 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
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Melin menar att en ständig utveckling av produkten varumärket representerar är en 
förutsättning för att varumärket skall kunna upprätthålla sin attraktionskraft och bidra med 
mervärde. Ständig produktutveckling är en förutsättning för upprätthållandet av konsistent 
produktkvalitet.183  Kapferer förklarar att den senaste nivån på utförandet snabbt kopieras av 
marknaden och blir standard184. Produktutveckling kan även medföra att märkesinnehavaren 
kan erhålla skydd mot imitation genom patentlagstiftningen om produkten uppnår tillräckligt 
hög innovationsgrad185. För samtliga varumärken sker en kontinuerlig produktutveckling för 
att varumärket skall upplevas relevant och attraktivt, vilket vi anser överensstämmer med 
Melins resonemang. Genom att kontinuerligt utveckla produkten bakom varumärket men även 
förpackningsdesignen kan varumärket fortsätta upplevas relevant och attraktivt. Produkterna 
bakom varumärkena i denna studie uppnår dock inte en tillräckligt hög innovationsgrad för att 
beviljas patentskydd. Därmed blir varumärkesuppbyggande av stor betydelse för att kunna 
särskilja erbjudandet.  
 
Förpackning och logotyp 
För varumärket Blossa särskiljer förpackningsdesignen de olika sortimenten och designen är 
utvecklad för att återge respektive sortiments särdrag186. Brand Manager för Ramlösa 
förklarar att man vid förändring av designen alltid strävar efter att designen skall förmedla det 
varumärket står för187. Exempelvis har förpackningen en blå ton, vilket varit utmärkande för 
varumärket under lång tid. Den blå tonen särskiljer förpackningen från konkurrenter och inger 
samtidigt ett exklusivt intryck. Förpackningen moderniseras kontinuerligt för att upplevas 
relevant i tiden. Då den fysiska produkten inte särskiljer sig rent visuellt från konkurrenter blir 
förpackningens särskiljande funktion mycket viktig.188 För Zoégas används en färgstark 
förpackning för att förmedla en känsla av ett kaffe med starkare karaktär, vilket är en central 
del av varumärkets identitet. Kontinuerligt uppdateras förpackningarna för att upplevas 
moderna.189  
 
Melin menar att förpackningsdesign och logotyp kan användas för att skapa förutsättningar 
till konsumentens utvecklande av associationer som påverkar den upplevda kvaliteten. 
Förpackningen kan utformas som en integrerad del av varumärkets identitet.190 Logotyp och 
förpackningsdesign kan även skyddas juridiskt från imitation om de uppnår en tillräckligt hög 
särskiljningsförmåga.191 Vi tolkar empirin som att förpackningen är ett prioriterat verktyg av 
samtliga märkesinnehavare för att påverka konsumentens upplevda kvalitet. Förpackningen 
har för varje varumärke utformats för att förmedla varumärkets identitet och kan därför ses 
som en integrerad del av identiteten. Förpackningsdesignen för de studerade varumärkena är 
dock inte varumärkesskyddad, dock är logotypen skyddad. 
 

                                                 
183 Melin, F. (1999). Sid 81-83. 
184 Kapferer, J. (1997). Sid 146.  
185 Melin, F. (1999). Sid 209. 
186 Blossa Brand Book. (2008). Internt Informationsmaterial.  
187 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
188 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
189 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
190 Melin, F. (1999). Sid 81-83, 211-212.  
191 Ibid. Sid 81-83. 
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6.2 Märkesidentitet 
Företag kan vanligtvis inte enbart använda produktattribut för att utveckla långsiktiga 
konkurrensmedel då attributen lätt kan imiteras om de inte skyddas enligt patentlagen. Därför 
blir utvecklandet av en märkesidentitet betydande för att differentiera erbjudandet genom 
förmedlandet av emotionellt mervärde. Vanligtvis avses med märkesidentitet vad ett 
varumärke står för, vad som ger det mening.192  
 
Identitetsstyrning 
Samtliga märkesinnehavare uppger att kontinuerliga mätningar av konsumenters 
uppfattningar om varumärket sker, med syftet att kunna påverka konsumentens uppfattningar 
i rätt riktning193. Ständig kontroll av huruvida konsumentens varumärkesuppfattning stämmer 
med varumärkesidentiteten är nödvändigt för att kunna påverka konsumentens uppfattning i 
rätt riktning, menar Melin194. Vi kan med utgångspunkt från respondenternas svar och teorin 
utröna att kontinuerliga mätningar av konsumentens varumärkesuppfattning är nödvändigt för 
att kunna styra identiteten i rätt riktning. 
 
Även om märkesinnehavaren bör sträva efter att konsumenten uppfattningar skall 
överensstämma med identiteten framhäver Aaker liksom Kapferer risken med att i för hög 
grad basera identiteten på vad konsumenten vill ha, vilket kan medföra att varumärket upplevs 
som förutsägbart eller popularitetssökande. Identiteten bör istället avspegla hur 
märkesinnehavaren vill att varumärket skall uppfattas.195  Brand Manager för Zoégas förklarar 
att det finns en tydlig vision för hur varumärket skall uppfattas och att det är viktigt att inte 
låta sig styras av svängande konsumentuppfattningar i för hög grad. Konkret exempel på detta 
som hon nämner är att Zoégas har hållit fast vid det mörkrostade kaffet, även då den generella 
trenden var mellanrost.196 Produktchefen för Blossa anser att det är viktigt att stå fast vid hur 
företaget vill att varumärket skall uppfattas, men att det samtidigt är viktigt att lyssna på vad 
konsumenten säger197. Ledningen för varumärket Ramlösa väntade betydligt längre än 
konkurrenter med att lansera smaksatt vatten198. Detta anser vi vittnar om att ledningen inte 
lättvindigt låter sig styras av trender. Konsulten för den tillförordnade mediebyrån framhäver 
också betydelsen av att varumärket står upp för sina värden och inte ständigt förändras för att 
tillmötesgå nya trender. Varumärken som alltid följer konsumentens önskningar upplevs som 
mindre trovärdiga, menar hon.199  
 
Vi tolkar empirin som att samtliga märkesinnehavaren har en tydlig vision om hur varumärket 
skall uppfattas, samtidigt som företagen är öppna för nya influenser från konsumenter. Dock 
krävs mer än enstaka trender för att detta skall påverka identiteten. Detta resonemang anser vi 
stämma med Aaker och Kapferers resonemang om identitetsstyrning. 
 
Identitetsutveckling 
Aaker menar att det finns en risk att märkesinnehavaren går miste om identitetens 
differentieringspotential genom att förknippas med en allt för snäv och outvecklad identitet. 

                                                 
192 Melin, F. (1999). Sid 84.  
193 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17. Intervju: Senior Brand Manager för varumärket 
Ramlösa. 2008-04-17. Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
194 Ibid. Sid 249-250. 
195 Aaker, D. (1996). Sid 70-71, Kapferer, J. (1997). Sid 95-96. 
196 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
197 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17.  
198 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12.  
199 Ibid.  
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Vanligt är att företag enbart fokuserar på den fysiska produktens funktionella egenskaper vid 
identitetsutveckling. Aaker beskriver fyra olika perspektiv som syftar till att öka 
märkesinnehavarens förståelse för identitetens potential. Att utveckla en rik identitet med 
många sammanhängande identitetselement antas medföra att identiteten upplevs som mer 
intressant av konsumenten, vilket skapar förutsättningar för relationsskapande. Utmärkande 
för starka varumärken är att identitetselement ger upphov till emotionellt mervärde.200  
 
Vi menar att samtliga varumärken som studerats har en rik och sammanhängande identitet 
som utvecklats utifrån fler utgångspunkter än den fysiska produktens funktionella egenskaper, 
och därför ger upphov till både funktionellt och emotionellt mervärde. Nedan redogörs 
översiktligt för hur de studerade fallen använt de olika perspektiven vid utvecklandet av 
identiteten. Samtliga identitetselement för respektive varumärke redogörs inte för, utan enbart 
ett antal belysande exempel.  
 

Varumärket som en produkt  
(Identiteten baserad på associationer relaterade till den fysiska produkten, dess egenskaper, 

användning, ursprung, produktkategori) 

Utifrån empirin finner vi att associationer direkt relaterade till den fysiska produktens 
egenskaper är en del av identiteten för samtliga varumärken. Devisen ”att glöggen smakar 
som glögg ska smaka” är en del av varumärket Blossas identitet. Produkten bakom Ramlösa 
är uppfriskande och praktisk att bära med sig tillföljd av att vattnet paketeras i en plastflaska. 
Kaffe med en riklig smak är centralt för Zoégas identitet. Enligt Aaker tenderar dock en 
identitet med få identitetselement som enbart baseras på fysiska produktattribut att vara 
lättimiterad. Vi kan dock notera att det för de varumärken som studerats ingår ytterligare 
identitetselement som berikar identiteten och även bidrar med emotionellt mervärde. För 
Ramlösa är exempelvis produktens ursprung en utmärkande del av identiteten då vattnet 
kommer från den naturliga mineralkällan i Ramlösa med dess rika historia. Vi menar att dessa 
associationer medför att vattnet inte bara upplevs som uppfriskande utan kanske också som 
naturligt, hälsosamt och lite exklusivt då varumärket ses som originalet med den historiska 
mineralvattenkällan. Vi menar att Zoégas identitet utgörs av flera identitetselement som bidrar 
till emotionellt mervärde. Genom kommunikationen försöker företaget lära konsumenten om 
kaffets kvalitet, dess ursprung och historia, hur det bör tillredas etcetera. Denna kunskap 
medför att konsumenten blir engagerad och börjar betrakta kaffet som mer än enbart ett starkt 
kaffe. Kaffet blir en upplevelse som får konsumenten att erfara en känsla av spänning eller 
fascination samtidigt som konsumenten känner sig belönad och exklusiv genom vetskapen att 
kaffet har färdats från andra sidan jordklotet och odlats med vördnad för att kunna framkalla 
den fina smaken. För Blossa är användningen av produkten en framträdande del av identiteten 
då glögg är starkt förknippat med julen och tradition. Blossa glögg smakar inte bara som 
konsumenten förväntar sig att glöggen skall smaka, utan den bidrar även till att skapa jul och 
feststämning. Märkesinnehavaren försöker också utveckla användningen av och uppfattningen 
om produkten genom att framhäva nya smaker och sätt att konsumera glöggen exempelvis 
med tilltugg tillsammans med vänner. Vi finner att identiteten för Blossa har flera 
identitetselement som bidrar med både funktionellt och emotionellt mervärde, enligt Aakers 
resonemang.  
 
 
 
 

                                                 
200 Aaker, D. (1996). Sid 72-73, 93-97.  
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Varumärket som en organisation 
(Identiteten baserad på associationer relaterade till organisationen bakom varumärket) 

Vi menar att associationer relaterade till organisationen bakom varumärket är en påtaglig del 
av Zoégas identitet. Företaget tydliggör bland annat genom varumärkets webbplats att det 
finns en kvalitetsavdelning som säkerställer att produkten håller hög kvalitet och strävar efter 
att sprida den stora kunskapen om kaffe medarbetarna besitter. Detta kan få konsumenten att 
uppleva att det finns ett kvalitetsengagemang vilket inger förtroende och en känsla av trygghet 
som kan ligga tillgrund för relationsskapande. Aaker förklarar att sådana associationer kan ge 
upphov till en konkurrensfördel som är svår att imitera för konkurrenter. Detta då det för 
konkurrenten är betydligt svårare att bevisa att medarbetarna har ett större 
kvalitetsengagemang, än att bevisa att den fysiska produkten har liknande egenskaper. För 
Ramlösa kommuniceras via pressreleaser och tidningsartiklar att det finns en passion för 
vattnet bland medarbetarna. Kypare på restauranger utbildas i att ge rekommendationer till 
gästen om hur vattnet kan förhöja smaken på maten. Engagemanget för vatten har också 
framhävts genom kampanjer med Röda Korset. Detta menar vi kan, i enlighet med Aakers 
resonemang, inge en uppfattning hos konsumenten att människorna bakom varumärket förstår 
och värnar om vattnets betydelse, vilket kan bidra till att konsumenten upplever ett mervärde 
som ger förutsättningar till att konsumenten skall utveckla en relation till varumärket. 
Medarbetarnas passion för och kunskap om vattnet kan få konsumenten att börja betrakta 
vattnet som speciellt och exklusivare än vanligt vatten. Att samarbete förs med Röda Korset 
kan få konsumenten att associera varumärket med medmänsklighet och givmildhet vilket 
konsumenten kan identifiera sig med.  
 
Varumärket som en person 
(Identiteten baserad på associationer relaterade till varumärket betraktad som en person) 

Aaker förklarar att personlighetsmetaforen kan få varumärket att upplevas som mer livfullt 
vilket kan utgöra en grund för att konsumenten skall utveckla en relation till varumärket. Ett 
varumärke med eftertraktad personlighet kan också få konsumenten att konsumera 
varumärket för sitt eget identitetsskapande. Zoégas marknadsförs utifrån sloganen ”en 
starkare karaktär” som dels avser att kaffet är starkt och smakrikt, men också framhäver det 
mänskliga draget att våga stå upp för den man är och fatta bra beslut. Vi anser att detta är ett 
exempel på hur personlighetsmetaforen kan bli en betydande del av den kommunicerade 
identiteten och därigenom få varumärket att upplevas som mer levande, vilket kan bidra till att 
konsumenten identifierar sig med varumärket vilket skapar förutsättningar för att 
konsumenten skall utveckla en relation. Produktchefen för Blossa menar att metaforen gör det 
enklare att förstå varumärket om det betraktas som en person i vilken målgruppens egna och 
eftersträvade egenskaper avspeglas. Kommunikationen kan då bli mer anpassad och tydlig. 
Metaforen har exempelvis varit vägledande vid utvecklandet av logotyp och 
förpackningsdesign. Vi kan se hur de olika sortimenten under varumärket särskiljs genom 
förpackningsdesignen som reflekterar respektive sortiments personlighet. Årgångsglöggen 
skall exempelvis uppfattas som spännande och ungdomlig, medan premiumsortimentet skall 
reflektera elegans och främst attrahera män. 
 
Varumärket som en symbol 
(En symbol kan vara allt som representerar ett varumärke så som visualiseringar, metaforer 

och varumärkets arv) 

Att se varumärket som en symbol vid utvecklandet av identiteten bidrar till att skapa struktur 
till identiteten och gör den mer sammanhängande, vilket förenklar igenkänning och erinran, 
menar Aaker. En stark visuell symbol kan få konsumenten att på ett ögonblick minnas 
varumärkets hela identitet, genom att kopplingar mellan identitetselement och symbolen 
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byggts upp över tiden. Ett exempel på en stark visuell symbol är porträttet på Döbelius som 
fann Ramlösas hälsobrunn, vilken bland annat finns på originalprodukten för Ramlösa. 
Symbolen fungerar i enlighet med Aakers resonemang som en knytpunkt för de olika 
associationer som finns kopplade till varumärket. Porträttet kan exempelvis skapa 
associationer till varumärkets historia, ursprung, till det naturliga och hälsosamma vattnet, till 
olika sammanhang i vilka konsumenten druckit Ramlösa osv. För Blossa finns en visuell 
symbol i form av en kittel vilken bidrar till att stärka varumärkets kopplingar till tradition och 
historia. Varumärkets namn kan i sig betraktas som en symbol. Namnen Ramlösa och Zoégas 
utgör en symbol för varumärkets ursprung och arv. Samtliga varumärken som studerats har en 
rik historisk bakgrund som fungerar som en knytpunkt för de associationer som är kopplade 
till varumärket. Arvet är i sig en symbol som bidrar med struktur till identiteten.  
 
Namn 
Varumärkets namn är dess viktigaste kännetecken. Märkesinnehavaren bör sträva efter att 
namnet skall uppfylla fyra kriterier vilka är: enkelt, särpräglat, antyda något om produktens 
egenskaper samt ha en hög särskiljningsförmåga som är en förutsättning för att namnet skall 
erhålla varumärkesskydd. De två kriterierna att antyda något om produktens egenskaper och 
att ha en hög särskiljningsförmåga är svåra att förena. Att namnet säger något om produktens 
egenskaper kan medföra att namnet därför inte uppnår en tillräckligt hög 
särskiljningsförmåga.201  
 
Namnen för de varumärken som studerats anser vi uppfylla kriterierna enkelt, särpräglat samt 
att de har en hög särskiljningsförmåga då samtliga namn är varumärkesregistrerade. Vi anser 
även att namnet Blossa till viss del förmedlar något om produktens egenskaper genom att 
Blossa betyder rodna, i betydelsen röd om kinderna likt jultomten.  
 
Distribution 
Kapferer framhäver betydelsen av att märkesinnehavaren utövar kontroll över distributionen 
av varumärket, då även valet av distributör i hög grad kan påverka konsumentens 
uppfattningar om varumärket.202 Nilson menar att distributionen är betydande för varumärkets 
tillgänglighet för konsumenten. Det är därför viktigt att sträva efter att kontrollera 
distributionen av varumärket.203 För varumärkena i studien är dagligvaruhandeln en 
betydande distributionskanal. För varumärkena utövas ingen direkt kontroll av placeringen i 
butik. Avtal förhandlas fram med kunden om volymer och placering. Ytterst beror 
framgången i förhandlingarna på varumärkets försäljningsmässiga resultat, det vill säga dess 
konkurrenskraft gent emot konkurrerande varumärken. För Blossa sker en kontroll av 
distributionen tillföljd av lagstiftningen genom att försäljning av alkoholhaltig glögg endast 
får ske via systembolaget. Varumärket exporteras även genom Ikea i syfte att förmedla till 
konsumenten den svenskhet varumärket står för. Distribution av Ramlösa och Zoégas genom 
restauranger kontrolleras indirekt genom att riktlinjer framtagits för hur produkten skall 
hanteras. Bland annat erbjuds utbildning till personalen. Varumärkena säljs genom specifikt 
utvalda distributionskanaler som restauranger, kaféer med det primära syftet att synas.204  
 

                                                 
201 Keller, K. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing. 
Vol 57. (January 1993). Pp 1-22. 
202 Kapferer, J. (1997). Sid 160. 
203 Nilson, T. (1999). Sid 226-227. 
204 Intervjuer: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17. Senior Brand Manager för varumärket 
Ramlösa. 2008-04-17. Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18.  
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Vi anser med bakgrund av respondenternas svar att samtliga märkesinnehavare strävar efter 
att kontrollera distributionen av varumärket i den mån det är möjligt och använder medvetet 
distributionskanaler för att förmedla vad varumärket står för.  

6.3 Kärnvärde 
Melin definierar kärnvärde som märkesproduktens primära konkurrensfördel, som skall ligga 
tillgrund för positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket. Utifrån 
produktattribut och märkesidentiteten, som förmedlar funktionella och emotionella 
mervärden, bör märkesinnehavaren identifiera faktorer som kan ge upphov till en långsiktig 
konkurrensfördel tillika varumärkets kärnvärde. Kärnvärdet bör uppfylla följande kriterier för 
att utgöra en strategisk konkurrensfördel: värdefullt, kommunicerbart utifrån konsumentens 
perspektiv och unikt, svårimiterat utifrån konkurrentens perspektiv.205  
 
Blossas uttalade kärnvärden är att ”glöggen skall smaka som glögg skall smaka” vilket beror 
på att produkten baseras på naturliga råvaror och samma receptet från 1800-talet

206. Vi anser 
att kärnvärdena tillsammans ger fördel åt konsumenten, då denne känner sig trygg av 
vetskapen om att glöggen skall smaka som glögg skall smaka. Kärnvärdena är lättförståeliga 
vilket gör att de är enkla för konsumenten att förstå och därmed uppfylls kravet 
kommunicerbarhet. Att receptet är hemligt och gammalt medför att kärnvärdena uppfyller 
kraven på att vara unika och svårimiterade för konkurrenter.   
 
Naturlighet, hälsosamt, originalitet, premium och relevant i tiden var ord Brand Manager 
använde för att beskriva Ramlösas kärnvärden207. Vi anser att kärnvärdena är värdefulla för 
konsumenten då vattnet kommer från en naturlig mineralvattenkälla vilket medför att vattnet 
kan betraktas som särskilt hälsosamt. Att varumärket har en rik historia och förekommit i 
högklassiga sammanhang som på Nobelmiddagar och att varumärket har den finaste 
betäckningen ett vatten kan få, bidrar till att varumärket betraktas som det exklusiva originalet 
vilket är fördelaktigt för konsumenten. Likaså att varumärket upplevs relevant i tiden. 
Kärnvärdena är enkla att förstå och tilltalar samtidigt konsumenten vilket medför att de är 
kommunicerbara. Kärnvärdena är unika och svårimiterade då vattnet kommer från den 
naturliga mineralkällan i Ramlösa med sin historia.  
 
Zoégas uttalade kärnvärden är kvalitet, tradition och omtanke

208. Vi menar att kvalitet och 
tradition är värdefullt för konsumenten. Tradition är nära relaterat till kvalitet. Innebörden av 
kärnvärdet tradition är bland annat att kaffet alltid skall smaka likadant som det gjorde när 
företaget grundades. Vi finner att omtanke är värdefullt för konsumenten då Zoégas strävar 
efter att ta ansvar för miljön och odlingen av kaffet, vilket ligger i konsumentens intresse. Vi 
anser att kärnvärdena även uppfyller kravet på kommunicerbarhet. Kvalitet och omtanke 
relaterar till medarbetarnas engagemang vilket i sig är unikt och svårt för konkurrenter att 
imitera på ett trovärdigt sätt. Traditionen och varumärkets historia är också unik och 
svårimiterad. 
 
Vi kan fastställa att för samtliga varumärken finns klart uttalade kärnvärden som är 
förankrade i den fysiska produkten och märkesidentiteten. Kärnvärdena anser vi bör ses som 
en integrerad enhet, då de är starkt kopplade till varandra i olika avseende. Utifrån detta 
perspektiv menar vi att kärnvärdena uppfyller kraven som presenteras i teoriavsnittet.  
                                                 
205 Melin, F. (1999). Sid 229-233.  
206 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17.  
207 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
208 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18.  
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6.4 Positionering 
Konsistent positionering förankrad i kärnvärden 
Positionering är den process varigenom hela eller del av varumärkets identitet aktivt 
kommuniceras till målgruppen209. Målet är att varumärket skall uppnå en önskvärd position i 
konsumentens medvetande som ger upphov till märkeskännedom, märkesassociationer som 
på sikt kan leda till märkeslojalitet210. Flera teoretiker betonar att märkesinnehavaren bör 
sträva efter konsistent positionering211. Melin menar att märkesproduktens primära 
konkurrensfördel, dess kärnvärde bör ligga tillgrund för långsiktig konsistent positionering.212   
 
Produktchefen för Blossa framhäver att kärnvärdena alltid ligger till grund för 
kommunikationen till marknaden. Stabilitet och kontinuitet i positioneringen eftersträvas 
alltid utifrån hörnstenarna kvalitet och tradition. Dock kan sättet märkesinnehavaren 
kommunicerar på vara olika men dessa hörnstenar finns alltid med. Kärnvärdena påverkar 
även produktionen genom att kvaliteten i produktionen ständigt kontrolleras, detta för att 
säkerställa att ”glöggen smakar som glögg skall smaka”. Produktchefen förklarar även att 
kärnvärdena är viktiga då de inspirerar och motiverar det dagliga arbetet.213   
 
Brand Manager för Ramlösa förklarar att kärnvärdena framförallt styr hur märkesinnehavaren 
kommunicerar, vilka lanseringar som görs men också att de ska inspirera det dagliga arbetet 
bland medarbetarna i organisationen. Kärnvärdena har i princip alltid varit den grundläggande 
utgångspunkten för varumärket.214 Konsulten för den tillförordnade mediebyrån förklarar att 
kärnvärdena är vägledande vid utvecklandet av kommunikationsstrategier215.  
 
Zoégas kärnvärden är en integrerad del av den övergripande affärsstrategin och har varit 
vägledande för de olika aktiviteterna i verksamheten sedan dess grundande.  Konkret påverkar 
kärnvärdena det dagliga arbetet genom det kvalitetsengagemang som finns bland 
medarbetarna och det faktum att det finns en specifik kvalitetsavdelning. Tradition och 
kvalitet är starkt sammankopplade då kaffet alltid skall uppnå en viss kvalitetsnivå som det 
traditionsenligt gjort sedan verksamhetens grundande. Omtanke avser ett engagemang för 
odlarna av kaffet, för miljön och för medarbetarnas välmående. Kärnvärdena används även 
vid utformandet av kommunikationen mot marknaden.216 Zoégas har konsekvent haft som 
mål med kommunikationen att påvisa fördelarna med ett starkt kaffe i form av upplevelse, 
smak och kvalitet217.  
 
Vi kan notera att kärnvärdena för samtliga varumärken är vägledande för kommunikationen, 
vilket överensstämmer med Melins resonemang. Varumärkena har konsekvent positionerats 
med utgångspunkt från kärnvärdena som i princip varit de samma sedan varumärkets 
grundande. Kärnvärdena för varumärkena som studerats har även en mer övergripande 
funktion och är bland annat vägledande för produktionen och inspirerar medarbetarna i det 
dagliga arbetet.  
 

                                                 
209 Aaker, D. (1996). Sid 176. 
210 Melin, F. (1999). Sid 127. 
211 Se Melin, F. Aaker, D. Keller, K. Kapferer, J. Ries, A. Trout, J.  
212 Melin, F. (1999). Sid 97-101. 
213 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
214 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17.  
215 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
216 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18.  
217 Superbrands Ltd. (2004). Sid 132-133. 
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Anpassning till omvärldsförändringar med utgångspunkt från kärnvärden 
Enligt Keller innebär att vara konsistent inte att märkesinnehavaren inte bör göra några 
förändringar i marknadsföringen av varumärkt. Varumärken som inte anpassas till 
omvärldsförändringar med tiden riskerar att förlora sin relevans. Dock bör alltid 
märkesinnehavaren prioritera att bevara och skydda de betydande källor till varumärkesvärde 
som redan finns, annars riskeras att varumärkets position i medvetandet försvagas.218 Trout 
framhäver att varumärket bör differentieras och utvecklas utifrån dess grundläggande värden 
för att inte riskera att förlora sin trovärdighet219. Resonemanget stämmer väl överens med 
Melins diskussion om varumärkets kärnvärde som skall ligga tillgrund för långsiktig 
strategisk positionering220. 
 
Antalet aktörer på glöggmarknaden har kraftigt ökat sedan varumärket Blossas lansering 
vilket har medfört en ökad konkurrens om konsumentens uppmärksamhet. Identiteten och 
positioneringskonceptet för Blossa har utvecklats och förändrats genom att nya smaker 
lanserats samt att nya sätt att dricka glögg på framhävts. Detta syftar till att bidra med 
nytänkande, modernitet och att upprätthålla uppmärksamheten för varumärket.221 Vi kan dock 
observera hur kärnvärdena finns med som en utgångspunkt. Samtliga produkter baseras 
exempelvis på samma recept, även nya produkter måste uppfylla kvalitetskraven, då kvalitet 
är en viktig del av det varumärket står för. Produktchefen berättar att även om fokus är på nya 
smaker är det viktigt att originalglöggen och traditionen finns med som en integrerad del, då 
tradition och stabilitet är grundläggande värden för varumärket222.  
 
Brand Manager för Ramlösa förklarar att identiteten utvecklats och att positioneringen 
justerats i syfte att få varumärket att upplevas som mer relevant för yngre målgrupper. Hon 
förklarar dock att den gamla positionen inte skall lämnas och att de grundläggande värdena 
kommer att finnas kvar. Bland annat har smaksatt vatten lanserats och etikettens porträtt på 
Döbelius har för dessa ersatts med bilder på frukter från naturen i syfte att ge ett modernare 
intryck. De smaksatta vattnen lanseras utifrån devisen ”naturligt smaksatt” och framhävs som 
ett nyttigare alternativ till läsk.223 Vi kan utifrån detta urskilja att kärnvärdena finns kvar 
genom att naturlighet och hälsosamt också genomsyrar det nya konceptet. För hela 
varumärket sker även en kontinuerlig modernisering exempelvis genom att förpackningen 
uppdateras och att kommunikationen har ett modernt tilltal.  Konsulten för den tillförordnade 
mediebyrån förklarar att märkesinnehavaren är mån om att bevara varumärkets 
grundläggande värden och att förändringar främst inriktas mot yngre målgrupper genom det 
smaksatta sortimentet. Hon medger att det finns en risk med att de ständiga 
smaklanseringarna kan påverka varumärkets trovärdighet och därigenom urholka de mest 
grundläggande associationerna. Det är därför viktigt att ständigt värna om varumärkets arv när 
varumärket vitaliseras. Hon förklarar att varumärket fortfarande positioneras utifrån sin 
ikonliknande status som originalet, exempelvis genom att produkten får ta stor plats i 
kommunikationen. Premiumkänslan betonas exempelvis genom reklamslogans som 
”Naturligt åtråvärd” ”Naturligt festlig”.224 
 

                                                 
218 Keller, K. (1999). Managing Brands for the Long Run: BRAND REINFORCEMENT AND REVITALIZATION 

STRATEGIES. California Management Review. Vol 41. pp 102-124. Kapferer, J. (1997). 167-171. 
219 Trout, J. (April 2000). How Growth Destroys Differentiation. Brandweek. Pp 41-50.  
220 Melin, F. (1999). Sid 100-101. 
221 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
222 Ibid.  
223 Intervju: Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
224 Intervju: Konsult på mediebyrån Grow. 2008-05-12.  
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Zoégas identitet och positioneringskoncept har utvecklats, detta bland annat genom att 
blandningar lanserats för nya bryggmetoder. Det ursprungliga sortimentet med blandningar 
som är närmare hundra år gamla finns dock kvar i sortimentet. För att upplevas relevant i 
tiden sker moderniseringar av förpackningen kontinuerligt. Kaffet är alltid mörkrostat och 
måste leva upp till det traditionsenliga kravet på kvalitet. Även ekologiskt och rättvisemärkt 
kaffe har lanserats, vilket vi anser förmedlar Zoégas omtanke för miljön och kaffeodlare. 
Märkesinnehavare strävar ständigt efter att sprida kaffekunskap för att konsumenten skall 
uppskatta dess kvalitet. Idag är webbplatsen ett användbart instrument för detta. 
Kommunikationen kring varumärket har på senare tid även framhävt varumärkets 
personlighet med utgångspunkt från kaffets egenskap som starkt eller smakrikt. Zoégas 
framhävs som en personlighet med attityd av starkare karaktär som vågar stå upp för sina 
beslut och fatta bra beslut. Brand manager för Zoégas förklarar att varumärket skall uppfattas 
som ett intensivt kaffevarumärke som berör vilket personlighetsdraget bidrar med att 
förmedla.225 Vi kan utifrån dessa förändringar notera att identiteten och 
positioneringskonceptet utvecklats med ledning av kärnvärdena.    
 
Vi finner med utgångspunkt från empirin att det för samtliga varumärken sker en utveckling 
av identiteten och anpassning av positioneringen till omvärldsförändringar, vilket enligt 
Keller och Kapferer är av en avgörande betydelse för att varumärket över tiden skall upplevas 
relevant och attraktivt. Enligt vår tolkning har förändringarna skett utifrån den ursprungliga 
positionen och de uttalade kärnvärdena. Tydligt är att samtliga märkesinnehavare är mycket 
måna om att varumärkets grundläggande värden behållas intakta. Specifikt konsulten på den 
tillförordnade mediebyrån för varumärket Ramlösa understryker att varumärkets 
grundläggande associationer kan urholkas om inte dessa skyddas vid vitalisering av 
varumärket, vilket stämmer väl med teorierna.  

6.5 Marknadskommunikation 
Märkeskännedom och image  
Det är främst genom marknadskommunikation märkesprodukten uppnår en position i 
konsumentens medvetande. Kommunikationens primära uppgift är att skapa märkeskännedom 
som är en förutsättning för varumärkesimage.226  Enligt Aaker och Melin är storleken på 
investeringar i kommunikation avgörande för att kunna tränga genom mediebruset vilket är en 
förutsättning för att uppnå märkeskännedom. Dock är kvaliteten på kommunikationsåtgärder 
oftast avgörande för hur effektiv kommunikationen blir.227  
 
Produktchefen för Blossa uppger att storleken på investeringar i kommunikation är beroende 
av försäljningsresultatet. Om försäljningen går ner investeras mer i kommunikationen. Brand 
Manager för Ramlösa förklarar att investeringar i kommunikation har ökat till följd av fler 
aktörer på marknaden. Detta medför en ökad konkurrens om konsumentens uppmärksamhet. 
Hon förklarar även att anslagen till kommunikationen för varumärket ökar om varumärket 
skulle tappa i försäljning.228 
  
Enligt vår tolkning är märkesinnehavarnas resonemang avseende storleken på investeringar 
väl överensstämmande med Aaker och Melins argumentering att storleken på investeringar är 
betydande för att tränga genom mediebruset. Om försäljningen går ner eller konkurrensen om 

                                                 
225 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18.  
226 Melin, F. (1999). Sid 101-102.  
227 Melin, F. (1999). Sid 240-245. Aaker, D. (1996). Sid 186-187. 
228 Intervju: Produktchefen för varumärket Blossa. 2008-04-17. Intervju: Brand Manager för varumärket 
Ramlösa. 2008-04-17. 



 

     47

konsumentens uppmärksamhet ökar är detta en signal på att storleken på investeringar inte är 
tillräckliga för att kunna tränga genom mediebruset, och därför krävs ökade investeringar. Det 
är dock viktigt att beakta att kvaliteten på kommunikationen oftast är avgörande för hur 
effektiv kommunikationen blir. En höjd kommunikationsbudget behöver inte leda till ökad 
försäljning. För samtliga varumärken används olika kreativ media med icke-traditionella 
kanaler (ex PR, events, Internet). Detta kan enligt Aaker bidra till en ökad kvalitet på 
kommunikationen som oftast är avgörande för att uppnå effektiv kommunikation229. 
 
Hur kreativitet kan bidra med hög märkeskännedom är något som vi anser att 
kommunikationsstrategierna för varumärket Blossa illustrerar. Reklamfilmen med tomtarna 
som sjunger att glöggen heter Blossa har varit en stor bidragande faktor till den höga 
märkeskännedom som uppnåtts för varumärket på relativt kort tid, då varumärket lanserades 
för endast 15 år sedan.230 Exemplet visar också den stora betydelse märkesproduktens namn 
kan ha för möjligheterna att effektivt kunna skapa kännedom. Namnet Blossa utvecklades i 
samband med framtagandet av den framgångsrika reklamfilmen231.    
 
Melin framhäver att kommunikationens trovärdighet från konsumentens perspektiv beror på 
hur den utformas och vem som står som avsändare. Information som publiceras om 
märkesprodukten med annan avsändare än märkesinnehavaren upplevs vanligen som mer 
objektiv och trovärdig och därför blir konsumenten mer benägen att ta till sig budskapet.232 
För Blossa har PR varit en betydande kommunikationskanal, genom konceptet med 
årgångsglögg och premiumsortimentet som syftar till att skapa uppmärksamhet och bidra med 
nytänkande och modernitet till varumärket. Konceptet har resulterat i ett stort antal 
tidningsartiklar i vilka Blossa omnämns liksom i radio, tv-program och på ett stort antal 
bloggar.233 Detta PR-koncept anser vi är ett exempel på hur kreativ marknadskommunikation 
kan bidra till att skapa uppmärksamhet, märkeskännedom och samtidigt forma image 
 
För Ramlösa har flera nya smaker lanserats som främst inriktats mot yngre målgrupper med 
syftet att få denna målgrupp att betrakta varumärket som vitalt och relevant234. Lanseringarna 
skapar ett nyhetsvärde som bidrar med uppmärksamhet samtidigt som det formar varumärkets 
image bland konsumenter, vilket vi anser vara exempel på kreativ marknadskommunikation. I 
samband med nylanseringarna används även PR genom reportage i olika tidningsmagasin.  
 
Utmärkande för Zoégas kommunikation är strävan att sprida kaffekunskap i syfte att få 
konsumenten att uppleva fördelarna med produkten och bli engagerad, vilket skapar 
förutsättningar för relationsskapande. Webbplatsen används i detta avseende för att förmedla 
kaffekunskap och samtidigt få konsumenten att aktivt interagera med varumärket.235 Vi menar 
att Zoégas användning av webbplatsen som ett relationsskapande verktyg är ett exempel på 
kreativ kommunikation som på sikt kan skapa märkeslojalitet. 
 
 
 
 

                                                 
229 Aaker, D. (1996). Sid 186-187. 
230 Blossa Brand Book. (2008). Internt informationsmaterial. 
231 Ibid. 
232 Melin, F. (1999). Sid 104. 
233 Slutrapport från RPPR för period 2007. Internt informationsmaterial. 
234 Intervju: Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
235 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
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Enhetlig kommunikativ identitet  
För att ett positioneringskoncept skall kunna bli framgångsrikt måste det vara 
kommunicerbart och att kärnvärdet genomsyrar all kommunikation. Melin hävdar att de olika 
kommunikativa elementen bör sammanlänkas till en integrerad enhet med utgångspunkt från 
kärnvärdena. Den kommunikativa identiteten bör även uttryckas på ett enhetligt sätt oavsett 
genom vilken kanal (ex tidning, TV) budskapet förmedlas. Detta för att tränga genom 
mediebruset.236 
 
Kommunikationen för varumärket Zoégas är idag uppbyggd med utgångspunkt i det 
kommunikativa temat ”en starkare karaktär”. Utifrån temat förmedlas varumärkets 
kärnvärden då temat framhäver kaffets egenskaper som starkt och smakrikt, som vågar stå för 
vad det är. Exempelvis är varumärkets webbplats uppbyggt utifrån detta tema där de olika 
blandningarnas karaktärer förmedlas som sammantaget utgör varumärkets hela karaktär. 
Förpackningarna har starka färger vilket på ett visuellt sätt betonar blandningarnas olika 
karaktärer. Genomgående används starka färger i all kommunikation.237 Vi anser att temat 
bidrar till en enhetlig kommunikativ identitet, utifrån Melins resonemang. Brand Manager för 
Zoégas förklarar att företaget arbetar utifrån begreppet ”360 grader” vilket innebär att samma 
budskap skall förmedlas genom samtliga kanaler. Exempelvis görs ett tv-program i samarbete 
med tv4 om kaffekulturen i Sverige genom vilket kaffets ursprung, karaktär, historia men 
också hur det bör tillagas bland annat förmedlas, genom webbplatsen för varumärket, 
förpackningen och till och med vid prisskyltningen i affären förmedlas samma budskap.238 
Begreppet ”360 grader” överensstämmer med Melins resonemang om att den kommunikativa 
identiteten bör uttryckas på ett enhetligt sätt oavsett vilken kanal som det förmedlas genom. 
 
I den kända reklamfilmen för Blossa kan tomtar ses med röda kinder som sjunger att glöggen 
heter Blossa. Vi kan notera hur kärnvärdena genomsyrar reklamfilmen genom att tomtar för 
tankarna till jul och tradition samt att flaskan för originalglöggen framhävs varpå det står att 
glöggen är gjord av det finaste originalreceptet. Det faktum att tomtar med röda kinder 
sjunger en visa om glöggen Blossa bidrar till att sammankoppla varumärket med julstämning 
samtidigt, som det medverkar till att stärka kännedomen om varumärket. Budskapet är också 
det samma oavsett vilken kanal som används förklarar produktchefen. Exempelvis finns på 
varumärkets webbplats information om varumärkets historia, de olika sortimenten och recept 
på diverse tilltugg till glöggen. Webbplatsen är uppbyggd kring ett jultema i en något modern 
tappning. Via pressreleaser i samband med nylanseringar framhävs alltid historien och 
traditionen kring varumärket, liksom produktens kvalitet och smak.239 Detta överrensstämmer 
med Melins resonemang att budskapet skall vara det samma oavsett kanal. 
 
Utmärkande för kommunikationen kring Ramlösa är att den tydligt fokuserar på att framhäva 
produkten i syfte att förmedla varumärkets originalitet och ikonliknande status.  Att förmedla 
vattnets naturlighet är också typiskt för kommunikationen. Som exempel på detta är en serie 
illustrationer gjord av den tillförordnade mediebyrån Grow som bland annat visar hur 
diamanter flyger ut ur flasköppningen varunder texten lyder ”Naturligt åtråvärd”, vilket bidrar 
till att stärka premiumkänslan av varumärket och förmedla budskapet om vattnets 
naturlighet.240 Vi menar att varumärkets kärnvärden som originalitet, naturlighet och premium 
tydligt genomsyrar kommunikationen.  

                                                 
236 Melin, F. (1999). Sid 241-243. 
237 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
238 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
239 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. 
240 Intervju: Konsult för mediebyrån Grow. 2008-05-12. 
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6.6 Intern märkeslojalitet 
För att den externa lojaliteten skall kunna bli bestående krävs att märkesinnehavaren är lojal 
mot det egna varumärket. Enligt Melin syftar intern märkeslojalitet till att upprätthålla 
varumärkets juridiska och kommersiella status. Intern märkeslojalitet kräver att 
märkesinnehavaren och dennes anställda vet vad varumärket står för och hur det skall 
utvecklas.241  
 
Samtliga varumärkesansvariga uppger att utbildningar om varumärket sker för medarbetarna. 
För varumärket Blossa utbildas medarbetarna om varumärket via intranätet. En interaktiv 
varumärkesmanual har också framtagits som specificerar hur medarbetarna skall förhålla sig 
till varumärket i olika avseenden.242 Brand Manager för Ramlösa berättar att det kontinuerligt 
görs presentationer för medarbetarna om vilka visioner som finns för varumärket. För 
personal på restauranger som serverar Ramlösa erbjuds utbildning om produkten för att 
kyparen skall förstå värdet av det naturliga mineralvattnet och hur det kan förhöja smaken. 
Hon understryker att det är viktigt att medarbetarna har god varumärkeskunskap då alla är 
ambassadörer för varumärket.243 Både produktchefen för Blossa och Brand Manager för 
Ramlösa medger dock att kunskapen generellt bland medarbetarna skulle kunna vara högre. 
Brand Manager för Zoégas berättar att det hålls olika utbildningar för medarbetare som bland 
annat syftar till att ge kaffekunskap, då det anses viktigt att medarbetarna har förståelse för 
den produkt som säljs. Hon förklarar att kunskapsnivån om varumärket beror på vilken 
funktion medarbetaren har i verksamheten, men att samtliga medarbetare skall veta 
varumärkets grundläggande värden.244 
 
Vi kan utifrån respondenternas svar konstatera att det sker utbildningar för medarbetarna om 
varumärket exempelvis genom intranät och presentationer. Detta anser vi visar på att det finns 
en tydlig strävan hos ledningen att sprida varumärkeskunskap till olika delar av 
organisationen och att ledningen anser att det är viktigt att medarbetarna har kunskap om 
varumärket. Detta för att medarbetarna skall kunna bidra till att stärka varumärket och för att 
förhindra att medarbetarna agerar felaktigt vilket kan medföra att varumärket skadas. Dock 
förefaller det utifrån de svar vi erhållit att kunskapen skulle kunna vara högre i allmänhet 
bland medarbetarna. Detta menar vi sannolikt beror på begränsade resurser i form av tid och 
pengar vilket medför att andra områden prioriteras. 
 
För varje varumärke som studerats finns en varumärkesvision som syftar till att utveckla 
varumärket och få medarbetarna att sträva mot samma mål245. Utvecklandet av en 
varumärkesvision är enligt Melin en förutsättning för att lyckas med den 
varumärkesuppbyggande processen. Eftersom en process är ständigt pågående är det 
betydande att nya mål sätts upp om det tidigare uppnåtts. Annars riskeras att processen 
avstannar vilket får tillföljd att varumärkeskapitalet reduceras.246 Respondenterna uppger även 
varumärkets kärnvärden skall inspirera medarbetarna i det dagliga arbetet.  Vi menar att 
kärnvärdena bidrar till att medarbetarna strävar mot samma mål.  

                                                 
241 Melin, F. (1999). Sid 246.  
242 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. Blossa Brand Book. (2008). Internt 
informationsmaterial. 
243 Intervju: Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
244 Intervju: Senior Brand Manager för varumärket Zoégas. 2008-04-18. 
245 Intervju: Produktchef för varumärket Blossa. 2008-04-17. Intervju: Senior Brand Manager för varumärket 
Zoégas. 2008-04-18. Intervju: Brand Manager för varumärket Ramlösa. 2008-04-17. 
246 Melin, F. (1999). Sid 260-261. 
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Vi kan utifrån respondenternas svar och Melins resonemang konstatera att det är viktigt att 
precisera en varumärkesvision för att samtliga medarbetare skall sträva mot samma håll så att 
den varumärkesuppbyggande processen inte avstannar eller blir ineffektiv. 
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7. Slutsatser 
Nedan redogörs för de slutsatser som avser besvara studiens problemställning och uppfylla 

dess syfte. Avsnittet avslutas med en diskussion om studiens bidrag. 

 
Uppsatsen syftade till att undersöka om det finns likheter mellan tre framgångsrika 
varumärken med utgångspunkt från modellen ”den varumärkesuppbyggande processen”. 
Detta för att ge stöd åt teorin och uppnå en ökad insikt om hur ett företag kan skapa 
förutsättningar till ett konkurrenskraftigt varumärke över tiden. Utifrån analysen har vi funnit 
att märkesinnehavarna för de studerade varumärkena till stor del agerar i enlighet med de 
teorier som använts för analys. Vi menar att dessa likheter kan bidra till att läsaren uppnår en 
ökad förståelse för hur ett företag kan skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt 
varumärke över tiden. Nedan presenteras dessa likheter som ämnar bidra med svar på studiens 
problemformulering: 
 
Hur kan ett företag skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt varumärke över tiden? 

7.1 Produktattribut 
Enligt teorin är det viktigt att det bakom varumärket finnas en i något avseende attraktiv 
produkt. Att upprätthålla en konsistent produktkvalitet är betydande för en märkesprodukts 
framgång. Den faktiska och upplevda kvaliteten behöver dock inte vara det samma då kvalitet 
är ett subjektivt begrepp. Märkesinnehavaren bör dock sträva efter att upprätthålla en 
konsistent faktisk kvalitet då en försämrad faktisk kvalitet skulle kunna medföra att den 
upplevda kvaliteten påverkas negativt, vilket leder till ett försämrande av märkesproduktens 
anseende. Genom analysen har vi kunnat konstatera att märkesinnehavarna för de studerade 
varumärkena i enlighet med teorin har en tydlig strävan att upprätthålla den faktiska kvaliteten 
på produkten varumärket representerar.  
 
Teorin framhäver att ständig produktutveckling är en förutsättning för att varumärket skall 
kunna upprätthålla sin attraktionskraft och bidra med mervärde. Utifrån analysen har vi 
kunnat konstatera att det för samtliga varumärken sker en kontinuerlig utveckling av 
produkten varumärket representerar men även av förpackningen med syftet att varumärket 
skall upplevas relevant och attraktivt.  
 
Förpackningsdesign och logotyp kan användas för att skapa förutsättningar till konsumentens 
utvecklande av associationer som påverkar den upplevda kvaliteten. Logotyp och 
förpackningsdesignen kan om de uppnår tillräckligt hög särskiljningsförmåga skyddas 
juridiskt mot imitation. För varumärkena i studien är förpackningen ett prioriterat verktyg för 
att påverka konsumentens upplevda kvalitet och har utformats för att förmedla varumärkets 
identitet.  

7.2 Märkesidentitet 
Vanligtvis avses med märkesidentitet vad ett varumärke står för, vad som ger det mening. 
Företag kan vanligtvis inte enbart använda produktattribut för att utveckla långsiktiga 
konkurrensmedel då attributen lätt kan imiteras om de inte skyddas enligt patentlagen. Därför 
blir utvecklandet av en märkesidentitet betydande för att differentiera erbjudandet genom 
förmedlandet av emotionellt mervärde. Identiteten påverkas bland annat av varumärkets 
namn, distribution, ursprung, användningen av produkten. 
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Enligt teorin bör märkesinnehavaren sträva efter att konsumentens varumärkesuppfattningar 
skall överensstämma med identiteten. Därför bör konsumentens uppfattningar om varumärket 
kontinuerligt mätas för att märkesinnehavaren skall kunna påverka konsumentens 
uppfattningar i rätt riktning. Samtidigt är det viktigt att märkesinnehavaren inte låter 
konsumentens uppfattningar påverka identiteten i allt för hög grad. Risken är då att 
varumärket upplevs som förutsägbart eller popularitetssökande. I analysen framkom i enlighet 
med teorin, att samtliga märkesinnehavare gör kontinuerliga mätningar av konsumenters 
uppfattningar om varumärket, med syftet att kunna påverka konsumentens uppfattningar i rätt 
riktning. Det framgick även att märkesinnehavarna har en tydlig vision om hur varumärket 
skall uppfattas, samtidigt som företagen är öppna för nya influenser från konsumenter. Dock 
krävs mer än enstaka trender för att detta skall påverka identiteten.  
 
Teorin framhäver att märkesinnehavaren vid identitetsutveckling inte enbart bör fokusera på 
produktens funktionella egenskaper, då detta kan medföra att identiteten blir lättimiterad och 
ytlig. Märkesinnehavaren bör eftersträva en identitet med många sammanhängande element 
utifrån fler utgångspunkter än den fysiska produktens funktionella egenskaper, som ger 
upphov till associationer vilka förmedlar både funktionellt och emotionellt mervärde till 
konsumenten. En sådan identitet tenderar att upplevas som mer intressant av konsumenten 
vilket skapar förutsättningar till att konsumenten skall utveckla en relation till varumärket. 
Identiteten tenderar också att vara svårare för konkurrenten att imitera. Vi menar att 
varumärkena i studien har en rik och sammanhängande identitet som utvecklats utifrån fler 
utgångspunkter än den fysiska produktens funktionella egenskaper, och därför ger upphov till 
både funktionellt och emotionellt mervärde. Exempelvis framhävs varumärkets personlighet, 
dess ursprung, arv och medarbetarnas engagemang i kommunikationen för varumärket.  
 
Namnet är varumärkets viktigaste kännetecken och en viktig del av identiteten. Enligt teorin 
bör namnet uppfylla fyra kriterier vilka är: enkelt, särpräglat, antyda något om produktens 
egenskaper samt ha en hög särskiljningsförmåga som är en förutsättning för att namnet skall 
erhålla varumärkesskydd. Kriteriet att namnet skall förmedla något om produktens egenskaper 
är dock vanligen oförenligt med kriteriet att namnet skall uppnå en tillräckligt hög 
särskiljningsförmåga för att erhålla varumärkesskydd. För varumärkena i studien uppfylls tre 
av dessa kriterier vilka är enkelt, särpräglat samt att de har en hög särskiljningsförmåga då 
samtliga namn är varumärkesregistrerade. Vi anser även att namnet Blossa till viss del 
förmedlar något om produktens egenskaper genom att Blossa betyder rodna, i betydelsen röd 
om kinderna likt jultomten. 
 
För att märkesinnehavaren skall kunna uppnå total kontroll över identiteten är det nödvändigt 
att märkesinnehavaren strävar efter att kontrollera distributionen av varumärket.  
Distributionskanaler kan användas för att förmedla varumärkets identitet. Att sträva efter 
kontroll över distributionskanaler är även betydande för att säkerställa varumärkets 
tillgänglighet för konsumenten. I analysen framkom att samtliga märkesinnehavare strävar 
efter att kontrollera distributionen av varumärket i den mån det är möjligt och använder 
medvetet distributionskanaler för att förmedla vad varumärket står för.  

7.3 Kärnvärde 
Enligt teorin bör märkesinnehavaren utifrån produktattribut och märkesidentiteten försöka 
identifiera märkesproduktens primära konkurrensfördel, dess kärnvärde som skall ligga 
tillgrund för positioneringen och kommunikationen för varumärket. Kärnvärdena bör uppfylla 
fyra kriterier för att kunna utgöra en långsiktig konkurrensfördel: de bör vara värdefulla och 
kommunicerbara utifrån konsumentens perspektiv och unika och svårimiterade utifrån 
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konkurrentens perspektiv. För samtliga varumärken finns klart uttalade kärnvärden som är 
förankrade i den fysiska produkten och märkesidentiteten, vilka vi menar uppfyller de 
kriterier som teorin för fram.  

7.4 Positionering 
Positionering är den process varigenom hela eller en del av varumärkets identitet aktivt 
kommuniceras till målgruppen. Målet är att varumärket skall uppnå en fördelaktig position i 
konsumentens medvetande som ger upphov till märkeskännedom, märkesassociationer som 
på sikt kan leda till märkeslojalitet. 
 
Teorin framhäver att varumärket konsistent bör positioneras med utgångspunkt från 
varumärkets kärnvärden, vilket ökar förutsättningarna för att uppnå en fördelaktig position i 
konsumentens medvetande. Vi har kunnat notera att kärnvärdena för samtliga varumärken är 
vägledande för kommunikationen och att varumärkena konsekvent har positionerats med 
utgångspunkt från kärnvärdena som i princip varit de samma sedan varumärkets grundande. 
Vi har även funnit att de uttalade kärnvärdena fyller en mer övergripande funktion. Bland 
annat är kärnvärdena vägledande för produktionen och skall även inspirera medarbetarna i det 
dagliga arbetet. 
 
Även om positioneringen bör vara konsistent måste dock varumärket anpassas till 
omvärldsförändringar för att inte tappas sin relevans och attraktionskraft. Teorier framhäver 
att anpassningen bör ske utifrån varumärkets grundläggande värden, annars riskeras att 
varumärkets position i konsumentens medvetande försvagas. I analysen konstaterades att det 
för samtliga varumärken sker en utveckling av identiteten och anpassning av positioneringen 
till omvärldsförändringar exempelvis genom produktlanseringar och nytt tilltal i 
kommunikationen. Enligt vår tolkning har förändringarna skett utifrån den ursprungliga 
positionen och de uttalade kärnvärdena. Tydligt är att samtliga märkesinnehavare är mycket 
måna om att varumärkets grundläggande värden behållas intakta.  

7.5 Marknadskommunikation 
Det är främst genom marknadskommunikation märkesprodukten uppnår en position i 
konsumentens medvetande. Kommunikationens primära uppgift är att skapa märkeskännedom 
som är en förutsättning för varumärkesimage.  
 
Enligt teorin är storleken på kommunikationsbudgeten en förutsättning för att 
kommunikationen för varumärket skall kunna tränga genom mediebruset. Analysen visade att 
märkesinnehavarna för två av de studerade varumärkena lät storleken på 
kommunikationsbudgeten höjas vid minskad försäljning eller då konkurrensen om 
konsumentens uppmärksamhet ökar tillföljd av fler konkurrenter på marknaden. Enligt teorin 
är dock kvaliteten på kommunikationsåtgärderna vanligtvis avgörande för hur effektiv 
kommunikationen blir. Att använda kreativa media och icke-traditionella 
kommunikationskanaler kan bidra med kvalitet till kommunikationen. För de varumärken som 
studeras är användningen av kreativ media med icke-traditionella kommunikationskanaler 
som PR, Internet och events utmärkande.  
 
För att ett positioneringskoncept skall kunna bli framgångsrikt måste det vara 
kommunicerbart och att kärnvärdet genomsyrar all kommunikation. De olika kommunikativa 
elementen bör sammanlänkas till en integrerad enhet med utgångspunkt från kärnvärdena. 
Den kommunikativa identiteten bör även uttryckas på ett enhetligt sätt oavsett genom vilken 
kanal (ex tidning, TV) budskapet förmedlas. Detta för att förbättra möjligheterna att tränga 
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genom mediebruset. I analysen kunde konstateras att varumärkenas kärnvärden tydligt 
genomsyrar kommunikationen för varumärket och bidrar till en enhetlig kommunikativ 
identitet. Vi kunde genom analysen även påvisa att budskapet är det samma oavsett vilken 
kanal som används. Exempelvis används begreppet ”360 grader” vid utvecklandet av 
kommunikationen för varumärket Zoégas. Begreppet innebär att budskapet skall vara det 
samma i samtliga kanaler. 

7.6 Intern märkeslojalitet 
Märkesinnehavaren bör sträva efter att medarbetarna i företaget skall ha kunskaper om 
varumärket. En hög varumärkeskunskap minskar risken för att varumärket skall skadas 
genom att medarbetarna agerar felaktigt samtidigt som kunskaper om varumärket kan få 
medarbetarna att bidra till att stärka varumärket. Analysen visade att det finns en strävan hos 
ledningen för samtliga varumärken att sprida varumärkeskunskap till olika delar av 
organisationen. Detta då ledningen anser att det är viktigt att medarbetarna har kunskap om 
varumärket för att förhindra att varumärket skadas genom felaktigt agerande av medarbetarna 
och för att medarbetarna skall kunna bidra till att stärka varumärket. Dock förefaller det 
utifrån de svar vi erhållit att kunskapen skulle kunna vara högre i allmänhet bland 
medarbetarna. 
 
Utvecklandet av en varumärkesvision är enligt teorin en förutsättning för att lyckas med den 
varumärkesuppbyggande processen. Eftersom en process är ständigt pågående är det 
betydande att nya mål sätts upp om det tidigare uppnåtts. Annars riskeras att processen 
avstannar vilket får tillföljd att varumärkeskapitalet reduceras. För varumärkena som studerats 
finns en varumärkesvision som syftar till att vägleda utvecklingen av varumärket och få 
medarbetarna att sträva mot samma mål. Varumärkets kärnvärden bidrar också till att få 
medarbetarna att arbeta mot ett gemensamt mål, genom att de inspirerar det dagliga arbetet. 

 

7.7 Studiens bidrag 
Även om de studerade varumärkena har utvecklats under olika förhållanden och på olika 
marknader framgår av studien att de delar vissa nyckelaspekter som framhävs av de teorier 
som använts för analys. Då de studerade varumärkena kan anses vara framgångsrika menar vi 
att denna studie bidragit till att stödja de teoretiska resonemangen som använts i studien. Det 
finns forskare som framhåller att det som skrivs om varumärken många gånger utgår från 
exempel på framgångsrika fall och att ett visst tillvägagångssätt som är lämpligt i ett fall inte 
alls behöver vara det i ett annat. Varumärkesbyggande tenderar därför att uppfattas som 
fragmenterat och även motsägelsefullt. Vi menar dock att denna studie visar att det finns 
påtagliga likheter mellan framgångsrika varumärken i den varumärkesuppbyggande 
processen, vilka såväl praktiker som akademiker kan lära av. 
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8. Egna reflektioner 
Efter att ha genomfört denna studie har vi nått en större insikt och förståelse för fenomenet 
varumärken. Vi har samtidigt insett att varumärken är mycket komplexa fenomen som kan 
betraktas utifrån åtskilliga perspektiv och utgångspunkter. Någonting som fascinerat oss vilket 
vi kunnat urskilja som en gemensam nämnare för samtliga varumärken, är att 
varumärkesbyggande är en ständigt pågående process som kräver innovation och nytänkande 
med utgångspunkt från varumärkets arv och grundläggande värden. Att bygga varumärken 
handlar om att stå för tradition och stabilitet samtidigt som det krävs förnyelse för att inte 
tappa sin relevans och position i konsumentens medvetande. Det är med andra ord en svår 
balansgång att hantera, men om märkesinnehavaren lyckas finns allt att vinna. Betydande för 
att lyckas bygga och förvalta ett framgångsrikt varumärke är att märkesinnehavaren tror på 
sitt eget varumärke och vad det står för. För de varumärken vi studerat framgick utifrån 
respondenternas svar att det finns en passion för varumärket bland medarbetarna. Varumärken 
är precis som människor. En människa som inte tycker om sig själv, kommer aldrig att kunna 
bli genuint omtyckt av andra. Framgångsrikt varumärkesbyggande börjar därför inifrån den 
egna organisationen. 
 
Ett starkt varumärke är ingenting företaget får utan någonting företaget förtjänar. Det finns 
inget entydigt tillvägagångssätt för att uppnå ett framgångsrikt varumärke. Det finns dock 
vissa riktlinjer som märkesinnehavaren bör beakta och sträva efter. Genom att företaget har en 
god kunskap om fenomenet varumärken ökar sannolikheten för att lyckas med den 
varumärkesuppbyggande processen.  
 

9. Förslag på vidare studier 
Ett förslag till vidare studier är att analysera mindre framgångsrika varumärken med syftet att 
påvisa skillnader mot denna studie som avser framgångsrika varumärken.  
 
Eftersom varumärkesuppbyggande är en process som omfattar många aspekter skulle 
ytterligare studier kunna bidra till förståelse för andra aspekter än de som denna studie avsett.  
 
Ett intressant område för vidare studier är att utgå från konsumentens perspektiv för att lära 
mer om hur konsumentens utvecklande av associationer till varumärken går till. Genom att 
uppnå en bättre förståelse för detta skulle också märkesinnehavarens förutsättningar för att 
påverka konsumentens utvecklande av associationer kunna förbättras och därmed också 
möjligheterna att lyckas med den varumärkesuppbyggande processen.  
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Bilaga 1  
 
Intervjuguide  
 
Allmänna frågor 
 
Kan du berätta kort om din roll i företaget? 
 
Hur länge har du haft denna roll? 
 
Produktattribut 
 
Vad är utmärkande för den fysiska produkten bakom varumärket X? 
(Generellt och specifikt för samtliga produktsortiment) 
 
Hur arbetar Ni med produktkvalitet? 
 
Vilka associationer vill Ni att förpackningsdesign och logotyp ska förmedla? 
 
Hur arbetar Ni med produktutveckling? 
(Vad grundas nya smakframställningar, förpackningsdesign på? ex kundundersökningar, 
experter mm) 
 
Vad är syftet med produktutvecklingen? 
 
Finns det något patentskydd? 
 
Hur är varumärket X skyddat enligt varumärkeslagen? 
 
Identitet 
(Med varumärkets identitet avses hur märkesinnehavaren vill att varumärket skall uppfattas av 
konsumenten, vad det står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.) 
 
Hur vill Ni att varumärket ska uppfattas av konsumenten (varumärkets identitet)? 
 
Varför vill Ni att varumärket ska uppfattas så? 
(Grundat på analyser av marknaden, interna mål/visioner, resurser/förmågor, värderingar?) 
 
Vilka värden vill Ni förmedla med varumärket? 
(Funktionella/Emotionella/Expressiva) 
 
Hur har varumärkets identitet förändrats sedan lanseringen av varumärket?  
Försöker Ni utveckla varumärkets identitet? 
 
Har Ni vid utvecklandet av varumärkets identitet försökt se varumärket som mer än en 
produkt?  
(ex som en personlighet, framhäva organisationen bakom varumärket, symboler) 
 



 

     

På vilket sätt påverkar konsumentens uppfattningar Ert arbete med att utveckla varumärkets 
identitet? 
 
Anser Ni att varumärkets identitet stämmer överens med konsumentens uppfattningar om 
varumärket? 
 
Hur arbetar Ni för att varumärkets identitet ska stämma överens med konsumentens 
uppfattningar om varumärket? 
 
Namn 

 

Varför valdes varumärkesnamnet X? 
 
Distribution 

 
Genom vilka distributionskanaler säljs varumärket? 
 
Varför har Ni valt dessa distributionskanaler? 
 
Hur kontrolleras distributionen av varumärket? 
Har Ni några specificerade krav på distributörer (ex restauranger, livsmedelsbutiker)? 
 
Kärnvärde 
(Med kärnvärde avses den mest grundläggande delen av vad man vill att varumärket ska stå 
för: exempelvis Volvo = Säkerhet) 
 
Vad är varumärkets kärnvärden? 
 
Har Ni använt Er av några specifika utvärderingskriterier när dessa kärnvärden beslutades? 
 
Har dessa kärnvärden förändrats sedan lanseringen av varumärket? 
 
Vilken funktion har varumärkets kärnvärden? 
 
Positionering 
(Med positionering menar Vi den process varigenom hela eller del av varumärkets identitet 
aktivt kommuniceras till målgruppen. Målet är att varumärket skall uppnå en önskvärd 
position i konsumentens medvetande.) 
 
Vilken är Er primära målgrupp? 
 
Är det prioriterat att nå yngre konsumenter? 
 
Hur skulle Ni beskriva varumärkets nuvarande position (positioneringskoncept)? 
 
Hur kom Ni fram till denna position (positioneringskoncept)? 
 
Hur har denna position (positioneringskoncept) förändrats över tiden? 
 



 

     

Tror Ni det faktum att varumärket var det första på den svenska marknaden, har påverkat Era 
förutsättningar att nå framgång? (i så fall på vilket sätt?)  
 
Marknadskommunikation 
 
Hur kommuniceras varumärkets position (positioneringskoncept) idag? 
Hur har kommunikationen förändrats? 
 
Vad är målet med kommunikationen? 
 
Använder Ni några icke-traditionella kommunikationskanaler (ex events, PR, 
sponsorsamarbeten mm)? 
 
Hur har storleken på investeringarna i marknadskommunikativa åtgärder förändrats över tiden 
(ökat/minskat/konstant)? 
 
Finns det någon beredskap för att förhindra att varumärket utsetts för negativ publicitet? 
 
Intern märkeslojalitet 
 
Hur många personer arbetar i verksamheten bakom varumärket? 
 
Finns det någon vision/målsättning som man strävar efter avseende varumärket? 
 
Om så är fallet: hur påverkar denna vision/målsättning den dagliga verksamheten? 
 
Utbildas medarbetare om varumärket i något avseende och i så fall hur? 
 
Finns det några uttalade förhållningssätt till varumärket bland medarbetarna? 
 
Kan Ni kort beskriva ansvarsfördelningen för varumärket? 
 
Avslutande fråga  
 
Vad anser Ni vara den främsta anledningen/anledningarna till att varumärket blivit ett 
framgångsrikt/starkt varumärke? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
Bilaga 2 

Intervjuguide (RPPR) 

 
Ni kan väl allmänt beskriva Ert uppdrag för Blossa 
 
Marknadskommunikation 
 
Hur vill Ni att varumärket ska uppfattas av konsumenten (varumärkets identitet)? 
 
Hur kommuniceras varumärkets identitet genom de PR-satsningar Ni genomför? 
 
Hur har kommunikationen förändrats? 
 
Vad är målet med kommunikationen? 
 
Vad har årgångsglöggen för roll i PR arbetet? 
 
Frågor på slutrapporten 
 
Budskapet för Blossa är att det är mycket mer än glögg, Vad är det som är mer? 
 
Vilken media anser ni vara bäst att använda för PR och varför? 
 
Hur ska ni utveckla glöggsegmentet i media? 
 
Varför riktar ni er mot dessa kanaler/målgrupper? 
 
Ni skriver att annorlunda glöggtilltugg är något som ska eftersträvas varför då? 
 
Avslutande fråga 
 
Vad anser Ni vara den främsta anledningen/anledningarna till att varumärket Blossa blivit ett 
framgångsrikt/starkt varumärke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

Bilaga 3 

Intervjuguide (Konsult mediebyrån Grow) 

 
Produktattribut 
 
Vilka associationer vill Ni att förpackningsdesign och logotyp ska förmedla? 
 
Identitet 
(Med varumärkets identitet avses hur märkesinnehavaren vill att varumärket skall uppfattas av 
konsumenten, vad det står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.) 
 
Hur vill Ni att varumärket ska uppfattas av konsumenten (varumärkets identitet)? 
 
Varför vill Ni att varumärket ska uppfattas så? 
(Grundat på analyser av marknaden, interna mål/visioner, resurser/förmågor, värderingar?) 
 
Hur har varumärkets identitet förändrats sedan lanseringen av varumärket?  
Försöker Ni utveckla varumärkets identitet? 
 
På vilket sätt påverkar konsumentens uppfattningar Ert arbete med att utveckla varumärkets 
identitet? 
 
Hur arbetar Ni för att varumärkets identitet ska stämma överens med konsumentens 
uppfattningar om varumärket? 
 
Kärnvärde 
 
Vilken funktion har varumärkets kärnvärden? 
 
Positionering 
 
Hur skulle Ni beskriva varumärket Ramlösas nuvarande position (positioneringskoncept)? 
 
Hur kom Ni fram till denna position (positioneringskoncept)? 
 
Hur har denna position (positioneringskoncept) förändrats över tiden? 
 
Marknadskommunikation 
 
Hur kommuniceras varumärket Ramlösas position (positioneringskoncept) idag? 
 
Hur har kommunikationen förändrats? 
 
Vad är målet med kommunikationen? 
 
Använder Ni några icke-traditionella kommunikationskanaler (ex events, PR, 
sponsorsamarbeten mm)? 
 
 



 

     

Intern märkeslojalitet 
 
Finns det någon vision/målsättning som man strävar efter avseende varumärket Ramlösa? 
 
Om så är fallet: hur påverkar denna vision/målsättning den dagliga verksamheten? 
 
Avslutande fråga  
 
Vad anser Ni vara den främsta anledningen/anledningarna till att varumärket Ramlösa blivit 
ett framgångsrikt/starkt varumärke? 
 
  
 
 
 
 
 


