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SAMMANFATTNING 

Den ökade penetrationen av butikskedjornas egna märkesvaror på den svenska 
livsmedelsmarknaden har gjort att maktbalansen på marknaden har rubbats och att 
leverantörerna fått sämre förutsättningar. Detta har medfört att leverantörerna måste 
se över sina strategier för att kunna bemöta den hårda konkurrensen, vilket är 
avgörande för om de ska bli eller fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha en chans att 
överleva på dagens marknad. Ett flertal studier inom området har identifierat olika 
försvarsstrategier som företag bakom leverantörers märkesvaror kan använda sig av 
för att skydda sig mot butikskedjornas egna märkesvaror. Vidare pekar denna 
forskning på att strategin more value for money är den mest lämpade strategin för 
detta syfte. Utlåtanden om mervärde inom såväl den akademiska forskningen som i 
praktiken ger emellertid en väldigt otydlig eller svävande bild av vad begreppet 
egentligen innebär. Trots den omfattande forskningen om konkurrenssituationen är 
det få studier som fokuserar på att undersöka hur företag bakom leverantörernas 
märkesvaror kan skapa mervärde eller vilka aktiviteter som är de mest effektiva för 
detta ändamål.  
 
Mot bakgrund av de observationer och den kunskapsinhämtning författarna gjort 
gällande konkurrenssituationen, har författarna således valt att studera hur 
leverantörerna arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter, vilket mynnar ut i 
studiens forskningsfråga: Hur arbetar företag bakom leverantörernas märkesvaror med 
att tillföra mervärde till sina produkter för att stärka sitt varumärke på den svenska 
livsmedelsmarknaden?  
 
Studien är genomförd med en kvalitativ metod, där en abduktiv forskningsansats har 
använts. Undersökningens upplägg har varit av intensiv karaktär och det empiriska 
resultatet grundas på fem telefonintervjuer med fem olika livsmedelsföretag, som är 
verksamma i Sverige och som säljer livsmedelsprodukter till livsmedelsbutiker som har 
konkurrerande egna märkesvaror. De varumärken som deltog i studiens intervjuer var: 
Löfbergs, Oatly, Loka, Pungpinan och Saltå Kvarn. 
 
Studiens resultat bekräftar teorin om att mervärde är något som måste uppfattas av 
konsumenterna snarare än att det är något som objektivt bestäms av ett företag. 
Studien har även påvisat att viktiga mervärden som företag arbetar med är: 
varumärket, design, förpackning, att underlätta för konsumenten, värderingar och 
uppfattad kvalitet. Hur dessa mervärden förhåller sig till varandra har författarna 
sammanfattat i en modell som presenteras i resultatet. 

 
 
 

  



ABSTRACT 
 
The increased penetration of the retail chains' own branded goods in the Swedish food 
market has led to a disrupted balance of power at the market, and worse conditions 
for the suppliers. Further, this has forced the suppliers to overlook their strategies in 
order to be able to respond to the fierce competition, which is crucial in order to 
survive in today's market. Several studies in this field have identified various defence 
strategies that companies behind suppliers’ branded goods can use to protect 
themselves against the retail chains' own branded goods. Furthermore, the research 
indicates that the strategy ”more value for money” is the most suitable strategy for this 
purpose. However, statements regarding added value in both academic research and 
in practice give a very unclear and vague picture of what added value really means. 
Despite the extensive research on the competitive situation, few studies focus on 
researching how companies behind the suppliers' branded goods can create added 
value or which activities are the most effective for this purpose. 
 
With background to the authors observations and the collected knowledge regarding 
the competitive situation, the authors have chosen to study how the suppliers work 
with adding value to their products, which leads to the study's research question: How 
do companies behind the suppliers' branded goods work to add value to their products 
in order to strengthen their brands in the Swedish food market? 
 
The study was conducted with a qualitative method, in which an abductive research 
approach was used. The survey's structure has been of an intensive nature and the 
empirical result is based on telephone interviews with five different food companies, 
active in Sweden where they sell food products to grocery stores with competing 
private label goods. The companies that participated in the interviews for this study 
were: Löfbergs, Oatly, Loka, Pungpinan and Saltå Kvarn.  
 
The studys’ findings confirm the theory that added value is something that must be 
perceived by consumers rather than being objectively determined by a company. The 
study also shows that the added value that companies work with is: the brand, design, 
packaging, making it easier for the consumer, values and perceived quality. The 
authors summarize how these added values relate to each other in a model presented 
in the result.  
  



Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
1.1 PROBLEMBAKGRUND ......................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................ 3 
1.3 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................... 6 
1.4 SYFTE .................................................................................................................................. 6 
1.5 DISPOSITION ...................................................................................................................... 6 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................................ 7 
2.1 VARUMÄRKE ...................................................................................................................... 7 
2.2 BRAND EQUITY ................................................................................................................... 9 

2.2.1 VARUMÄRKESKÄNNEDOM ....................................................................................... 10 
2.3.2 UPPFATTAD KVALITET ............................................................................................... 10 
2.3.3 VARUMÄRKESLOJALITET ........................................................................................... 11 
2.3.4 VARUMÄRKESASSOCIATIONER ................................................................................. 12 

2.3 POSITIONERING, VARUMÄRKESIDENTITET OCH IMAGE .................................................. 13 
2.3.1 POSITIONERING ........................................................................................................ 13 
2.3.2 VARUMÄRKESIDENTITET .......................................................................................... 13 
2.3.3 VARUMÄRKESIMAGE ................................................................................................ 14 
2.3.4 FÖRHÅLLANDET MELLAN VARUMÄRKESIDENTITET OCH VARUMÄRKESIMAGE ...... 14 

2.4. MERVÄRDE ...................................................................................................................... 15 
2.4.1 KANOMODELLEN ...................................................................................................... 16 
2.4.2 KOTLERS PRODUKTMODELL ..................................................................................... 17 
2.4.3 MERVÄRDE GENOM VARUMÄRKE ........................................................................... 18 
2.4.4 MERVÄRDE GENOM DESIGN .................................................................................... 20 
2.4.5 MERVÄRDE GENOM FÖRPACKNING ......................................................................... 20 

2.5 TEORETISK SYNTES & REFERENSRAM .............................................................................. 22 

3. METOD ............................................................................................................................ 25 
3.1 FORSKNINGSMETOD ........................................................................................................ 25 
3.2 METODANSATS ................................................................................................................ 26 
3.3 FORSKNINGSSTRATEGI ..................................................................................................... 26 
3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...................................................................................................... 27 

3.4.1 Insamling av sekundärdata ....................................................................................... 27 
3.4.2 Insamling av primärdata ........................................................................................... 27 
3.4.3 Urval ......................................................................................................................... 28 
3.4.4 Genomförande ......................................................................................................... 29 
3.4.5 Analysmetod ............................................................................................................. 30 

3.5 METODKRITIK ................................................................................................................... 31 

4. EMPIRI ............................................................................................................................. 34 
4.1 PRESENTATION AV FÖRETAG & INFORMANTER .............................................................. 34 
4.2 RESULTAT FRÅN SAMTALSINTERVJUER ........................................................................... 36 

4.2.1 Varumärket ............................................................................................................... 36 
4.2.2 Känsla kopplat till varumärket .................................................................................. 39 
4.2.3 Kommunikation & relation ....................................................................................... 42 
4.2.4 Hållbarhet & transparens ......................................................................................... 45 
4.2.5 Innovation & kvalitet ................................................................................................ 47 
4.2.6 Förpackning & design ............................................................................................... 52 
4.2.7 Mervärde .................................................................................................................. 55 

5. ANALYS ............................................................................................................................ 59 
5.1 VARUMÄRKE .................................................................................................................... 59 



5.2 KÄNSLA KOPPLAT TILL VARUMÄRKE ................................................................................ 62 
5.3 KOMMUNIKATION & RELATION ....................................................................................... 63 
5.4 HÅLLBARHET & TRANSPARENS ........................................................................................ 66 
5.5 INNOVATION & KVALITET ................................................................................................ 67 
5.6 FÖRPACKNING & DESIGN ................................................................................................. 70 
5.7 MERVÄRDE ....................................................................................................................... 73 

6. SLUTSATS ......................................................................................................................... 75 

7. SLUTDISKUSSION ............................................................................................................. 78 

REFERENSLISTA .................................................................................................................... 82 
TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................................... 82 
ELEKTRONISKA KÄLLOR .......................................................................................................... 85 

BILAGA INTERVJUGUIDE ...................................................................................................... 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1 

1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

“The winner takes it all, the loser has to fall”  

ABBA 1980 

 

I Konkurrensverkets senaste rapport från 2018 understryks att konkurrensen på 

svenska detaljhandelsmarknaden har hårdnat. Den mest utmärkande och tydligaste 

trenden som påverkar konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden är den ökande 

penetrationen av privata varumärken, även kallat egna märkesvaror (2018, s. 278). Att 

livsmedelsbutikerna säljer produkter under sitt eget namn är inte ett nytt fenomen, 

däremot är det en trend runt om i världen och i synnerhet i Europa som har 

intensifierats under de senaste decennierna (Anselmsson & Johansson 2014, s. 186; 

Chen & Dimitrov 2014, s 1237; Gómez-Suárez 2005, s. 858; Nenycz-Thiel, Sharp, Dawes 

& Romaniuk 2010, s. 1142; Nielsen 2014, s. 6). Idag omfattas cirka 25 procent av 

försäljningen inom svenska dagligvaruhandeln av egna märkesvaror och andelen 

förutspås att kraftigt fortsätta öka (Konkurrensverket 2016, s. 42; Konkurrensverket 

2018, s. 278; SCB 2017).  

 

I Sverige hör både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln till branscher där ett litet 

antal företag står för den stora delen av försäljningen (Konkurrensverket 2011, s. 7). 

Livsmedelsindustrin består bland annat av tre stora livsmedelstillverkare: Unilever, 

Orkla och Lantmännen, som samtliga besitter och marknadssegmenterar med cirka 20-

80 varumärken vardera. Dagligvaruhandeln är koncentrerad till fyra dagligvarublock, 

ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, som samtliga har egna etablerade varumärken 

som exempelvis Ica Basic, Garant, Änglamark och Favorit (Konkurrensverket 2016, s. 

35). Dessa varumärken står i direkt konkurrens med producenternas varumärken, vilka 

även kallas leverantörernas märkesvaror. Detta medför att livsmedelskedjorna inte 

längre bara kan betraktas som säljare, utan nu också som leverantörer och 

varumärkesägare, varpå de kommit att bli både återförsäljare för och konkurrenter till 
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leverantörerna (Anselmsson & Johansson 2014, s. 187; Konkurrensverket 2018, s. 279; 

Verhoef, Nijssen & Sloot 2002, s. 1311). I denna situation då leverantörer och 

återförsäljare börjar konkurrera om samma kunder med liknande produkter, kan det i 

värsta fall leda till en förlust av distributionskanal för leverantören (Altintas, Kilic, Senol 

& Isin 2010, s. 776; Anselmsson & Johansson 2014, s. 187; Gómez-Suárez 2005, s. 860; 

Hoch 1996, s. 96; Sloot & Verhoef 2008, s. 281). Det är vidare inte ovanligt att 

återförsäljare använder sig av hot om att plocka bort leverantörernas varumärken för 

att förbättra sin förhandlingsposition (Sloot & Verhoef 2008, s. 281). Sammantaget 

innebär således den ökande penetrationen av butikskedjornas egna varumärken på 

livsmedelsmarknaden att maktbalansen rubbats och att leverantörerna fått sämre 

förutsättningar att sälja sina varor.  

 

Tidigare forskning som gjorts inom området för konkurrens mellan leverantörers samt 

butikskedjors märkesvaror, har identifierat olika kritiska områden för konkurrens 

(Steiner 2004, s. 114). Det mest påtagliga konkurrensområdet är pris, vilket 

karaktäriseras av en ständig kamp att erbjuda det lägsta priset till kunden (ibid.). En 

bred och lyckad satsning på egna märkesvaror har resulterat i låga 

produktionskostnader för butikskedjorna genom stordriftsfördelar (Nilsson 2013, s. 34; 

Steiner 2004, s. 113) samt högre bruttovinstmarginaler (Gómez-Suárez 2005, s. 858; 

Hoch 1996, s. 90), vilket ger butikskedjorna bättre förutsättningar att kunna sätta lägre 

priser på sina egna märkesvaror. Om leverantörerna ska kunna möta butikskedjornas 

prissänkningar minskar emellertid deras marginaler, vilket kan komma att påverka 

deras ekonomiska utveckling negativt (Sethuraman & Cole 1999, s. 341). Vidare 

garanteras butikskedjornas egna märkesvaror full distribution och tilldelning av bästa 

hyllplats medan leverantörernas märkesvaror endast kan uppnå detta genom 

förhandlingar med återförsäljaren, vilket kan vara mycket dyrt (Anselmsson & 

Johansson 2014, s. 187; Gómez-Suárez 2005, s. 860; Juhl, Esbjerg, Grunert, Bech-

Larsen & Brunsø 2006, s. 331; Nenycz-Thiel et al. 2010, s. 1143). En av de främsta 

anledningarna till att butikskedjornas egna märkesvaror under de senaste decennierna 

lyckats ta stora marknadsandelar grundar sig i en övergripande förbättring av kvalitet 

på varorna (Steiner 2004, s. 117). Butikskedjornas egna märkesvaror har historiskt 

betraktats som ett alternativ för de konsumenter med ett begränsat ekonomiskt 
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svängrum, men har idag övergått till att alltmer bestå av högkvalitativa produkter som 

uppfyller konsumenters behov inom de allra flesta produktsegment och prisklasser 

(Chen & Dimitrov 2014, s 1238; Gómez-Suárez 2005, s. 859; Nielsen 2014, s. 4). Som en 

följd av att butikskedjornas egna märkesvaror nu konkurrerar inom samtliga pris- och 

produktsegment, med lågpris, standard, premium och nisch (Konkurrensverket 2016, 

s. 35), utgör kvalitet och innovation ytterligare ett konkurrensområde (Steiner 2004, s. 

117).  

 

Således har konkurrensen mellan butikskedjornas egna märkesvaror och 

leverantörernas märkesvaror ökat kraftigt. Emellertid är butikskedjornas märkesvaror 

inte det enda hotet som dagens företag på livsmedelsmarknaden måste ta hänsyn till. 

Som en följd av den ökande penetrationen av egna varumärken har också hyllplatserna 

i butikerna blivit färre, varpå konkurrensen om att få en plats i hyllan mellan 

leverantörernas märkesvaror även hårdnat. Detta medför att leverantörerna måste se 

över sina strategier för att kunna bemöta den hårda konkurrensen, både från 

butikkedjornas egna märkesvaror men också från andra leverantörers märkesvaror, 

vilket är avgörande för om de ska bli eller fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha en 

chans att överleva på dagens marknad (Anselmsson & Johansson 2014, s. 187; Hoch 

1996, s. 89; Hultman, Opoku, Salehi-Sangari, Oghazi & Thong Bui 2008, s. 126). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Konkurrensen mellan leverantörernas märkesvaror och butikskedjornas egna 

märkesvaror har fått stor uppmärksamhet i såväl dagstidningar som i akademiska 

tidskrifter (Altintas et al. 2010; Anselmsson & Johansson 2014; Chen & Dimitrov 2014; 

Gómez-Suárez 2005; Hoch 1996; Nenycz-Thiel et al. 2010; Nielsen 2014; Sethuraman & 

Cole 1999; Sloot & Verhoef 2008; Verhoef, Nijssen & Sloot 2002). Ett flertal studier 

inom området har identifierat olika försvarsstrategier som företag bakom 

leverantörers märkesvaror kan använda sig av för att skydda sig mot butikskedjornas 

egna märkesvaror.  
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Leverantörerna står inför ett dilemma gällande om de 1) ska kapa sina priser för att 

konkurrera med butikskedjornas egna märkesvaror, eller om de 2) ska anta andra icke-

prisrelaterade strategier för att förbättra värdet av deras varumärke så att 

konsumenter blir villiga att betala mer för deras produkter (Manzur, Olavarrieta, 

Hidalgo, Farías & Uribe 2009, s. 286; Sethuraman & Cole 1999, s. 341). Hoch (1996) har 

presenterat ett konceptuellt ramverk med sex försvarsstrategier gällande hur 

leverantörer kan och bör agera i konkurrensen med butikskedjornas egna 

märkesvaror: (1) Wait and see, (2) Increasing distance by giving more value for money, 

(3) Increasing distance by launching new and improved products, (4) Reducing the price 

gap, (5) Me-too products och (6) Producing private brands. Detta ramverk har använts i 

forskning gällande konkurrensen mellan egna märkesvaror och leverantörers 

märkesvaror (Anselmsson & Johansson 2014; Hultman et al. 2008; Verhoef, Nijssen & 

Sloot 2002).  

 

Strategin producing private brand innebär att leverantörer, vid sidan om sina egna 

produkter, producerar butikernas egna märkesvaror. Att producera åt butikskedjorna 

kan, om rätt hanterat, ses som ett positivt komplement till den egna produktionen och 

en möjlighet för leverantörerna att produktdifferentiera sig, vilket i sin tur kan leda till 

större vinster för företaget. Det kan även ses som ett sätt att erhålla en viss kontroll 

över sin marknad och att minimera riskerna för att butikskedjorna utvecklar bättre 

egna produkter. För mindre företag kan denna strategi även ses som en snabb tillgång 

till marknaden (Fransson & Färggren, s. 24-25). Vidare är strategin Producing private 

brand strategi omdiskuterad i ett flertal studier (Anselmsson & Johansson 2014; 

Hultman et al. 2008; Håkansson 2000; Verhoef, Nijssen & Sloot 2002). I en svensk 

studie från 2000 framkom det att ca. 40 procent av företagen bakom leverantörernas 

märkesvaror börjat producera butikskedjornas egna märkesvaror (Håkansson 2000, s. 

343). Detta visade sig främst vara en strategi för leverantörerna att undvika överskott 

av produktionskapacitet samt det faktum att leverantörerna kände sig pressade till att 

gå med på detta avtal då de annars riskerade att få en dålig relation med 

återförsäljarna och förlora sina distributionskanaler (ibid.). I en studie av Anselmsson 

och Johansson (2014), vilken utgår från Hoch’s ovan nämnda ramverk, undersöks 

denna konkurrens på den svenska livsmedelsmarknaden. I studien visar författarna att 
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det har skett en ökning från 40 till 50 procent av svenska leverantörer som producerar 

butikskedjornas egna märkesvaror, och att denna strategi är den mest frekvent 

använda bland de undersökta företagen i deras studie. Författarna menar att det finns 

en känsla av "do or disappear" bland leverantörerna, vilka uttrycker en nödvändighet 

att börja producera butikskedjornas egna märkesvaror, då de annars skulle möta stora 

problem och i värsta fall uteslutas från butikshyllorna (Anselmsson & Johansson 2014, 

s. 208). Vidare visar resultaten från studien bland annat att det för leverantörer kan 

vara mycket farligt att använda strategin reducing the price gap då det kan begränsa 

dem från möjligheten att erbjuda andra mervärden till konsumenten. Istället för att 

erbjuda lägst pris, menar författarna att strategin more value for money är den mest 

effektiva och frekvent använda strategin efter producing private brands. Strategi more 

value for money innebär att konsumenterna känner att värdet på produkten har 

förbättrats genom någon typ av förändring. Detta behöver inte nödvändigtvis ske 

genom att kvaliteten på själva produkten förbättras, utan kan t.ex. genomföras genom 

en omställning till ett miljövänligt material eller genom ny design av förpackningen 

(Anselmsson & Johansson 2014). Ett liknande resultat går att hitta i en tidigare studie 

av Hultman et al. (2008) som också utgått från Hoch’s ramverk. Studien undersöker, 

likt föregående, strategier för konkurrensen mellan leverantörers märkesvaror och 

butikskedjornas egna märkesvaror på den svenska marknaden för FMCG (fast moving 

consumer goods). Resultaten från denna studie visar att de undersökta företagen 

utövar strategier, vilka främst syftar till att differentiera sig från butikskedjornas egna 

märkesvaror. Detta genom att arbeta med att stärka sina egna varumärken och 

övertyga kunderna om att de erbjuder ett mervärdesalternativ (Hultman et al. 2008, s. 

133).  

 

Frankelius, Norrman och Parment (2015) uttrycker att “all framgångsrik 

marknadsföring bygger på att produkten är attraktiv och har en konkurrensfördel, det 

vill säga en eller flera unika egenskaper som konsumenterna uppfattar ger ett 

mervärde jämfört med konkurrerande produkter och erbjudanden” (2015, s. 367). Det 

räcker således inte att enbart erbjuda en “godkänd” produkt om man ska stanna kvar 

på marknaden, utan produkten måste även erbjuda något extra.  
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Begreppet mervärde har under de senaste åren förespråkats av olika forskare som en 

strategi för vilka företagen säkerställer konkurrensfördelar och långsiktig framgång 

(Chernatony, Harris & Dall’Olmo Riley 2000; Ravald & Grönroos 1996). Trots den 

omfattande forskningen om konkurrensen mellan butikskedjornas egna märkesvaror 

och leverantörernas märkesvaror är det få studier i den akademiska litteraturen som 

specifikt fokuserar på att undersöka hur företag bakom leverantörernas märkesvaror 

kan skapa mervärde eller vilka aktiviteter som är de mest effektiva för detta ändamål, 

för att således kunna stå stabilt i den hårda konkurrensen.  

 

Mot bakgrund av de observationer och den kunskapsinhämtning författarna gjort 

gällande konkurrenssituationen, har författarna valt att studera hur leverantörerna 

arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter.  

 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Hur arbetar företag bakom leverantörernas märkesvaror med att tillföra mervärde till 

sina produkter för att stärka sitt varumärke på den svenska livsmedelsmarknaden?  

 

1.4 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur företag bakom leverantörers märkesvaror i 

praktiken arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter för att stärka sitt 

varumärke och hålla sig relevanta på marknaden, för att således stå stabilt i 

konkurrensen gentemot butikskedjornas egna märkesvaror. 

 

1.5 DISPOSITION 

I nästa kapitel kommer författarna att presentera tidigare forskning inom ämnet 

tillsammans med relevanta teorier och modeller. Därefter, i uppsatsens andra kapitel, 

redogörs samt argumenteras för studiens olika metodval. I uppsatsens tredje kapitel 

presenteras empirin vilken sedan i efterföljande kapitel kommer att analyseras i 

relation till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med att studiens slutsatser 

presenteras tillsammans med en slutdiskussion.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande kapitel kommer studiens teorier att presenteras och behandlas vilka  

utgör studiens referensram. Inledningsvis presenteras olika definitioner av begreppet 

varumärke samt vad som utgör varumärkets olika funktioner för företaget. Därefter 

redogörs teorier om Brand Equity, följt av Positionering, Brand Image och Brand 

Identity. Slutligen presenteras olika aspekter av mervärde vilket även inkluderar Kotlers 

produktmodell.  

   

2.1 VARUMÄRKE 

Branding har existerat i över 5000 år och utvecklades från ett behov av identifiering 

gällande vem som ägde eller hade skapat ett specifikt objekt (Gezelius & Wildenstam 

2007, s. 141). För hundra år sedan användes fortfarande ett märke enbart för att 

förmedla en produkts ursprung och gamla tiders hantverkare försåg sina alster med 

signaturer (Treffner 2011, s. 9). På grund av att ordet brand eller varumärke över tid 

kommit att ändra sin innebörd, menar Treffner att det förekommer en allmän 

förvirring kring begreppet (ibid.). Vidare menar Treffner att begreppet i det svenska 

språket används med olika betydelse i olika sammanhang och begreppet är mycket 

brett och kan innefatta allt från idrottsklubbar och kända personer till serviceföretag 

(ibid.).  

 

En klassisk definition av begreppet varumärke är enligt American Marketing 

Association: 

 

“ett namn, en beteckning, en symbol, en design eller en kombination av dessa, med 

hjälp av vilka man kan definiera den som säljer varan eller tjänsten”  

(Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 287).  

 

Denna definition liknar den juridiska definitionen av ett varumärke som finns att hitta i 

Svensk författarsamling, Varumärkeslagen 1 kap. 4 §: 
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“Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på 

en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga”   

(SFS 2010:1877) 

 

Swedish Standards Institute menar även att ett varumärke är en immateriell tillgång 

och definierar begreppet enligt:  

 

“En marknadsföringsrelaterad immateriell tillgång inklusive, men inte begränsat till, 

namn, termer, tecken, symboler, logotyper och mönster, eller en kombination av dessa, 

avsedda att identifiera varor, tjänster eller enheter eller en kombination av dessa, 

skapa särskiljande bilder och föreningar i intressenternas sinnen och därmed generera 

ekonomiska förutsättningar/värderingar.” (SIS 2010).  

 

Melin menar att starka varumärken ofta är ett företags mest värdefulla tillgång och att 

dessa idag främst används som ett konkurrensverktyg. Detta bland annat då den 

ökade konkurrensen inom många branscher lett till att företag imiterar varandras 

produkter och tjänster, men att ett starkt varumärke inte går att imitera (2002, s. 109-

110). King (1984) förklarar skillnaden mellan produkt och varumärke enligt följande: 

 

“A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought 

by a customer. A product can be copied by a competitor, a brand is unique. A product 

can be quickly outdated, a successful brand is timeless.” (Melin 2002, s. 112). 

 

Genom att skapa ett starkt varumärke kan varumärkesinnehavare antingen sätta ett 

högre pris gentemot konkurrenterna och skapa en prispremie, eller genom en högre 

marknadsandel uppnå en högre försäljningsvolym och skapa en volympremie (ibid.) 

Dessutom kan ett starkt varumärke skapa lojalitet hos kunderna vilket leder till att 

kunder föredrar och väljer en produkt från ett visst varumärke även om ett köp skulle 

innebära extra besvär (Gezelius & Wildenstam 2007, s. 155). Genom att utveckla en 

hållbar konkurrensfördel kan ett varumärke i princip ses som en evig tillgång (Melin 

2002, s. 110).  



 9 

2.2 BRAND EQUITY 

Begreppet brand equity eller varumärkeskapital saknar en enhetlig definition och är 

vida omstritt i marknadsföringslitteraturen där begreppet tolkats av olika ledande 

forskare.  

 

Aaker har definierat begreppet enligt:  

“Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand’s name and symbol 

that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm 

and/or to a firm's customers” (1996).  

 

Fill har definierat begreppet enligt:  

”Brand equity is a measure of a number of different components, including the beliefs, 

images and core associations consumers have about particular brands” (2002). 

 

Enligt Kotler definieras begreppet som:  

”The value of a brand, based on the extent to which it has high brand loyalty, name 

awareness, perceived quality, strong brand associations, and other assets such as 

patents, trademarks, and channel relationships” (2005).  

 

Vidare avses brand equity i regel som “det värde som utgör en konsekvens av kunders 

agerande när de väljer mellan ett känt och ett okänt varumärke givet att produktens 

‘substans’ är lika” (Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 298) eller som “the added 

value with which a brand endows a product” (Farquhar 1989, s. 24).  

 

Ett högt brand equity brukar vanligen medföra konkurrensfördelar som: ökad 

kundefterfrågan, möjlighet att ta ut högre priser, att lättare kunna utvidga 

produktutbudet under samma varumärke, lättare att bedriva 

marknadskommunikation, varumärkesinnehavaren blir mer immun mot 

marknadsföringsåtgärder från konkurrenter samt att det medför en större 

förhandlingsstyrka i affärsrelationer (Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 299).  
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Aaker menar att brand equity viktigaste beståndsdelar består av: 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, uppfattad kvalitet samt 

varumärkesassociationer (1996, s. 8) vilka kommer att redogöras för nedan.  

 

2.2.1 VARUMÄRKESKÄNNEDOM 

Med varumärkeskännedom syftar Aaker till i vilken utsträckning ett specifikt 

varumärke är bekant för kunderna, alltså i vilken grad kunderna besitter information 

och kunskap om varumärket (1996, s. 10). Vidare skiljer Aaker på olika grad av 

varumärkeskännedom: från igenkännande, till erinran, till “top-of-mind” och slutligen 

dominans (ibid.). Igenkännande innebär kort sagt att konsumenten kommer ihåg en 

tidigare erfarenhet av varumärket, men behöver ej innefatta att konsumenten 

kommer ihåg var varumärket påträffats tidigare, varför det skiljer sig från andra 

varumärken eller vad för produktklass varumärket ingår i. Erinran innebär påminnelse 

när man väl ser det eller hör om det. Varumärken sägs ingå i denna kategori om man 

påminns om varumärket när produktklassen, vilken det ingår i, nämns. Ett varumärke 

som är “top-of-mind” är det första varumärket man tänker på när produktklassen, 

vilken det ingår i, nämns. Slutligen innebär dominans att de flesta konsumenter endast 

kan ge namnet på ett enda varumärke, vilket är den ultimata “medvetenhetsnivån” 

(ibid. s. 10-16). Vidare menar Aaker att “kändisskap” i sig inte är något positivt och att 

de starkaste varumärkena inte hanteras för att alla ska känna till de, utan för att 

tillräckligt många ska känna till de för rätt skäl, det vill säga att man måste vara känd 

på ett sätt som är positivt (ibid. s. 17).  

 

2.3.2 UPPFATTAD KVALITET 

Aaker beskriver uppfattad kvalitet som en varumärkesassociation vilken förhöjer 

statusen för en varumärkestillgång av en rad orsaker: uppfattad kvalitet är den enda av 

alla varumärkesassociationer som visat driva ekonomisk utveckling, den uppfattade 

kvaliteten ses ofta som en viktig strategisk drivkraft för företag samt att uppfattad 

kvalitet är kopplat till och ofta driver andra aspekter av hur ett varumärke uppfattas 

(1996, s. 17). Ett varumärkes uppfattade kvalitet är vanligtvis det kunden köper och 

när den uppfattade kvaliteten förbättras, förbättras generellt varumärkets andra 
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element i kundens uppfattning av varumärket (ibid. s. 19). Det är vanligt att den 

uppfattade kvaliteten definierar den konkurrenskraftiga miljön som varumärket verkar 

inom samt varumärkets egen position inom denna miljön. Vissa varumärken väljer att 

positionera sig som lågprisvarumärken medan andra som premiumvarumärken, varpå 

den uppfattade kvalitets-positionen inom dessa kategorier ofta är den definierande 

punkten för differentiering (ibid.).  

 

Vidare menar Aaker att uppfattad kvalitet, av olika skäl, kan skilja sig från faktisk 

kvalitet (ibid. s. 20). En anledning till detta är att konsumenter kan bli starkt påverkade 

av en tidigare uppfattning om dålig kvalitet, varpå de sedan inte är mottagliga för, eller 

helt enkelt inte tror på, nya påståenden gällande produktens kvalitet. Av denna 

anledning är det viktigt att skydda varumärket från att få ett dåligt rykte vilket kan vara 

svårt att återupprätta (ibid.). En annan anledning till varför uppfattad kvalitet kan skilja 

sig från den faktiska kvaliteten är om företag satsar på kvalitet i en dimension som 

konsumenter ej betraktar som viktig, varpå konsumenterna inte kommer att uppfatta 

dessa fördelar. Därför, menar Aaker, är det viktigt att se till att investeringar i kvalitet 

sker i områden som konsumenterna kommer att förstå och uppskatta (ibid.). Vidare 

menar Aaker att det även är viktigt att förstå vilka signaler, exempelvis på en 

förpackning, som konsumenter associerar med kvalitet, då de sällan besitter all 

information gällande produkten. Slutligen, menar Aaker, att många konsumenter 

saknar förmågan att avgöra en produkts kvalitet och att de kan titta på fel signaler, 

exempelvis att kvalitet inte nödvändigtvis måste reflektera priset (ibid.).  

 

2.3.3 VARUMÄRKESLOJALITET 

Genom trogna och lojala kunder sker en stor del av försäljningen näst intill automatiskt 

vilket bidrar till att företag inte behöver investera lika mycket i marknadsföring. Aaker 

uttrycker också att det är bättre och mindre kostsamt att vårda existerande kunder än 

att jaga nya (1996, s. 21). Vidare menar Aaker att en lojal kundbas minskar sårbarheten 

från konkurrenternas marknadsföringsåtgärder samt utgör ett betydande 

inträdeshinder för nya konkurrenter på marknaden, då dessa kan avskräckas från att 

använda resurser för att locka åt sig redan nöjda kunder (ibid.).  
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En kundmarknad kan delas in fem grupper av olika grad av lojalitet: non-customers, 

price switchers, the passively loyal, fence sitters och the committed (Aaker 1996, s. 22). 

Non-customers är de som antingen köper konkurrerande varumärken eller inte alls 

köper några produkter ur produktklassen. Price switchers är kunder som är 

priskänsliga och köper efter lägsta pris. The passive loyal är kunder som köper av vana 

snarare än av en specifik anledning. Fence sitters är kunder som är likgiltiga mellan två 

eller fler varumärken medan kunder som tillhör the committed är de mest trogna och 

lojala kunderna som näst intill uteslutande köper och konsumerar ett specifikt 

varumärke i en viss produktklass (ibid.).  

Aaker menar att utmaningen för ett företag ligger i att dels öka antalet kunder som 

inte är priskänsliga och således öka antalet kunder som är villiga att betala mer, dels 

att stärka bandet till varumärket hos de kunder som ställer sig likgiltiga mellan två 

varumärken (ibid.). Genom stark varumärkeskännedom, uppfattad kvalitet och en 

tydlig varumärkesidentitet kan ett företag, enligt Aaker, bidra till detta mål (Aaker 

1996, s. 22).  

 

2.3.4 VARUMÄRKESASSOCIATIONER 

Aaker menar att det underliggande värdet av ett visst varumärke ofta är baserat på 

specifika associationer kopplade till varumärket i fråga och att dessa associationer kan 

skapa positiva känslor som i sin tur kommer att påverka hur konsumenterna ser på 

själva varumärket (1991, s. 69). Dessa associationer kan innehålla allt ifrån en kändis 

som ambassadör eller talesperson för olika produktegenskaper eller symboler (Aaker 

1996, s. 25). Vidare menar Aaker att dessa varumärkesassociationer drivs av 

varumärkesidentiteten, det vill säga vad företaget vill att varumärket ska stå för i 

kundens medvetande. Det finns en rad faktorer vilka inverkar på de associationer en 

kund får av ett visst varumärke, bland annat erfarenhet genom användning av en viss 

vara från ett specifikt varumärke, samt vilken information som sprids genom word-of-

mouth från andras erfarenheter (Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 301).  
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2.3 POSITIONERING, VARUMÄRKESIDENTITET OCH IMAGE 

 

2.3.1 POSITIONERING 

För att förenkla köpprocessen organiserar konsumenter produkter i olika kategorier 

och positionerar dem i sitt medvetande. Produktens position kan beskrivas som en 

komplex uppsättning av perceptioner, intryck och känslor som en konsument har för 

en produkt jämfört med konkurrerande produkter (Kotler 2008, s. 434). För ett företag 

innebär således positionering att placera sitt varumärke på en tydlig, särskiljande och 

önskvärd plats, i förhållande till konkurrerande produkter, i konsumenternas 

medvetande (ibid. s. 410). Vidare är positioneringens syfte att bidra till 

varumärkesassociationer, kännedom om varumärket samt varumärkeslojalitet. Ett 

företag som lyckas med att positionera sitt varumärke kan således skapa ett starkt 

varumärke som lättare kommer bli ihågkommen och kännas igen genom just 

varumärket (ibid. s. 444-445).  

 

2.3.2 VARUMÄRKESIDENTITET 

Varumärkesidentitet eller brand identity är den bild som företaget vill att varumärket 

ska stå för i kundens medvetande. Varumärkesidentiteten ger enligt Aaker riktning, 

syfte och mening för ett varumärke och är centralt för varumärkets strategiska vision 

(1996, s. 68). Vidare menar Aaker att varumärkesidentitet är en unik uppsättning av 

varumärkesassociationer som ett företag strävar efter att skapa eller upprätthålla, 

vilka representerar vad varumärket står för samt innebär ett löfte till kunderna (ibid.). 

Denna identitet syftar bland annat till att skapa en relation mellan kunden och 

varumärket, genom att skapa ett värdeerbjudande vilket involverar emotionella, 

funktionella och självuttryckande fördelar (ibid.).  

 

Aaker presenterar fyra perspektiv av varumärkesidentitet och menar att ett företag 

bör se sitt varumärke som en produkt, organisation, personlighet och symbol. 

Varumärket som produkt innefattar aspekter som associationer till en viss 

produktklass, produktattribut, kvalitet och värde, användningsområdesassociationer, 

associationer till en viss typ av användare samt ursprungsland (1996, s. 78-82). 
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Varumärket som en organisation innefattar organisationsattribut vilket handlar om 

miljömedvetenhet, socialt ansvar och innovationsförmåga. Dessa aspekter är vanligen 

mer beständiga över tid och svårare att kopiera, varpå de ofta är viktigare än 

produktassociationer (ibid. s. 82-83). Varumärket som personlighet, menar Aaker, kan 

vara mer komplext än associationer kopplade till synliga attribut. Vissa företag ses av 

kunder som exempelvis sportiga, medan andra ses som traditionella eller lyxiga. Det är 

därför av stor vikt för företaget att genom dessa typer av associationer skapa en 

relation till kunderna (ibid. s. 83-84). Varumärket som symbol innefattar slutligen 

aspekter som företagets visuella symbol, namn eller historia (ibid. s. 84-85). 

 

2.3.3 VARUMÄRKESIMAGE 

Varumärkesimage eller brand image är den samlade målgruppens uppfattning och bild 

av ett varumärke, vilket styr kundernas handlande och varumärkets position i deras 

medvetande och på marknaden (Gezelius & Wildenstam 2007, s. 150; Nandan 2005, s. 

267). Varumärkesimage är således något som konsumenter själva tillskriver 

varumärket, antingen genom konsumtion eller genom att tolka budskapet som 

företaget genom marknadsföring sänder ut. Konsumenterna skapar således en bild av 

varumärket, genom subjektiva uppfattningar, baserat på de associationer de har till 

varumärket (Nandan 2005, s. 267).  

 

2.3.4 FÖRHÅLLANDET MELLAN VARUMÄRKESIDENTITET OCH 

VARUMÄRKESIMAGE 

Den stora skillnaden mellan varumärkets identitet och image kan ur ett 

kommunikationsperspektiv förklaras som att identitetet kommer från företaget medan 

imagen mottas av konsumenten. Företaget “förpackar” således identiteten vilket 

sedan “öppnas” av konsumenten i form av imagen. Nandan förklarar på detta sätt att 

identiteten representerar företagets verklighet medan imagen representerar 

konsumenternas uppfattning. För att bygga ett starkt varumärke och skapa 

kundlojalitet är det således viktigt att kundernas bild av varumärket är i harmoni med 

varumärkets identitet (2005, s. 268). 
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Figur 1 Förhållandet mellan varumärkesidentitet & varumärkesimage 

 

2.4. MERVÄRDE 

Mervärde är ett begrepp som flitigt används inom marknadsföring och uttryck som “vi 

vill skapa mervärde till kunden” eller “vi vill tillföra värde med vår produkt” är vanligt 

förekommande i företags interna och externa kommunikation. Begreppet härstammar 

från marxistisk teori där det beskrivs som den vinst som kapitalägare anses erhålla 

genom exploatering av arbetskraft. Begreppet mervärde kan på så vis beskrivas som 

det värde som skapas av arbetsresultatet utöver arbetslönerna som betalas ut (NE 

2019). Inom marknadsföringen finns det emellertid ingen entydig eller övergripande 

definition av begreppet. I ett försök att bena ut begreppet och dess olika innebörder 

kommer detta avsnitt att behandla mervärde.  

 

Begreppet mervärde har idag en annan innebörd än den ursprungliga marxistiska 

ekonomiska betydelsen. Mervärde har under de senaste åren förespråkats av flera 

akademiker som en strategi för vilka företagen säkerställer konkurrensfördelar och 

långsiktig framgång (Chernatony et al. 2000; Ravald & Grönroos 1996). Alla 

varumärken inom en produktkategori tillfredsställer något slags behov hos 

konsumenten och Melin menar att det emellertid är mervärdet som avgör vilket 

varumärke som kunden kommer att föredra, välja eller köpa (2002, s. 115). Utlåtanden 

inom den akademiska forskningen om mervärde ger däremot oftast en väldigt otydlig 

eller svävande bild av vad begreppet egentligen innebär (Chernatony et al. 2000, s. 39; 

Woodruff 1997, s. 140). Woodruff belyser att det åtminstone inom ett område finns en 

konsensus kring mervärde, nämligen att det är något som kunden upplever snarare än 

något som objektivt bestäms av ett företag (1997, s. 141). Denna syn på mervärde 
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liknar hur Doyle definierar begreppet “not what the producer puts in, but what the 

consumer gets out'' (1989, s. 78). Utöver det menar Woodruff att det även finns en 

gemensam uppfattning gällande att mervärde kan beskrivas som en typ av avvägning 

mellan vad kunden får i exempelvis kvalitet, fördelar, värde eller användbarhet och vad 

hen ger upp för att köpa och använda en produkt, vilket tar sig uttryck i exempelvis 

priset som måste betalas eller andra typer av uppoffringar (1997, s. 141).  

 

2.4.1 KANOMODELLEN 
Kanomodellen från 1980 av professor Kano, är en modell för att förstå externa kunders 

behov och innefattar tre typer av behov: basbehov, uttalade behov samt omedvetna 

behov (Bergman & Klefsjö 2012, s. 320-321). Basbehoven är självklara för kunden och 

om dessa inte tillfredsställs kommer kunden att bli missnöjd. Det går däremot inte att 

skapa nöjda kunder genom att enbart uppfylla basbehoven. Dessa behov är så 

självklara för kunden att de inte går att fråga om. Uttalade behov svarar mot vad 

kunden upplever som viktigt och förväntar sig att erhålla och det är ofta dessa behov 

som kunderna uppger när de blir tillfrågade om sina behov. Det är dock inte genom att 

uppfylla dessa behov som företag skapar någon konkurrensfördel, då alla kan ta reda 

på dessa behov genom att endast fråga kunderna. Omedvetna behov är behov som 

kunder inte anger om de blir tillfrågade, då de inte alltid vet vad de har för behov eller 

vad de kan få uppfyllt. Genom att företag lyckas identifiera dessa omedvetna behov 

och vidare tillfredsställa dessa, kan såväl produkten som organisationen få ett extra 

värde varpå företag kan skapa sig stora konkurrensfördelar och lojala kunder. Dessa 

tre typer av behov möts av tre typer av egenskaper: nödvändiga egenskaper, väntade 

egenskaper och attraktiva egenskaper (ibid.). De attraktiva egenskaperna är de som 

uppfyller de omedvetna behoven och det är vidare dessa egenskaper som kan skapa 

ett mervärde till produkten eller erbjudandet och skapa värdeladdade känslor som 

glädje, attraktion och överraskning (ibid. s. 323). Genom denna redogörelse kan 

mervärde beskrivas som något som kunden inte förväntar sig eller som något som 

överträffar kundens förväntningar och som vidare kan ge en konkurrensfördel.  
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Figur 2 Kanomodellen (Bergman & Klefsjö 2012) 

 

2.4.2 KOTLERS PRODUKTMODELL 

Kotler presenterade år 1984 “Three Levels Product Model” vilken syftar till att man bör 

tänka på en produkt i tre nivåer, där varje nivå adderar mer kundvärde (Kotler 2008, s. 

501). Den mest grundläggande nivån kallas “Core Product” eller kärnprodukt, vilken 

innebär det primära behovet som kunden uppfyller vid ett köp, det vill säga de 

problemlösande fördelarna en konsument söker. Kärnprodukten bör alltså svara på 

frågan “vad köparen faktiskt köper”. Den andra nivån i modellen är “Actual Product” 

eller faktisk produkt. Denna innefattar produktens utmärkande drag och kännetecken 

som kvalitet, förpackning, design, funktioner och varumärkets namn. Slutligen menar 

Kolter, att det kring kärnprodukten och den faktiska produkten måste byggas ett 

förstärkt skal vilket kallas “Augmented Product” eller utökad produkt. Denna nivå 

innefattar tjänster som avbetalning, garanti, installation och efterköpsservice (ibid. s. 

502).  

 
Figur 3 Three Levels Product Model 



 18 

2.4.3 MERVÄRDE GENOM VARUMÄRKE 

Kotler förklarar att konsumenter ser varumärken som en viktig del av en produkt, 

vilket kan skapa mervärde till produkten (2008, s. 511). Melin uttrycker att det 

övergripande syftet med varumärkesbyggande är att få konsumenter att föredra ett 

varumärke framför ett annat och på så vis locka till sig en bred bas av lojala 

konsumenter. Således ligger utmaningen i att erbjuda varumärken med ett unikt 

mervärde (2002. s. 112).  

 

Aaker och Joachimstahler (2000) beskriver värdeerbjudandet, “the value proposition”, 

som de funktionella, emotionella och självuttryckande fördelarna som varumärket 

skapar eller kommunicerar (2000, s. 48-50). Enligt författarna ligger värdeerbjudandet 

till grund för att kundrelationer ska kunna byggas och värdeerbjudandet bör vara 

framtaget utifrån varumärkets identitet. Borja de Mozota menar att ett starkt 

varumärke kan användas för att injicera värde i produkter för att skilja dem från 

konkurrerande produkter (2003, s. 98).  

 

Funktionella fördelar  

Ett varumärke kan välja att främst kommunicera och framhäva de funktionella 

fördelarna som i sådana fall fokuserar på kvalitet och trovärdighet. De funktionellt 

präglade fördelarna syftar ofta till produktens attribut och kan i bästa fall leda till 

långsiktiga konkurrensfördelar som blir svåra för konkurrenterna att kopiera eller 

överträffa. Utmaningen ligger i att välja funktionella fördelar som både gör att det 

ringer en klocka hos konsumenten och som kommer att upprätthålla en stark position i 

förhållande till konkurrenterna på marknaden (Aaker 1996, s. 97). Melin (2002) belyser 

vikten av att kontinuerligt arbeta med produktutveckling för att varumärket ska hålla 

sig konkurrenskraftigt på marknaden. Ett löpande arbete med produktförbättringar 

kommer att hjälpa företaget att behålla sitt rykte om god kvalitet på marknaden samt 

knyta an funktionella mervärden till produkten och varumärket (2002, s. 118). 

Emellertid kan ett varumärke vars fokus endast ligger på att skapa och kommunicera 

funktionella fördelar, bli sårbart för nya innovationer på marknaden samt svårare att 

applicera i nya kontexter (Aaker & Joachimstahler 2000, s. 48). Aaker föreslår därför 



 19 

att värdeerbjudandets funktionella fördelar bör kompletteras med emotionella och 

självuttryckande fördelar (1996, s. 96).  

 

Emotionella fördelar 

De emotionella fördelarna är varumärkets förmåga att skapa känslor hos 

konsumenten. De flesta funktionella fördelar har oftast en eller flera motsvarande 

känslor kopplade till sig (Aaker 1996, s. 97). Dessa emotionella fördelar kan exempelvis 

förklaras genom hur du känner dig trygg i en Volvo eller lyxig när du dricker 

champagne från Moët & Chandon. Aaker & Joachimstahler tar upp Sun-Maids röda 

russinask som exempel på ett varumärke som lyckats få många konsumenter att känna 

en stark emotionell koppling (2000, s. 49). Den röda asken med en bild föreställande 

en glad kvinnlig vindruvsodlare får, enligt författarna, många konsumenter att känna 

lyckliga (eller mindre lyckliga) barndomsminnen (ibid.).   

 

Självuttryckande fördelar  

Enligt Aaker och Joachimstahler är de självuttryckande fördelarna varumärkets 

förmåga att hjälpa konsumenten att uttrycka sin identitet och självbild (2000, s. 50). 

Idag söker konsumenter inte längre produkter som endast tillfredsställer deras 

funktionella behov, de ska även bekräfta individens livsstil och symbolisera mening. Vi 

har alla olika roller i exempelvis hemmet, på jobbet eller i fotbollslaget. Varje roll 

består således också av olika självbilder och en strävan efter att uttrycka dessa. Om 

konsumtion av ett visst varumärke blivit ihopkopplat med en viss identitet och på så 

vis blivit en del av hur konsumenter visar vilka de är, besitter varumärket de 

självuttryckande fördelarna (ibid.). Exempelvis blir bäraren av klockmärket Rolex 

förknippad med framgång och klass precis som bäraren av Adidaskläder ses som cool 

och sportig (Aaker 1996, s. 101). Vidare kan det ibland vara svårt att skilja mellan 

emotionella och självuttryckande fördelar, varpå Aaker listar fem punkter som urskiljer 

de självuttryckande fördelarna från de emotionella (ibid.). Självuttryckande fördelar 

förmedlar: 

• jaget snarare än känslor 

• att produkten oftast konsumeras offentligt som exempelvis bilar eller 

handväskor snarare än i det privata såsom böcker eller tamponger 
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• förhoppningar om framtiden snarare än minnen från det förflutna 

• något permanent och kopplat till individens personlighet snarare än något 

obeständigt 

• akten vid användningen av produkten snarare än det efterföljande resultatet av 

användningen 

 

2.4.4 MERVÄRDE GENOM DESIGN 

Borja de Mozota menar att design har som syfte att framkalla positiva reaktioner hos 

konsumenten (2003, s. 85). Den tillfredsställelse en produkt kan skänka en konsument 

kan komma från produktens estetik, helt frånkopplat dess funktion. Dock erbjuder de 

mest framgångsrika produkterna både funktionella och estetiska fördelar (ibid. s. 86). 

Dessa positiva känslor, skapade av det visuella framförandet, lagras i konsumentens 

minne, vilket kommer hjälpa konsumenten att skapa en uppfattning om produktens 

olika fördelar (ibid. s. 87). Vidare menar Borja de Mozota att en bra design inte 

nödvändigtvis behöver vara “vinnaren av ett designpris” utan likväl kan vara en design 

som uppskattas av konsumenterna, då den exempelvis speglar barndomsminnen eller 

är skräddarsydd efter konsumenternas personlighet och på så vis skapar en känsla av 

“rätt för mig” (ibid.). Den sociala symboliken som en konsument tolkar av en produkts 

design är i många fall huvudorsaken till att produkten blir köpt, om den projicerar en 

aspekt av konsumentens självbild som hen anser viktig. Vidare kan design även 

användas som ett uttryck för ett varumärke och för ett företag som helhet, vilket kan 

tillämpas på allt ifrån varumärkets produkter, förpackning, visitkort och shoppingpåsar 

till företagets gränssnitt och marknadsföring (Julier 2000, s. 23-27) och Borja de 

Mozota menar att en genomgående tydlig design är avgörande för att uppnå 

samstämmighet i varumärket (2003, s. 97).  

 

2.4.5 MERVÄRDE GENOM FÖRPACKNING 

En produkts förpackning utgör en betydande del av hur själva produkten kommer att 

uppfattas. Förpackningens design besitter förmågan att forma konsumenters 

undermedvetna syn på vad syftet, kvaliteten och fördelarna med produkten är 

(Meyers & Gerstman 2004, s. 42). På samma sätt som när vi människor möter nya 
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personer, där personens kläder och uppträdande ger en bild om dennes personlighet, 

kan förpackningens design skänka en bild om varumärkets personlighet, som vidare 

ligger till grund för intrycket av produkten i förpackningen (ibid.). För livsmedel är 

dessutom förpackningen det enda som avsändaren kan påverka, då butiken där varan 

säljs bestämmer såväl till vilket pris varan ska säljas, som hur den ska exponeras och 

var i butiken den ska placeras (Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 380). 

Förpackningen har vidare kommit att kallas “the silent salesman” och har som syfte att 

förmedla den slutliga försäljningspitchen till köparen. Meyers och Gerstman 

presenterar tre möjligheter till hur förpackningar kan användas (2004, s. 43-48) vilket 

redogörs för nedan.  

 

1. Imageskapande förpackning  

Förpackningen kan förmedla olika bilder till olika människor. Den kan väcka känslor om 

självidentitet samt kommunicera om en produkt exempelvis är avsedd för män, 

kvinnor eller barn. Vidare kan förpackningen ge en bild av vilka förväntningar som kan 

väntas av innehållet. Precis som den berömda blåa Tiffany-boxen skvallrar om att 

innehållet är av det mer dyrbara slaget utan att ens ha öppnat och sett innehållet i den 

(Meyers & Gerstman 2004, s. 43). Självaste formen på förpackningen kan även hjälpa 

till med att identifiera ett varumärke. Till företag som lyckas med detta hör exempelvis 

Coca-Cola, Absolut Vodka och Listerine (ibid. s. 44). 

 

2. Funktionell förpackning  

Utöver att fokusera på att ta fram en snygg och tilltalande design som hjälper 

konsumenter att identifiera produkter och varumärken, är det vanligt att företag 

arbetar med att ta fram nya innovativa förpackningar som även har en integrerad roll i 

själva konsumtionen av produkten (Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 381; 

Meyers & Gerstman 2004, s. 59). Exempel på detta är förpackningar som är 

återförslutningsbara eller lätta att öppna och använda. Dessa enkla innovationer 

uppskattas av konsumenter och kan bidra till att en produkt blir vald framför en annan 

(Frankelius, Norrman & Parment 2015, s. 381). 
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3. Kommunicerande förpackning 

Många förpackade varor väljs utifrån vilket varumärke som finns på förpackningen. I 

denna situation har väl inarbetade varumärken en fördel gentemot konkurrenterna 

och det är inte ovanligt att kommunikationen främst syftar till varumärkets logotyp, 

som exempelvis blir större och mer tydligt framträdande (Meyers & Gerstman 2004, s. 

45-46). Många förpackade produkter, allt från livsmedel till hårfärgningsprodukter, 

väljs dessutom ofta utifrån vad bilden som finns tillgänglig på förpackningen 

kommunicerar. Detta eftersom det kan vara svårt att få en uppfattning om produktens 

innehåll. Många livsmedelsprodukter drar därför nytta av bilder som visar vad 

förpackningen innehåller och således också vad konsumenten kan förvänta sig (ibid. s. 

47). 

 

2.5 TEORETISK SYNTES & REFERENSRAM 

I problembakgrunden redogjordes för att den ökade penetrationen av butikskedjornas 

egna märkesvaror har gjort att maktbalansen rubbats och att leverantörerna fått 

sämre förutsättningar. I problemdiskussionen framkom det att den tidigare forskning 

som gjorts inom området pekar på att strategin more value for money är den mest 

lämpade. Trots den omfattande forskningen är det få studier som fokuserar på att 

undersöka hur företag bakom leverantörernas märkesvaror kan skapa mervärde eller 

vilka aktiviteter som är de mest effektiva för detta ändamål. Mot denna bakgrund är 

syftet med denna studie att studera hur företag bakom leverantörernas märkesvaror i 

praktiken arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter för att stärka sitt 

varumärke och hålla sig relevanta på marknaden, för att således stå stabilt i 

konkurrensen mot butikskedjornas egna märkesvaror. För att kunna besvara 

forskningsfrågan och uppnå studiens syfte valdes teorier kopplade till varumärke och 

mervärde ut. Teorierna inom detta område är många varpå författarna valde ut de för 

studien mest lämpade.  

 

Ett starkt varumärke kan skapa ett högt brand equity, vilket i sin tur kan leda till olika 

konkurrensfördelar: bland annat ökad kundefterfrågan, möjlighet att ta ut högre 

priser, att varumärkesinnehavaren blir mer immun mot marknadsföringsåtgärder från 
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konkurrenter samt att det medför en större förhandlingsstyrka i affärsrelationer. Dessa 

fördelar är av stor betydelse för företagen bakom leverantörernas märkesvaror i den 

rådande konkurrenssituationen. Brand equity, som tidigare redogjorts, innebär det 

mervärde ett varumärke medför en produkt, varpå ett starkt varumärke kan ses som 

ett mervärde i sig.  

 

För att bygga ett starkt varumärke är det av vikt att varumärkets identitet 

överensstämmer med varumärkets image. Ett företag som lyckas med att förmedla 

rätt bild av varumärket samt positionera varumärket på rätt ställe i konsumenternas 

medvetande, kan komma att skapa en stark relation till konsumenten. Därav är det 

nödvändigt, att utifrån dessa teorier, undersöka hur företagen arbetar med att 

kommunicera varumärket och dess värden till konsumenten. 

 

De tidigare beskrivna mervärdeteorierna syftar till att förklara att mervärde skapas 

genom ett adderande till kärnerbjudandet. I Kotlers produktmodell redogörs för de 

olika mervärdesvariablerna inom den faktiska produkten och den utökade produkten. 

Då denna studie undersöker livsmedelsprodukter har författarna valt att enbart titta 

på variabler inom den faktiska produkten, då efterköpsservice, garanti, installation och 

avbetalning/leverans inte är av relevans. Författarna har även valt att inte behandla 

variabeln funktion som en egen variabel då livsmedel, till skillnad från tekniska 

produkter, oftast endast besitter själva kärnfunktionen. Däremot tas funktion upp som 

en del av förpackningen. Vidare ligger teorierna som behandlar variablerna varumärke, 

design, förpackning och kvalitet som grund för denna undersökning.  

 

Varumärket som mervärdesskapare är en central del i studien då ett starkt varumärke 

kan bidra till att skapa ett högt brand equity. Här undersöker författarna de 

funktionella, emotionella och de självuttryckande fördelarna som ett varumärke kan 

besitta.  

 

Mervärde genom design avser hur varumärket använder design utöver själva 

förpackningen i syfte att skapa mervärde, då en genomgående tydlig design är 

avgörande för att uppnå samstämmighet i varumärkets olika kanaler.  
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Förpackningen som mervärdesskapare är en väsentlig del när det kommer till 

livsmedel då förpackningen spelar en avgörande roll gällande hur själva produkten 

kommer att uppfattas. Här undersöker författarna imageskapande, funktionell samt 

kommunicerande förpackning.  

 

Mervärde genom kvalitet syftar i denna studie till att undersöka uppfattad kvalitet, 

vilket är en del av brand equity. I studiens bakgrund beskrevs hur butikskedjornas egna 

märkesvaror konkurrerar inom samtliga pris- och produktsegment med lågpris, 

standard, premium och nisch. Detta gör att den så kallade faktiska kvaliteten på 

livsmedlen i samma produktkategorier ofta är likvärdig. För denna studie är det därför 

av intresse att se till hur företagen arbetar med att kommunicera kvalitet, då den 

uppfattade kvaliteten kan bli till ett mervärde. Därav är uppfattad kvalitet av större 

relevans för denna studie än den faktiska kvaliteten.  

 

Teorierna som ligger till grund för studien har författarna sammanställt i nedanstående 

teoretiska ramverk: 

 

Figur 4 Teoretiskt ramverk 
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3. METOD 
I detta kapitel kommer en förklaring av undersökningens genomförande att ges. Först 

presenteras studiens forskningsmetod, metodansats och forskningsstrategi, varpå 

författarna sedan redogör för hur studiens data samlas in. Därefter följer en 

argumentation för studiens urval samt en redogörelse av studiens genomförande och 

analysmetod. Avslutningsvis redogörs för metodkritik.  

 

3.1 FORSKNINGSMETOD 

Kvalitativ forskning har som syfte att skapa djupare förståelse och klargöra ett 

fenomens egenskaper medan kvantitativ forskning handlar om mängd och kausalitet 

(Wideberg 2002, s. 15). Avsikten med en kvalitativ studie är således inte att resultatet 

ska kunna generaliseras utifrån den framtagna empirin, utan syftar istället till att ge 

ökad förståelse och kunskap. Själva ordet kvalitet kommer från det latinska “qualitas” 

och kan förklaras som olika typer av kvaliteter, egenskaper eller framträdande drag 

hos ett visst fenomen, det handlar således om deskriptiva aspekter (Repstad 2000, s. 

13). Kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig därför bäst för studier där man söker 

insikter om något särpräglat eller grundläggande i en viss miljö och där frågor om hur 

vanligt eller hur ofta något förekommer inte är av lika stor relevans (ibid. s. 22). Då 

denna studie syftar till att undersöka hur livsmedelsföretag i praktiken arbetar med att 

tillföra mervärde till sina produkter och författarna söker djupare förståelse för 

fenomenet mervärde, lämpar sig således en kvalitativ forskningsmetod bäst. En 

kvantitativ metod är således inte av lika stort intresse, då författarna inte söker svar på 

hur vanligt det är att arbeta med mervärde eller hur många konsumenter som väljer 

och köper produkter utefter dess mervärde. En nackdel med kvalitativa metoder är att 

resultaten ofta blir svåra att generalisera utöver den situation i vilken studien ingår, då 

kvalitativa metoder vanligtvis endast undersöker ett fåtal fall eller objekt (Bryman & 

Bell 2013, s. 417). Fördelen är å andra sidan att man från de undersökta fallen eller 

objekten får djupare kunskap och förståelse, något som man inte kommer åt vid 

användning av en kvantitativ metod (Jacobsen 2002, s. 147) 
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3.2 METODANSATS 

Inom forskning talas det vanligtvis om två olika strategier för datainsamling: deduktion 

och induktion, vilka handlar om relationerna mellan teori och empiri (Jacobsen 2002, s. 

35). Deduktion innebär att man utgår från redan befintliga teorier och sedan utifrån 

teorin formulerar hypoteser som sedan testas mot verkligheten. Induktion fungerar 

istället åt det motsatta hållet, nämligen att man tar utgångspunkten i empirin, 

exempelvis utifrån observationer i verkligheten, för att sedan bygga slutsatser utifrån 

det man upptäckt (Alvehus 2013, s. 109). I denna studie har en kombination av dessa 

används, vilket kallas abduktion. Abduktion innebär att man växlar mellan empirin och 

teorin vilket kan leda till att nya aspekter av det som studeras upptäcks. Man använder 

således redan befintlig kunskap, det vill säga teorin, för att hitta teoretiska strukturer 

vilket skapar förståelse för de induktiva mönster som upptäcks i ett specifikt fall. Man 

pendlar sedan fram och tillbaka mellan teori och empiri och kan på så vis möta en 

förnyad teoretisk insikt. En studie med abduktiv ansats är således mer öppen för vad 

empirin visar (ibid.). 

 

Denna studie hade sin utgångspunkt i empirin då författarna blivit uppmärksammade 

om konkurrenssituationen mellan leverantörernas märkesvaror och butikskedjornas 

egna märkesvaror genom egna observationer och från artiklar i olika dagstidningar. 

Sedan satte sig författarna in i vad som tidigare forskats på i området för att finna ett 

forskningsgap som behövdes täckas. Således fick författarna förförståelse för ämnet 

samt en bra grund för att finna passande teorier kopplade till problemet. Vidare bidrog 

denna förförståelse till att skapa ett teoretiskt ramverk samt en intervjuguide med 

olika teman som sedan kom att användas vid insamlingen av empirin. Efter att det 

empiriska materialet samlats in kunde författarna analysera materialet och försöka 

hitta olika mönster och gå tillbaka och anpassa teorin efter detta.  

 

3.3 FORSKNINGSSTRATEGI 

Forskningsstrategins upplägg kan antingen vara av intensiv (djup) eller extensiv (bred) 

karaktär (Jacobsen 2002, s. 101). Med ett extensivt upplägg menas att undersökningen 

syftar till att undersöka få variabler men många enheter. Denna typ av upplägg är 
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vanligt i exempelvis opinionsmätningar där fokus ligger på det som är gemensamt för 

många och där syftet kan vara att generalisera resultatet (ibid. s. 93). Med ett intensivt 

upplägg menas istället att undersökningen går på djupet med några få enheter (ibid.). 

Då fokus i denna studie riktats på att få en djupare snarare än en generell förståelse 

för studiens problemformulering har studien utgått ifrån ett intensivt upplägg.  

 

3.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

3.4.1 Insamling av sekundärdata 

Sekundärdata är de data som forskaren inte själv samlar in och som baseras på tidigare 

upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen 2002, s. 153). Jacobsen menar att 

det ofta är idealiskt att både använda primär- och sekundärdata, då de kan ge 

varandra stöd och vidare även styrka det resultat som studien kommer fram till, 

alternativt ställa olika resultat mot varandra (ibid.). I denna studie användes 

sekundärdata i syfte att få en grundläggande förståelse för studiens ämnesområde. 

Sekundärdata samlades således in som stöd till problembakgrunden och teorikapitlet. 

De huvudsakliga källorna för sekundärdata har för denna studie hämtats från relevanta 

vetenskapliga artiklar, rapporter från näringslivet samt från vetenskaplig litteratur av 

framstående akademiker inom ämnesområdet så som bland annat Aaker, Kotler och 

Melin.  

 

3.4.2 Insamling av primärdata 

Den insamlingsmetod för primärdata som lämpade sig bäst för studien var kvalitativa 

individuella intervjuer. Eftersom studien ämnar undersöka frågor kring hur företag i 

praktiken använder sig av mervärde var det av betydelse att få fram mer djupgående 

och fylliga svar, vilket Bryman och Bell menar att kvalitativa intervjuer är särskilt 

lämpade för (2015, s. 474). Vidare menar Jacobsen att kvalitativa intervjuer lämpar sig 

för studier där syftet är att ta reda på hur uppgiftslämnaren tolkar och lägger mening i 

ett visst fenomen (2002, s. 161). Då det var av relevans att förstå hur uppgiftslämnarna 

både tolkade och använde sig av mervärde i praktiken valdes således kvalitativa 

intervjuer för denna studie. 
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Intervjuerna för studien var semistrukturerade och genomfördes gjordes via telefon. 

Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide, baserat på de olika teman 

som skulle beröras. Enligt Jacobsen hjälper en sådan typ av förstrukturering forskarna 

att säkerställa att intervjun kommer in på de ämnen som ska belysas samt underlättar 

analyseringen av data (2002, s. 163). Då kvalitativa intervjuer syftar till en förståelse 

om hur intervjupersonerna uppfattar sin värld (Bryman & Bell 2013, s. 483) var de 

frågeställningar som utformades till intervjuguiden öppna istället för specifika, vilket 

skulle kunna begränsa nya alternativa idéer och synsätt att uppstå vid insamlingen av 

data.  

 

3.4.3 Urval 

För samtalsintervjuer är urvalet av informanter ofta strategiskt. Det är vanligt att valet 

av intervjupersoner i en informantundersökning motiveras av att de intervjuade 

personerna, ofta genom sina positioner, besitter viss kunskap och unik information 

vilken är nödvändig för undersökningen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

2012, s. 260-262). Vid informantintervjuer används dessa intervjupersoner som 

“sanningssägare” eller “vittnen”, vars syfte är att bidra med värdefull information om 

hur något är konstruerat eller fungerar i ett visst avseende (ibid. s. 227). 

Informantintervjuer kan således bidra med information om faktiska förhållanden 

medan en respondentintervju istället syftar till att ge information om en persons egna 

åsikter och känslor (Repstad 2000, s. 14-15). Vidare menar Esaiasson et al. att 

strategiska urval bygger på en princip av intensitet (2012, s. 260) och som tidigare 

beskrivits under forskningsansats har denna studie sitt fokus på att få en djupare 

snarare än en generell förståelse varpå den utgått från ett intensivt upplägg. 

Urvalskriterierna för denna studies undersökningsobjekt är livsmedelsföretag vilka 

verkar på den svenska marknaden och som säljer livsmedelsprodukter till 

livsmedelsbutiker som har konkurrerande egna märkesvaror. Vidare är de avgörande 

kriterierna för intervjupersonerna att dessa besitter aktuell kunskap och erfarenhet 

inom ämnet. På denna grund valdes företag bakom varumärkena Löfbergs, Oatly, Loka, 

Pungpinan samt Saltå Kvarn.  
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3.4.4 Genomförande 

Utifrån studiens urvalskriterier kontaktade författarna via mail ett flertal personer på 

olika livsmedelsföretag, vilka samtliga besatt relevanta poster för undersökningen. I 

det första mailet som skickades ut beskrevs studiens syfte, varför företaget var 

intressant för undersökningen samt en beskrivning av hur intervjun skulle gå till och 

hur lång tid den skulle ta. I detta mail framgick även att det huvudsakliga syftet med 

intervjun var att undersöka hur företagen arbetar med att tillföra mervärde till sina 

produkter, snarare än hur de ser på, och förhåller sig till konkurrenssituationen 

gentemot butikskedjornas egna märkesvaror. Detta då författarna var medvetna om 

att denna information kan vara mycket känslig och vidare inte heller skulle bidra till att 

besvara studien forskningsfråga. Till de informanter som tackade ja till att delta i 

studien skickades sedan en intervjuguide med de övergripande teman som skulle 

komma att tas upp. Då författarna ville få så ärliga och spontana svar som möjligt 

under intervjun, skickades endast de tematiska huvudfrågorna ut i mailet, medan de 

underliggande och direkta frågorna sparades till själva intervjutillfället. För att 

informanterna skulle kunna förbereda sig och gå igenom intervjuguiden inför 

intervjun, avtalades en tid minst tre dagar före intervjutillfället. I studien genomfördes 

fem intervjuer, vilka hölls mellan den 7 och 16 maj 2019. Samtliga intervjuer pågick 

under cirka 30 min och spelades in med iPhone-appen QuickVoice, vilket samtliga 

informanter blivit informerade om och godkänt i förväg via mail. Båda författarna 

deltog vid samtliga intervjuer, dels för att den ena skulle kunna fokusera på att ställa 

frågorna medan den andra kunde fokusera på att anteckna och dels för att det 

möjliggjorde att båda kunde ställa spontana följdfrågor. Det var viktigt för författarna 

att föra anteckningar under intervjuerna, för att i efterhand minnas det som under 

intervjuerna upplevdes extra viktigt eller intressant. Både ljudinspelning och 

anteckningar från samtliga intervjuer var av relevans för studien, för att författarna i 

efterhand skulle kunna garantera att den insamlade datan återgavs och användes 

korrekt. Författarna förberedde sig genom att vara väl pålästa inom ämnet, i syfte att 

få ut så mycket som möjligt från samtliga intervjuer samt för att kunna ställa spontana 

och relevanta följdfrågor.  
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3.4.5 Analysmetod 

En analys av en samtalsintervju går ut på att belägga vad som hänt i en viss situation 

eller vad som gäller för ett visst företag (Esaiasson et al. 2012, s. 269). 

Analysprocessens tre steg omfattar vanligtvis beskrivning, kategorisering samt 

kombination (Jacobsen 2002, s. 216). Beskrivning, vilket är det första steget i 

processen, innefattar renskrivning, att kommentera samt att annotera (ibid.). Det 

första steget för författarna var därför att transkribera den inspelade datan från 

intervjuerna varpå författarna var för sig sedan läste igenom transkriberingen flera 

gånger och plockade ut nyckelord. Under läsningens gång dök olika återkommande 

teman upp vilket kommenterades tillsammans med nyckelorden genom anteckningar 

på papprets marginal i syfte att hitta olika infallsvinklar på samma ämne. Sedan 

jämförde författarna de olika nyckelorden och teman som plockats ut för att 

säkerställa att båda tolkat den insamlade datan på ett liknande sätt och att personliga 

värderingar inte påverkat analysen. Därefter sammanfattades varje intervju, vilket 

Jacobson menar är viktigt för att göra datan mer överskådlig (ibid. s. 219). Nästa steg i 

analysen var att kategorisera datan, vilket Jacobsson förklarar som att man lyfter 

blicken från den enskilda intervjun till de ämnen som datan behandlar och att man 

samlar datan i olika grupper. Denna kategorisering genomfördes genom att författarna 

först skapade relevanta överkategorier utifrån den insamlade datan samt 

intervjuguiden. Sedan gick författarna igenom de olika kategorierna och skapade 

enskilda underkategorier. Därefter hänfördes varje enskild intervjus data till de olika 

kategorierna. I denna fas användes “sax- och kuvertmetoden” vilket innebär att 

intervjuerna klipps isär och läggs i kuvert som motsvarar de olika kategorierna 

(Repstad 2000, s. 142). Jacobsen menar att det är i denna fas som analys av enskilda 

intervjuer går till en analys av flera intervjuer och genom detta går det att jämföra de 

olika intervjuernas uttalanden av samma fenomen (ibid. s. 237). Det sista steget, 

kombination, innebär att hitta samband i den insamlade datan samt att se om något 

fenomen ofta visar sig eller avviker (ibid. s. 240).  

 

Genom denna analysprocess kunde författarna gå från en relativt oöverskådlig data till 

en allt mer förenklad överblick av den empiri som samlats in.    
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3.5 METODKRITIK 

Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp när man diskuterar kvalitet inom 

vetenskap. I en kvalitativ studie används dock begreppen med lite annan innebörd än i 

en kvantitativ studie, då det exempelvis skulle vara svårt att få exakt samma svar vid 

två intervjuer som sker vid olika tillfällen eller om intervjuerna skulle hållas av olika 

personer (Alvehus 2013, s. 122).  

 

Valid betyder allmänt giltig och i kvalitativa studier används ofta begreppet giltighet 

som en synonym till validitet. Validitet kan delas in i två delar: intern samt extern 

validitet. Intern validitet innebär att man faktiskt mäter det man avser att mäta. En 

viktig egenskap hos intern validitet är att den enbart gäller för den aktuella specifika 

studien (Allwood & Erikson 2017, s. 167). Extern validitet innebär att resultatet 

stämmer överens med verkligheten, det vill säga avser möjligheten att generalisera 

slutsatserna från urvalet till en större population eller från en kontext till en annan 

(Esaiasson et al. 2012, s. 58). Under arbetet med utformningen av intervjuguiden samt 

vid formuleringen av intervjufrågor har författarna utgått från problemformuleringen 

och teorin för att säkerställa att det som mäts faktiskt är vad som avses att mätas. Då 

studien har en abduktiv metodansats har författarna växlat mellan teori och empiri 

vilket även borde stärka den interna validiteten som bland annat syftar till att empirin 

och teorin stämmer överens. En liknande problematik, gällande konkurrensen mellan 

leverantörernas märkesvaror och butikskedjornas egna märkesvaror, finns inom flera 

andra branscher, men då insamlingen av empirin endast skett från fem företag inom 

livsmedelsbranschen är den externa validiteten troligtvis ganska låg. Det kan således 

finnas svårigheter i att generalisera resultatet till en annan bransch eller kontext. 

Däremot är det möjligt att studien i viss mån går att generalisera till andra 

livsmedelsföretag. Det bör tilläggas att studiens fokus har varit att gå på djupet snarare 

än att skrapa på ytan vid flera undersökningsenheter och att det inte har funnits någon 

intention att kunna generalisera resultatet. 

 

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i studiens mätningar. Extern reliabilitet, vilket 

syftar till att beskriva i vilken utsträckning studien kan upprepas och i ett sådant fall få 

ett liknande resultat, blir således svårt att uppfylla med kvalitativ forskning. Detta 
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eftersom det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de villkor som gäller vid en 

inledande studie (Bryman & Bell 2013, s. 401). Istället föreslår Bryman och Bell att den 

externa reliabiliteten kan ersättas med begreppet pålitlighet, som då innebär att 

forskarna skapar och redogör en fullständig och tillgänglig redogörelse för hur alla 

faser i forskningsprocessen har gått till. Detta för att andra forskare ska kunna ta del 

av, och granska de val som har gjorts för att sedan kunna ge en bedömning av huruvida 

de teoretiska slutsatserna är berättigade eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 405). För att 

öka pålitligheten i denna studie har det därför varit nödvändigt att på ett detaljerat 

sätt beskriva hur studien har gått tillväga för att få fram dess slutsatser. Exempelvis har 

författarna i detalj beskrivit både hur förberedelserna inför- och genomförandet av 

intervjuerna har gått till, samt hur den empiri som samlats in ska analyseras. Då 

studien ämnar granska hur företag arbetar med mervärde i praktiken blir studiens 

resultat bundet till de premisser och den kontext som existerade vid studiens 

genomförande. Detta eftersom det under studiens gång framkommit att mervärde är 

ett flyktigt begrepp som tenderar att byta innebörd i förhållande till de trender och 

strömningar som råder. Därför går det inte att fastslå att denna studies resultat skulle 

bli detsamma om samma studie skulle utföras igen i framtiden, vilket forskarna är väl 

medvetna om. Den interna reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning 

medlemmarna i ett forskarteam tänker lika vid tolkning av data, vilket i kvalitativ 

forskning kan bytas ut mot konfirmering eller bekräftelse. Att kunna konfirmera 

innebär att forskaren visar att hen inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller 

teoretiska inriktningar färgat utförandet eller slutsatserna av undersökningen (ibid.). 

Detta har tagits hänsyn till genom att ständigt föra en diskussion författarna emellan 

genom alla steg i forskningsprocessen och i synnerhet vid tolkningen av den insamlade 

data, i syfte att förhindra att enskilda värderingar och tolkningar ska påverka 

resultatet. Alla intervjuer som genomförts har dessutom spelats in och transkriberats.  

 

Då flera av de företag som intervjuats i denna studie har varit utspridda runtom i 

Sverige var det inte möjligt inom ramen för denna studie att genomföra individuella 

intervjuer ansikte mot ansikte, därav har istället telefonintervjuer genomförts. 

Intervjuer över telefon medför vissa konsekvenser, vilket forskarna varit medvetna om. 

Enligt Jacobsen kan telefonen som medium försvåra möjligheten att skapa en förtrolig 
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stämning med intervjuobjektet. Detta kan leda till att det blir svårare att vidröra 

känsliga ämnen och att det blir lättare för intervjuobjektet att ljuga eller “dra en vals” 

(Jacobsen 2002, s. 161). Då intervjuerna var av informantkaraktär och inte av 

respondentkaraktär, hade intervjuerna som syfte att bidra med information om 

faktiska förhållanden gällande hur företag arbetar med att tillföra mervärde, snarare 

än att ge information om varje enskild intervjupersonens egna åsikter och känslor. 

Därför vidrördes inte ämnen som skulle kunna vara känsliga för den enskilda 

intervjupersonen. Enligt Jacobsen är en av de positiva sidorna med telefonintervjuer 

att de minskar den så kallade “intervjuareffekten”, vilken innebär att intervjuaren kan 

påverka intervjupersonens svar genom exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(2002, s. 162). Vidare är det även mindre kostsamt, vilket således passar studier där 

resurserna är begränsade (ibid).        
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4. EMPIRI 

4.1 PRESENTATION AV FÖRETAG & INFORMANTER 

 

LÖFBERGS 

Löfbergs är ett svenskt familjeägt företag som grundades 1906. I samband 

med att ordet fika debuterade kring 1911 började Löfbergs att rosta sitt 

eget kaffe. Idag är företaget en av världens största importörer av 

ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.  

 

Informant: Gabriella Gille, Brands- & Product Development Director  

 

OATLY 

Oatly är ett svenskt livsmedelsföretag som grundades 1994 i Lund 

och lanserades som varumärke i Sverige 2001. Företaget tillverkar, 

utvecklar och säljer havrebaserade livsmedel, som substitut till klassiska 

mejeriprodukter.  

 

                      Informant:  Linda Nordgren, Communications Manager 

 

LOKA 

Loka är ett svenskt varumärke med sina rötter i Bergslagen. Idag ägs Loka 

av Spendrups bryggeri som sedan 1992 har tappat vattnet som är hämtat 

från Loka brunn.  

 

Informant: Utan namn, Produktchef  
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PUNGPINAN 

Pungpinan är ett familjeägt företag från Stockholm som grundades 2017. 

Företaget tillagar och säljer färska matlagningsfonder, helt utan tillsatser.  

  

Informant: Tobias Björkman, Grundare  

  

 

SALTÅ KVARN 

Saltå Kvarn är ett svenskt ekologiskt matföretag som grundades 1964 i 

Saltå. Alla produkter är ekologiska och kommer från jordbruk som inte 

tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. I Saltå Kvarns 

sortimentet finns bland annat bönor, linser, pasta, ris, olivolja, torkad 

frukt, juice och nötter.  

 

Informant: Maria Hauffman, Marknad- och innovationschef  
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4.2 RESULTAT FRÅN SAMTALSINTERVJUER 

I detta avsnitt kommer resultatet från de fem telefonintervjuerna att presenteras, 

utifrån de olika teman som dök upp under samtliga intervjuer.  

 

4.2.1 Varumärket 

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille uttrycker att Löfbergs ska vara kafferosteriet för nästa generation, de vill 

således nå nästa generations kaffedrickare. 

 

Vi ska vara kafferosteriet för nästa generation. Och kafferosteriet för nästa 
generation innebär egentligen att vi ska vara utmanande och blicka framåt, komma 
ut med nya innovativa produkter och med innovativa upplevelser, det behöver ju 
inte alltid vara en produkt, det kan vara andra typer av upplevelser där våra 
produkter kommer in på ett naturligt sätt. 

 

Gille berättar att det ser väldigt olika ut gällande huruvida konsumenterna delar 

samma bild och uppfattning om varumärket, vilket ligger till grund för varför de 2015 

byggde om sin varumärkesplattform. Gille förklarar att för den äldre generationen står 

Löfbergs fortfarande för ett traditionellt kaffevarumärke med god kvalitet och smak, 

medan den yngre generationen inte vet så mycket om varumärket än. Vidare menar 

Gille att det är vanligt att den yngre generationen dras till varumärken som delar deras 

egna värderingar. Då Löfbergs vill vara kafferosteriet för nästa generation, arbetar de i 

nuläget med att kommunicera mer kring just sina värderingar. 

 

Vidare vill Löfbergs uppfattas som modiga, äkta, nyfikna och öppna. Löfbergs ledord 

äkta handlar om genuinitet. Det är viktigt att konsumenterna känner att de förstår vad 

Löfbergs står för, för att kunna identifiera sig med varumärket. Gille uttrycker att detta 

är vad som påverkar valet och att konsumenter inte enbart köper varumärken bara för 

att de är “hippa”. Hon menar att det därför är viktigt att förmedla varumärket och dess 

värderingar på ett så tydligt sätt som möjligt.  
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OATLY 

Linda Nordgren uttrycker att Oatlys vision som varumärke och företag är att de ska 

hjälpa konsumenter att äta hälsosamt, utan att samtidigt förstöra planeten. Hon 

benämner detta som deras yttersta mission. Deras tre grundvärderingar är hälsa, 

hållbarhet och förtroende, vilket de bygger all sin kommunikation kring. Nordgren 

tycker det är farligt att tala om att man ska förmedla en bild av ett företag som ska 

uppfattas på ett visst sätt av konsumenterna.  

 

 Det är väldigt vanskligt att prata om bilden av ett företag, vi har liksom ingen bild 
av oss, vi är någonting och det är det som är kärnan […] man måste vara genuin och 
verkligen tro på- och vara grundad i sina värderingar som företag, annars kommer 
man att se igenom det och det blir för falskt. 

 

Nordgren menar att ha en Oatly i kylen ska kännas som ett aktivt ställningstagande.  

 

Mycket av de produkter som vi konsumenter konsumerar idag vill vi ju ska säga 
något om vem vi är som person och om vår identitet. Både vad vi väljer för 
klädmärke, vad vi väljer för hudvårdsprodukter och vad vi gillar för matvarumärken. 

 

Oatly gjorde en stor förändring 2013, och gick över till att kommunicera mer kopplat 

till hållbarhet och till deras värderingar samt ändrade deras design. Nordgren berättar 

att i och med denna förändring fick de en väldigt trogen konsumentskara som 

identifierar sig med varumärket.  

 

LOKA  

Lokas produktchef uttrycker att varumärket har en mycket tydlig identitet, som står för 

naturligt, samt för rent och friskt vatten. Deras identitet grundar sig i hälsokällan i 

Bergslagen, vilket är en plats som människor besökt sedan hundratals år tillbaka, vars 

vatten enligt sägen sägs ge styrka och kraft. Loka har, enligt deras produktchef, varit 

väldigt konsekventa i sitt varumärkesarbete under en lång tid, vilket hon menar har 

bidragit till konsumenternas associationer till Loka stämmer överens med deras 

identitet - hälsokällan i Bergslagen.  
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PUNGPINAN  

Pungpinans grundare Tobias Björkman uttrycker att varumärket främst står för kvalitet 

och hållbarhet. Alla deras produkter är lagade från grunden med de bästa råvarorna, 

utan några tillsatser. Deras produkter ska vara på riktigt, ärliga och aldrig ge sken av 

något som de inte är. Varumärkets vision är “bättre mat för de många”, de vill således 

förenkla matlagningen för såväl hemmakocken som för amatören. Pungpinan Bros AB 

grundades 2012 men det var först 2017 som de började säljas på den kommersiella 

marknaden. Innan dess tillagades fonderna hemma i köket och såldes i garaget, ett 

engagemang som än idag återspeglar sig i varumärkets identitet. “Det ska vara bra 

grejer, lagade från grunden utan tillsatser eller konstigheter. Det har jag ju inte när jag 

lagar mat hemma så det vill jag inte köpa i butiken heller”. Björkman menar att den 

bilden och känslan av varumärket som de vill förmedla till konsumenterna återspeglar 

sig i hur deras produkter ser ut och vad de ger för sken i butiken. Genom att 

konsumenterna läser innehållsförteckningen kan de skapa sig en uppfattning om hur 

Pungpinans produkter skiljer sig från liknande produkter och även skapa sig rätt 

associationer till varumärket. Björkman tror att konsumenterna genom konsumtionen 

av deras produkter identifierar sig med varumärket genom att visa att de är medvetna 

om vilka val de gör i köket.  

 

Istället för att köpa den där Ica-buljongen för tio spänn så köper man våra produkter, 
för att man vet vad man köper, och det säger kanske lite mer om en själv […] och 
förhoppningsvis ger det också sken på tallriken när de bjuder sina gäster. 

 

SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman berättar att varumärket Saltå Kvarn främst står för hållbarhet, hälsa 

och kvalitet. Hon uttrycker att Saltå Kvarn är ett väldigt starkt varumärke med många 

bra associationer kopplade till sig och att Saltå Kvarn är ett av de första varumärkena 

som konsumenter associerar med hållbarhet inom livsmedelskategorin. Emellertid har 

de haft svårt att tydliggöra vad varumärket står för inför den bredare publiken. 

Hauffman förklarar att de av den anledningen just nu är inne i en förändringsprocess, 

där deras utmaning ligger i att just tydliggöra varumärket för en bredare målgrupp än 

deras initierade. De associationer som varumärket har idag vill de behålla och 

Hauffman menar att de positionsmässigt ligger rätt. Däremot behöver de addera en 



 39 

upplevelse kring att de även levererar på hälsa, något som de inte har fokuserat på att 

kommunicera kring tidigare, även om deras sortiment är väldigt hälsosamt.  

 

Hauffman berättar att de upplever att många konsumenter älskar deras produkter 

men att många samtidigt känner att “det inte riktigt är ett varumärke för mig”. Hon 

tror att detta bland annat beror att stora delar av deras sortiment inte är anpassat för 

dagens stressade tillvaro, då många av deras produkter behöver tillagas under en 

längre tid.  

 

SAMMANFATTNING: VARUMÄRKE 

Löfbergs vill vara kafferosteriet för nästa generation genom att vara utmanande och 

blicka framåt. Oatly vill underlätta för konsumenter att äta hälsosamt på ett 

miljövänligt sätt. Gemensamt för Löfbergs och Oatly är att de båda på ett tydligt sätt 

kommunicerar kring sina värderingar. Pungpinans kärnvärden och identitet kretsar 

kring kvalitet och hållbarhet.  

Loka står för det naturliga vattnet från hälsokällan i Bergslagen. Saltå Kvarn jobbar i 

nuläget med att nå ut till en bredare målgrupp genom att kommunicera mer kring 

deras grundstenar hållbarhet, hälsa och kvalitet.  

 

4.2.2 Känsla kopplat till varumärket 

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille uttrycker att Löfbergs vill att deras konsumenter ska känna att de, 

genom att konsumera deras produkter, “är med och bidrar till någonting större”. 

Denna känsla vill de skapa genom att förmedla deras arbete kring hållbarhet och 

jämlikhet, vilket är vad ett av deras ledord, äkta, står för. Löfbergs arbetar bland annat 

med att stödja nästa generations kaffebönder i olika delar av världen. Gille menar att 

det snarare är sådana typer av projekt som konsumenterna betalar för när de köper 

Löfbergs, än endast innehållet i paketet.  

 

Visst kan man säga att ett mervärde är att få ett dubbelcertifierat kaffe, det är det 
ju absolut, både kvalitetsmässigt och vad det faktiskt bidrar till. Dock är det kanske 
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inte är det primära mervärdet som konsumenterna ser. Utan mervärdet för dem 
kan ju snarare vara att veta att vi jobbar direkt med en kaffebonde och stöttar 
människor och deras vardag. 

 

OATLY 

Linda Nordgren menar att Oatlys konsumenter dels ska känna att “det är en grymt god 

produkt”, men också att man som konsument faktiskt är med och bidrar till en skillnad 

för planeten. Hon fortsätter med att förklara hur det kan vara svårt som konsument att 

veta vad man som enskild individ kan göra. Hon menar att de certifieringar som finns 

idag kan uppfattas som luddiga och svåra att förstå, och således inte hjälper den 

konsumenten som vill göra aktiva bra miljöval, något vidare. “Två kravprodukter kan ju 

ha väldigt olika växthusgasutsläpp, det säger ju bara någonting i relation till den som 

inte är kravmärkt till exempel”. 

 

För att underlätta detta för konsumenten och för att få denne att känna att den genom 

att konsumera rätt kan vara med och bidra till en bättre planet, har Oatly börjat 

klimatdeklarera varje produktförpackning. Detta innebär att de skriver ut exakt hur 

mycket koldioxidutsläpp som har gått åt för att göra produkten och nu uppmanar de 

resten av livsmedelsindustrin att göra likadant, “för hur ska du annars som konsument 

veta när du står där i butiken hur du ska kunna göra ett aktivt bra miljöval”.  

 

LOKA 

Lokas produktchef menar att den känsla som varumärket vill skapa är att det ska vara 

friskt och fräscht och helt enkelt något man vill släcka törsten med. Hon uttrycker att: 

“Vi är en väldigt enkel och simpel produkt, så är det någonting som man ska känna, så 

är det: ÅH vad gott!”  

 

Vidare berättar hon att de ständigt arbetar med produktutveckling för att ligga i topp 

och vara kategoriledare när det gäller smak och kvalitet, just för att konsumenterna 

ska känna att deras produkter är de godaste.  
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PUNGPINAN 

Tobias Björkman beskriver att den känsla som varumärket ska förmedla till 

konsumenterna främst är kvalitet och ärlighet samt att konsumenterna ska känna att 

de får vad de betalar för. De vill även att konsumenterna ska känna att de genom deras 

produkt kan spara tid. “Istället för att stå tolv timmar och koka buljongen kan de köpa 

vår produkt som blir exakt bra fast de slipper laga den själv”.  

 

Vidare vill de förmedla en känsla av att det ligger väldigt mycket kärlek och 

engagemang bakom deras produkter och Björkman beskriver produkterna som ett 

hantverk.  

 

SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman berättar att varumärket vill förmedla ett omhändertagande och en 

kärleksfullhet för hela produktionsledet. Inom företaget finns det en hög ambition att 

skapa produkter med omsorg för både människan, naturen och djuren, något de vill 

förmedla genom sina produkter. Hauffman menar emellertid att det är en utmaning 

att förmedla dessa mervärden endast genom sina produkter på butikshyllan.  

 

På dagens butikshyllor är det svårt. Väl framme vid hyllan är det mycket fokus på 
pris, och det kan vara svårt för konsumenten att förstå och värdesätta att det finns 
viktiga mervärden utöver ett billigt pris. 

 

För att få konsumenterna att uppfatta dessa mervärden tror Hauffman att det mycket 

handlar om att arbeta med produktförpackningarna, så att dessa blir tydliga. 

 

SAMMANFATTNING: KÄNSLA KOPPLAT TILL VARUMÄRKET 

Löfbergs, Oatly och Saltå Kvarn vill att deras konsumenter ska känna att de är med och 

bidrar till någonting gott. För Loka är det primära att vara den bästa törstsläckaren, 

och vill därför förmedla en känsla om friskt och fräscht vatten. Likt Loka vill Pungpinan 

väcka en känsla om riktigt god kvalitet och att konsumenterna just därför får vad de 

betalar för. Ett gemensamt tema för både Oatly och Pungpinan är att de vill underlätta 

för konsumenten i såväl butiken som i köket.  
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4.2.3 Kommunikation & relation 

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille förklarar att Löfbergs stora fokus ligger på att vinna nästa generations 

kaffedrickare. “Vi vänder oss till en yngre konsumentgrupp och vill nå nästa 

generations kaffedrickare. Vi vill etablera ett relevant varumärke hos dem, kanske 

redan innan de blir tunga kaffedrickare.” 

 

Detta gör de genom att dels möta slutkonsument och bygga en relation, dels genom 

att använda sina kanaler för att skapa olika typer av innehåll, så kallat “content”, där 

de lyfter frågor kring hållbarhet och jämlikhet, om hur de supporterar olika projekt och 

inspirerar genom att dela med sig av recept. 

 

Två av Löfbergs ledord är nyfikna och öppna: “nyfikna genom att lyssna till 

konsumenten [...] och öppna genom att bjuda in, föra en dialog och inspirera snarare 

än att pusha ut reklam och erbjudanden.”  

 

För att bygga en relation med sina konsumenter och skapa en gemenskap har Löfberg 

öppnat två kaffebarer, en i Stockholm och en i Karlstad. På dessa kaffebarer får de en 

direktkontakt med slutkonsument, där de får möjlighet att föra en dialog, men också 

möjligheten att skapa en större upplevelse kring sina produkter. Förutom att 

konsumenterna kommer till dessa kaffebarer för en fika, anordnar även Löfbergs olika 

typer av seminarier och frågestunder om hållbarhet och jämlikhet, frågor som Löfbergs 

menar är viktiga för nästa generation. Gille menar även att mycket av deras 

kommunikation inte främst syftar till att lyfta fram deras produkter, utan att istället 

hitta relevanta sammanhang där deras varumärke kommer in på ett naturligt sätt.  

 

OATLY 

Linda Nordgren förklarar att Oatly, sedan sin förändring 2013, kontinuerligt 

kommunicerar kring sina grundvärderingar om hållbarhet, och att all deras 

kommunikation baseras på dessa snarare än att lyfta fram produkterna. De arbetar 

med de verktyg som finns och är ute och skapar uppmärksamhet och engagemang 
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med kreativa kampanjer via såväl traditionella marknadsföringskanaler som via sociala 

medier. Trots trender om att marknadsföra sig digitalt tror Oatly mycket på den fysiska 

kommunikationen, vilket de använder sig av genom exempelvis förpackningen. 

Nordgren uttrycker att man inte kan åstadkomma en förändring om man bara är ute 

efter snabba klick och pushar, istället handlar det om att bygga långsiktiga relationer. 

“För att åstadkomma en förändring handlar det mycket om att fånga upp 

engagemanget, genom att föra en dialog och bygga långsiktiga relationer med 

konsumenterna.” 

 

LOKA 

Lokas produktchef uttrycker att de är konsekventa i sitt varumärkesarbete. För Loka 

handlar det främst om att kommunicera kvalitet, vilket hon menar inkluderar 

kommunikation kring att göra rätt saker i fråga om hållbarhet och socialt 

ansvarstagande. Något Loka främst gör via sin hemsida och Instagram.  

 

Vi är konsekventa i vårt varumärkesarbete. Den positionen vi har, har vi hela tiden 
haft under minst 20 år skulle jag säga, och inte vikit ifrån, vilket gör det lättare för 
konsumenter att hänga med. 

 

PUNGPINAN 

Tobias Björkman berättar att de främst kommunicerar med sina kunder genom sin 

hemsida samt Instagram. De upplever att de flesta som köper deras produkter är 

väldigt matintresserade varpå de vill inspirera genom olika recept där deras produkter 

sätts in i relevanta sammanhang. Något som han menar också kan hjälpa till att fånga 

upp de som inte är lika säkra i köket, då dessa får hjälp och vägledning i hur man kan 

använda sig av deras produkter samt laga riktigt bra mat från grunden.  

 

Att ge recept och visa på vad man kan laga är ju också ett sätt att fånga upp de andra 
som kanske inte vågar köpa våra produkter för att de inte förstår hur den ska 
användas och som tänker att den är typ fem gånger dyrare än andra buljonger. 
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SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman förklarar att då Saltå Kvarn inte har budget till att göra stora 

reklamkampanjer använder de sig istället av förpackningen för att kommunicera med 

kunden direkt i butiken. Hon berättar att de i samband med den förändringsprocess 

som de för närvarande befinner sig i, arbetar mycket med deras förpackningar. Detta i 

syfte att konsumenterna ska få en tydligare och rättvisare bild av deras produkters 

kvalitet, att deras sortiment är hel-ekologiskt och hälsosamt samt för att göra det 

lättare för konsumenten att hitta rätt i deras sortiment.  

 

Vi har ju ett hel-ekologiskt sortiment, men det är bara 30 procent av alla 
konsumenter som känner till det, så det behöver vi tydliggöra. Vi behöver också 
tydliggöra att hela vårt sortiment är helt utan tillsatser, det är det nästan ingen som 
vet om. 

 

För att inspirera och engagera och således skapa en relation till slutkonsumenten 

erbjuder Saltå Kvarn olika kurser i bakning och matlagning. Detta är även något de 

arbetar med att kommunicera via Instagram där de bjuder på olika recept och sätter 

sina produkter i relevanta sammanhang. 

 

SAMMANFATTNING: KOMMUNIKATION & RELATION 

För Löfbergs och Oatly är det viktigt att använda sin kommunikation i syfte att bygga 

långsiktiga relationer. För Löfbergs handlar det främst om att nå nästa generations 

kaffedrickare medan Oatly menar att långsiktiga relationer är grunden för att kunna 

göra den samhällsförändring de vill se. För Loka handlar kommunikationen mestadels 

om kvalitet, vilket de menar grundar sig i göra bra saker för miljön och samhället. 

Pungpinan och Saltå Kvarn vill genom sin kommunikation inspirera och hjälpa 

konsumenterna att äta godare och bättre mat för. Gemensamt för samtliga 

varumärken är att de kommunicerar via sina digitala kanaler, emellertid värdesätter 

Löfbergs, Oatly samt Saltå Kvarn även den fysiska kommunikationen via förpackningen.  
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4.2.4 Hållbarhet & transparens 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille pratar mycket om Löfbergs arbete för hållbarhet och jämlikhet, vilket 

deras ledord äkta står för. De jobbar med att stötta unga kaffebönder i olika delar av 

världen för att dessa ska kunna se en vinning i att fortsätta odla kaffe och således inte 

behöva flytta in till städerna. Några av dessa kaffebönder lyfter de fram på sina 

förpackningar, bland annat Anna-Maria och Emilio från Colombia, vars resa och 

utveckling konsumenterna kan följa om de så vill. Utöver att stötta unga kaffebönder 

arbetar Löfbergs också med att lyfta fram olika hållbarhetshjältar. Gille berättar om ett 

hållbarhetsprojekt som de gjorde tillsammans med två kvinnliga glasblåsare, ett 

samarbete som mynnade ut i hållbara kaffeglas som sedan såldes och användes på 

deras kaffebarer.  

 

Ett typisk sådant evenemang som inte primärt handlar om att lyfta fram våra 
produkter, utan där vi istället lyfter fram två hållbarhetshjältar som vi tycker 
kämpar för återvinningen av gammalt glas [...] där Löfbergs kommer in i ett relevant 
sammanhang. 

 

OATLY 

Oatly menar att de finns av en enda anledning: att göra det enkelt för människor att 

äta och dricka hälsosamt utan att tära på planetens resurser. Linda Nordgren menar 

att de vill hjälpa konsumenterna på vägen genom att bland annat erbjuda kvalitativa 

växtbaserade produkter som en ersättning till de produkter som de flesta människor 

använder i sin vardag. Genom att de har börjat klimatdeklarera samtliga av sina 

produkter, och även uppmanar andra livsmedelsföretag att följa efter, kan de ses som 

en förebild på livsmedelsmarknaden. Vidare menar Nordgren att de bygger sitt 

förtroende genom att vara transparenta, öppna och genuina. 

 

Vi vill vara med och driva samhällsförändringen. Det kan inte ligga bara hos enskilda 
konsumenter, utan där måste vi som företag också vara framåt och visa på hur man 
kan bygga hållbara livsmedelssystem och hållbar livsmedelsproduktion och faktiskt 
mena allvar med det. 
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LOKA 

Lokas produktchef uttrycker att “hållbarhet är mycket viktigt för oss, det är ett av våra 

prioritetsområden”. Loka arbetar utifrån fyra hållbarhetsområden: omställning till 

fossilfritt, cirkulärt, socialt ansvarstagande samt hälsa och välbefinnande. De har 

exempelvis under de senaste åren både minskat antalet transporter samt ökat andelen 

egna transporter som kör på förnyelsebart bränsle. Deras förpackningar är gjorda av 

50 procent återvunnen plast och deras burkar av 100 procent återvunnen aluminium. 

De engagerar sig i sociala projekt, exempelvis Loka Heroes som gör det möjligt för unga 

att spela basket.  

 

PUNGPINAN 

Tobias Björkman uttrycker att Pungpinan försöker vara rätt i tiden genom att ständigt 

ta medvetna val när det kommer till miljön, “hållbarhet är väldigt viktigt för oss”. Detta 

gör de bland annat genom att de tar vara på allting som finns, både när det kommer till 

djuret och till grönsakerna, ingenting ska gå till spillo. De använder sig uteslutande av 

svenskt kött och fågel. För Björkman det viktigt att ha ett ärligt och transparent 

varumärke som gör rätt saker från början så att man i efterhand inte ska behöva 

klimatkompensera för att se snyggare ut, något han uppfattar att många företag gör 

idag.  

 

Nu försöker ju många plantera träd eller kompensera för grejer, just för att försöka 
se snyggare ut, sminka en gris eller vad man säger, det är bättre att göra rätt för sig 
från början. 

 

SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman berättar att om man frågar konsumenter om ett hållbart varumärke 

inom livsmedelskategorin, är Saltå Kvarn ett av de fem första varumärkena som 

kommer upp. Hon uttrycker att Saltå Kvarn är ett varumärke med en konsekvent 

hållbar strategi och att deras metod är kompromisslös, de vill erbjuda god mat som 

produceras på jordens villkor. Saltå Kvarn tror inte på att en förändring sker i 

kanslierna, utan att det är något som företagen tillsammans med den enskilda 

konsumenten måste arbeta med tillsammans om man vill uppnå en skillnad. Vidare 
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arbetar Saltå Kvarn för en hållbar, rättvis och transparent livsmedelsproduktion, hela 

vägen från odlare till konsument. De vill att deras produkter ska bidra till att ge odlaren 

möjligheten och förutsättningarna att kunna leva på sitt jordbruk och att odlingen inte 

ska få påverka nästkommande generationers möjligheter. Saltå Kvarn vill öka 

kunskapen hos konsumenten om hur mat blir till och på så vis vara en länk mellan 

konsument och odlare.  

 

Vi har en hög ambition att skapa produkter med omsorg både för människan, 
naturen och djuren. Det finns ett omhändertagande i att göra det bra och med 
omsorg för alla i produktionsledet. 

 

SAMMANFATTNING: HÅLLBARHET  

Samtliga varumärken jobbar med hållbarhetsfrågor, men på lite olika sätt. Löfbergs vill 

stötta olika typer av projekt och lyfta fram hållbarhetshjältar som de anser arbetar för 

en bättre planet. Oatly vill hjälpa konsumenterna att ta små steg mot en hållbar 

konsumtion medan Loka vill minska sitt eget klimatavtryck genom att använda 

återvunnet material och göra deras transporter mer miljövänliga. För Pungpinan 

handlar hållbarhet främst om att ta vara på sina råvaror och att inte låta något gå till 

spillo. Saltå Kvarn arbetar för en hållbar, rättvis och transparent livsmedelsproduktion 

genom att såväl endast erbjuda ekologiska råvaror som att stötta bönder så de kan 

leva på sitt jordbruk.  

 

4.2.5 Innovation & kvalitet 

 Melin (2002) belyser vikten av att kontinuerligt arbeta med produktutveckling för att 

varumärket ska hålla sig konkurrenskraftigt på marknaden. Ett löpande arbete med 

produktförbättringar kommer att hjälpa företaget att behålla sitt rykte om god kvalitet 

på marknaden samt knyta an funktionella mervärden till produkten (2002, s. 118).  

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille menar att det för Löfbergs är viktigt att vara modiga, vilket är ytterligare 

ett av varumärkets ledord. Detta förklarar Gille är något de arbetar med genom att 
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vara med i tiden och matcha konsumenternas behov i sina erbjudanden och i sin 

produktutveckling.  

Utöver traditionellt kaffe har Löfbergs dels tagit fram växtbaserade kaffekapslar som 

helt består av förnyelsebar råvara, dels kalla drycker som coldbrew och hälsosamt 

koffeinvatten utan några tillsatser.  

 

Med modiga så vill man få känslan att Löfbergs är ett varumärke vars produkter 
ligger i tiden, de matchar mina behov, och om jag inte vill dricka en kopp kaffe utan 
istället ett naturligt hälsosamt koffeinvatten utan tillsatser, och få i mig koffein på 
den vägen, då har man varit modiga i sitt erbjudande och i sin produktutveckling. 

 

Genom att ständigt föra en dialog med konsumenterna är det lättare att få feedback 

om vad som efterfrågas. Vidare förklarar hon att detta är en del i vad hon benämner 

som deras “framåtlutade positionering”. I den framåtlutade positioneringen ingår det 

således att driva kategorin framåt, något som Gille menar är nödvändigt för såväl 

butikerna som säljer deras varor, som för slutkonsumenten. Dessa innovativa delar kan 

vara svåra att bygga in i butikskedjornas egna märkesvaror, där det ofta istället handlar 

mycket om pris. Gille understryker att Löfbergs starkt tror på att det ska finnas ett 

utbud för konsumenten och att butikskedjornas- och leverantörernas märkesvaror 

spelar olika roller i butikshyllan och att det således är viktigt att hitta sin plats.  

 

Gille anser att kvalitet kanske inte är det primära mervärdet som konsumenterna 

uppfattar, då det generellt är bra kvalitet på det kaffet som finns i Sverige. För Löfbergs 

handlar kvalitet mycket om spårbarheten, att man som konsument ska kunna följa 

hela resan från kaffebönan till kaffekoppen. Gille förklarar att det som konsument kan 

vara svårt att bedöma kvalitet, varpå de vill hjälpa konsumenten genom utbildning om 

vad det är för skillnad mellan olika kvalitet, mellan olika bönor samt vad det 

certifierade kaffet faktiskt innebär. Vidare förklarar hon att det är svårt att 

kommunicera kvalitet genom traditionell kommunikation och reklam. Löfbergs tror 

istället på att möta slutkonsumenten i sina kaffebarer där de kan förklara skillnaden 

mellan olika kaffe och där kunderna kan få smaka sig fram och på så vis öka 

kunskapen.   
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OATLY 

Linda Nordgren berättar att Oatly vill vara världsklass och tycker därför det är väldigt 

viktigt att alltid erbjuda kunderna de godaste produkterna. Oatly har en positiv 

inställning till att andra varumärken börjar producera växtbaserade produkter och 

konkurrera med dem, eftersom de tycker att de främjar deras mission. 

 

Vi tycker generellt att det är väldigt positivt att det växtbaserade segmentet växer, 
det hjälper ju oss också faktiskt! Att det inte är en liten nisch som vi sysslar med, 
utan att det börjar tas på allvar i butikerna, att det har fått ett större utrymme, att 
man lyfter fram det så att det inte bara är längst bak i butiken på en gammal 
dammig hylla. 

 

Istället fokuserar de på att vara företaget med bäst kvalitet genom innovation, och 

jämför sig ständigt med konkurrenterna på marknaden för att säkerställa att deras 

produkter är godast.  

 

En grund är att se till att man har en grymt god och bra produkt och vi jobbar 
ständigt med innovation och sitter också och jämför våra egna produkter med 
konkurrenternas produkter, vilka som smakar bäst, vi ska alltid ha den godaste 
produkten. Det är ju det som också gör att man får en långsiktig relation med 
konsumenterna [...] Har man insett att vår produkt fortfarande är godare så brukar 
man oftast tycka det är värt att lägga lite extra på att köpa en godare produkt. 

 

Nordgren fortsätter berätta att deras produktsortiment är uppbyggt på ett sätt som 

ska underlätta för konsumenterna och att det är en del av deras koncept. Det kan vara 

svårt för människor att ändra både mat- och livsvanor varpå Nordgren berättar att 

Oatly kontinuerligt arbetar med att ta fram nya växtbaserade produkter som 

ersättning till de produkter konsumenterna använder i sin vardag. Nordgren påpekar 

att om Oatly verkligen ska kunna leva upp till sin vision och få människor att ta små 

steg mot en ändrad livsstil, måste de börja där konsumenterna är. Därför läggs det 

stort fokus på att vara ute och titta på marknaden och se vilka produkter som säljer 

mest, hur de används och vad människor efterfrågar.  
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LOKA 

Lokas produktchef berättar att de kämpar hårt för att se till att vara kategoriledare 

inom vattenkategorin i handeln. För att lyckas med det menar hon att det är viktigt att 

lyssna på konsumenterna och se över vad de efterfrågar. Smakutveckling är ett av de 

områdena där Loka vill ligga i framkant, de vill både smaka bäst och ta fram de allra 

godaste smakerna. Exempelvis har de tagit fram smaker som chokladboll, 

jordgubbsglass och gurka/mynta. Vidare är det viktigt för Loka att underlätta för- samt 

ta fram det konsumenterna efterfrågar.  

 

 Vi ser till att försöka ta fram de förpackningar och förpackningsstorlekar som 
konsumenterna vill ha. Till exempel så drev vi omvandlingen från glasflaskor i 
rödback till tolvpack på 33cl PET istället, som var betydligt lättare att bära hem. 

 

PUNGPINAN 

I dagsläget har Pungpinan en produkt där de ser att försäljningen går upp under 

vintern och hösten för att sedan gå ner under sommaren. De arbetar därför just nu 

med att hitta produkter som de tror kommer lyfta under vår- och sommarsäsongen. 

Tobias Björkman uttrycker att de försöker tänka rätt fritt när det kommer till 

produktutveckling och inte nödvändigtvis fastna i att de måste göra något som liknar 

deras fonder. Istället försöker de titta på vad de kan göra med sina restprodukter, 

vilket går tillbaka till att ta tillvara på hela djuret och hela grönsaken. De har bland 

annat testat att göra hund- och kattmat.  

 

Tobias Björkman uttrycker att kvalitet handlar mycket om innehållet i produkterna. De 

ser därför till att inte använda sig av ingredienser som inte skulle gå att hitta hemma i 

ett vanligt kök, vilket Björkman menar skiljer dem från konkurrenterna.  

 

Det går inte riktigt att jämföra de där kolonialvarorna som inte är kylda med vad vi 
gör. Jag förstår inte hur man kan ha i grönsaker, och sen kan den stå i en hylla och 
hålla i två år liksom, jag förstår inte det. Och då har man i massa konstiga grejer, 
alltså extrakt och aromer och saker som inte ens… jag vet inte ens vad det är för 
något. 
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SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman berättar att det är viktigt att förstå konsumenten innan man tittar på 

konkreta idéer gällande produktutveckling och innovation. Hon menar att det även är 

viktigt att hänga med i tiden och förstå hur sortimentet i en kategori kommer att se ut i 

morgon.  

 

Steget innan man tittar på konkreta idéer är nämligen att förstå konsumenten, vad 
vill de ha, hur ser utvecklingen i marknaden ut och vad finns det för konkurrenter? 
[...] Det är viktigt att förstå hur sortimentet i en kategori kommer att se ut i morgon. 

 

För Saltå Kvarn är det viktigt att arbeta med att utveckla förpackningar som inte enbart 

är estetiskt tilltalande utan också som skyddar innehållet från att bli dåligt innan det 

ätits upp, i syfte att minska matsvinnet. Dessutom arbetar de med att hitta lösningar 

för att byta ut den fossila plasten till förnyelsebar plast samt att minska vikten på varje 

enskild förpackning för att således minska bränsleåtgången vid transporterna.  

 

SAMMANFATTNING: INNOVATION & KVALITET 

För samtliga varumärken handlar innovation och produktutveckling om att se till vad 

konsumenterna efterfrågar. För Löfbergs är det viktigt att vara modiga i sina 

erbjudanden och sin produktutveckling, genom att förnya sitt sortiment med 

produkter som passar en modern livsstil. Oatly tycker det är väldigt viktigt att alltid ha 

den godaste produkten och genom innovation fokuserar de således på att vara 

företaget med den bästa kvaliteten. Oatly vill även genom sin produktutveckling 

erbjuda produkter som gör det lättare för konsumenterna att äta hälsosamt och 

hållbart samtidigt som det är gott. Löfbergs menar att kvalitet inte är det primära 

mervärdet då det generellt är väldigt bra kvalitet på kaffet i Sverige. Istället, menar de, 

att kvalitet handlar mycket om spårbarheten. Loka vill ligga i framkant när det kommer 

till smakutveckling, men utöver att ha den godaste produkten handlar kvalitet för dem 

om att göra bra saker för miljön. Pungpinan tycker det är viktigt att tänka fritt när de 

kommer till produktutveckling och inte begränsa sig till sin nuvarande kategori. 

Pungpinan undersöker därför hur de kan ta vara på sina restprodukter, genom att 

exempelvis testa att göra hund- och kattmat. För Saltå Kvarn ligger fokusen för 

innovation och produktutveckling på att ta fram hållbara förpackningar.  
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4.2.6 Förpackning & design 

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille förklarar att Löfbergs försöker arbeta på 

ett ganska enkelt sätt på sina förpackningar, då de är 

medvetna om att man inte kan sätta på hur mycket 

information som helst. Hon förklarar att det istället 

gäller att lotsa konsumenterna vidare till deras andra 

kanaler. Förpackningen ska gå att avkoda på ett tydligt 

och enkelt sätt, varpå de framhäver de viktigaste 

delarna som rostningsgrad, ursprung, om det är 

certifierat och självklart även vad det är för typ av 

kaffe. För Löfbergs “Next Generation Coffee” finns det på framsidan av förpackningen 

en bild på deras olika kaffebönder, vilken ska väcka tanken om att “här finns det något 

mer”. Vänder man sedan på förpackningen finns det en historia om dessa personer 

samt att de berättar om deras olika projekt i bland annat Colombia. Gille förklarar att 

det viktiga för Löfbergs är att förpackningen ska skicka med en känsla till 

konsumenten, “den uppfattningen man får genom att bara titta på förpackningen är 

nästan viktigare än den text som står på den”. 

 

OATLY 

Linda Nordgren berättar att både designen och förpackningen 

är väldigt viktiga komponenter för upplevelsen av en produkt, 

om den känns härlig eller korrelerar med vem man är. Hon 

berättar att Oatly fortfarande tror väldigt starkt på den fysiska 

kommunikationen över matbordet, varpå de försöker fylla 

förpackningen med kommunikation i “Oatly-style”. Något som 

ibland kan vara rätt tung och viktig information om miljön och 

ibland bara “feel-good-information”. Emellanåt låter de 

förpackningens sidopaneler användas till att sätta deras 

konsumenter i första rum. Detta genom att exempelvis svara 
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på olika typer av frågor som de fått inskickade av sina konsumenter. Nordgren menar 

att det är kreativiteten och kommunikationen som bygger ett varumärke idag, varpå 

de har en stor kreativ avdelning. Det går således in mycket tid, tankekraft och 

kreativitet i alla deras kampanjer oavsett vad det är för någonting. “Vi vill att allt vi gör 

ska vara världsklass och att det även ska kännas så, för det är så vi kan dra till oss våra 

konsumenter helt enkelt.” 

 

LOKA 

Lokas produktchef uttrycker att det gäller att hålla i sina 

varumärkesattribut samtidigt som man också måste förnya sig. Hon 

berättar att de använder sig av en ganska gammal design som de har 

hållit i under väldigt lång tid, där skogen i Bergslagen och 

varumärkets logotyp är i fokus, men att designutveckling är något 

man måste peta på hela tiden.  

 

Vidare berättar hon att de var tidiga med transparenta etiketter på 

sina flaskor, något som ska framhäva det friska naturliga vattnet. 

Lokas produktchef förklarar att de är konsekventa i sitt 

varumärkesarbete och att de därför strävar efter att ha en 

genomgående design i allt från förpackningen till deras hemsida och 

Instagram, där skogen i Bergslagen återigen är i fokus.  

 

PUNGPINAN 

Tobias Björkman berättar att de har ett genomgående tänk i all sin 

design. Förpackningen samt deras Instagram och hemsidan ska 

spegla varandra och vara i harmoni. Det ligger således mycket tanke 

bakom all design vilket man kan se bland annat på varumärkets 

logga, där P:et i Pungpinan också är en kokande kastrull. Björkman 

berättar att de valt att hålla sina förpackningar väldigt stilrena med 

en enkel vit etikett. 
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Vi har ju inte massa färger och konstiga grejer som sticker ut, det som folk tror 
sticker ut i hyllan. Vi tror mer på förpackningen i all sin enkelhet, och att det blir 
någonting som drar ögonen till sig. Vi har därför valt att inte ha massa färger, för vi 
vill inte heller kommunicera massa känslor. Den ska va så ärlig som möjligt! Och 
den ska inte försöka säga något som produkten inte är. 

 

Björkman fortsätter berätta att de vill att förpackningen ska förmedla att det är ett 

hantverk med mycket kärlek, engagemang och tid bakom produkterna men att det kan 

vara svårt att förmedla det enbart genom förpackningen.  

 

Sen vet jag inte om allt det där lyser igenom, genom att bara se vår produkt i hyllan 
men om folk skulle kolla på vår hemsida och Instagram och grotta ner sig lite mer i 
företaget så skulle man kanske förstå att det ligger väldigt mycket kärlek och 
engagemang bakom det från starten då vi började, så finns det väldigt mycket 
hjärta i våra produkter. 

 

 

                  SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman uttrycker att förpackningen är väldigt viktig 

för Saltå Kvarn, bland annat då de saknar budget för att göra 

stora reklamkampanjer. Hon påpekar också att de har en 

väldigt älskad design och att det är just den som många 

associerar med varumärket. “Vi har en väldigt älskad design 

och det är den som många associerar oss med, att vi har en 

design som sticker ut, och den är unik. På så sätt har vi ibland 

ett försprång mot konkurrenterna.” 

 

Hauffman berättar att en av varumärkets styrkor ligger just i att de haft förmånen att 

jobba med en och samma designer gällande det visuella i all deras kommunikation, 

oavsett kanal. Något hon menar har bidragit till att skapa en grafisk känsla kring 

varumärkets identitet. De ser en stor potential i att fortsätta utveckla sin förpackning, i 

synnerhet gällande att förtydliga produkternas mervärden i aspekter som hälsa och 

100 procent ekologiskt. 
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SAMMANFATTNING: FÖRPACKNING & DESIGN 

För Löfbergs är det viktigt att förpackningen ska gå att avkoda på ett enkelt och smidigt 

sätt, varpå de framförallt framhäver vad som för dem är de viktigaste delarna. Löfbergs 

menar att det även är viktigt att förpackningen ska skicka med en känsla till 

konsumenten. Oatly menar att förpackningen och designen är viktiga komponenter för 

upplevelsen av en produkt. De vill fylla sina förpackningar med kommunikation i 

“Oatly-style”, där de blandar viktig och tung information med vad de kallar “feel-good 

information”. För Loka är det viktigt att hålla i sina klassiska varumärkesattribut 

samtidigt som de menar att det är viktigt att förnya sig i sin design. De använder sig av 

en gammal design där skogen i Bergslagen är i fokus. Pungpinan har ett genomgående 

tänk i all sin design och deras förpackning är väldigt enkel, vilket de tror drar 

konsumenternas ögon till sig, de vill inte att förpackningen ska utge sig för att vara 

något den inte är. För Saltå Kvarn är förpackningen väldigt viktig och de menar att 

deras design är just det som många associerar med varumärket.  

 

4.2.7 Mervärde 

 

LÖFBERGS 

Gabriella Gille uttrycker att mervärde handlar om att sätta sig in i konsumenternas 

perspektiv, då det är konsumenterna som avgör vad som är ett mervärde. Det är därav 

viktigt att lyssna till sin målgrupp och förstå vilka frågor det är som konsumenterna 

bryr sig om, för att sedan försöka bygga in det i produkten. ”Om vi ska bidra med ett 

mervärde så kan vi göra en massa olika saker, men om det inte når fram till 

slutkonsument har det inget värde”. 

  

Gille förklarar att vi har gått ifrån den tiden då det bara handlar om en produkt eller ett 

erbjudande. Idag handlar det istället mycket mer om att identifiera sig med 

varumärken och att kunna relatera till sig själv och till sina egna värderingar. Hon 

menar därför att det är från det värderingsstyrda beteendet som man idag kan hämta 

den mesta kraften för att bygga in ett mervärde, vilket hon tror kommer vara viktigt 

även i framtiden. Gille menar att konsumenten erhåller ett mervärde när de genom 
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konsumtion av Löfbergs produkter känner att de är med och bidrar till någonting 

större, snarare än att det primära mervärdet skulle vara kaffe av god kvalitet.  

 

OATLY 

Linda Nordgren anser att hela Oatlys affär bygger på mervärde. Hon menar att 

varumärkets mission ”att skapa hälsosamma produkter som inte förstör planeten”, just 

innebär att se till att deras produkter är det bästa alternativet på marknaden. Detta 

genom att alla deras produkter ska vara perfekt avvägda och balanserade i form av 

näringsvärden, protein och omättade fetter, så att de kan erbjuda en hälsosam 

produkt som samtidigt har betydligt lägre klimatpåverkan än vad exempelvis en liter 

komjölk har.  

 

Nordgren berättar att hon tror att hållbarhet kommer att fortsätta vara ett väldigt 

viktigt mervärde även i framtiden. Hon fortsätter berätta att de på Oatly pratar om att 

det idag handlar mycket om att “gå från brand till stand”, att konsumenter drar sig till 

varumärken som tar aktiva ställningstaganden oavsett åt vilket håll det är. Oatly tror 

således på att mervärdet som företagen måste skapa är att vara mer än sin produkt.  

 

Man måste våga göra ställningstaganden och stå för det, samt driva de 
samhällsförändringarna. Man måste visa att man vill vara en del av samhället och 
inte bara vara en ekonomisk drivmotor som vill tjäna pengar på sin produkt. 

 

Vidare menar Nordgren att det finns ett stort engagemang ute hos konsumenterna 

gällande frågor om exempelvis hållbarhet, men att det kan vara svårt att som enskild 

individ veta hur man ska gå tillväga för att göra skillnad, och att det då gäller som 

företag att tänka på hur de kan hjälpa till och underlätta den processen. 

 

Ni ser ju det, det kommer olika varumärken, klädvarumärken, som skänker en viss 
procentandel av sin försäljning till exempelvis Barncancerfonden och Röda Korset. 
Den typen av aktiviteter kommer ju upp hela tiden, och vi människor vi går ju igång 
på sånt, vi vill ju faktiskt göra gott men vi vill att det ska vara enkelt att göra gott 
och kunna göra det i vår vardag. 
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LOKA 

Lokas produktchef uttrycker att det blivit ännu viktigare att konsumenterna känner att 

det finns ett mervärde i deras produkter, i och med konkurrensen från butikskedjornas 

egna märkesvaror. Detta är något de dels arbetar med genom att ta fram de allra 

godaste smakerna men också genom deras varumärkesarbete. ”Att stå för någonting 

utöver en funktionalitet […] att ha ett varumärkeslöfte som bygger på mer känsla än 

vad egna märkesvaror gör.” Således är det viktigt för Loka att bygga in emotionella 

mervärden som ska göra att man som konsument får en högre betalningsvilja för 

varumärket. 

 

Utöver att erbjuda en god produkt, är kvalitet i form av hållbarhetsarbete ett viktigt 

mervärde, menar Lokas produktchef. Vidare uttrycker hon att klimat och hållbarhet 

kommer fortsätta att vara väldigt angeläget i framtiden, varpå det som varumärke är 

viktigt att vara transparent och relevant i allt man gör.  

 

PUNGPINAN 

För Pungpinans grundare Tobias Björkman är mervärde att erbjuda ärliga produkter 

som inte ger sken av att vara något det inte är. Det handlar således mycket om 

företaget bakom produkten och att ha ett varumärke som andas det man vill sälja, 

något han tror kommer bli ännu viktigare i framtiden. Han menar även att ”bra grejer, 

lagade från grunden utan tillsatser” är något han själv värdesätter och således också är 

något han vill att sina produkter ska vara. Han berättar att många av konkurrenternas 

varor, framförallt butikskedjornas egna märkesvaror, inom samma kategori tenderar 

att innehålla många onödiga tillsatser i form av smakförhöjare och framförallt väldigt 

mycket salt. Han menar således att det kan ses som ett mervärde i sig att Pungpinans 

produkter inte innehåller sådana typer av ingredienser. Björkman understryker att 

frågor om miljö och hållbarhet är väldigt viktigt för Pungpinan, varpå de tar medvetna 

val när det kommer till dessa frågor. “Det skulle jag säga är någon form av mervärde, 

att veta att när jag köper den här produkten så är det saker runt omkring som är jäkligt 

bra.” 
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SALTÅ KVARN 

Maria Hauffman berättar att mervärde för Saltå Kvarn är “någonting som betyder 

något för kunden och som de är villiga att betala mer för”. Emellertid menar hon att 

mervärden kan se väldigt olika ut beroende på vad det finns för drivkrafter och rädslor 

inom kategorin. Saltå Kvarn har gjort konsumentundersökningar, vilka visat att det för 

konsumenten ofta är argument kring den egna hälsan som avgör om de kan tänka sig 

att betala ett högre pris för en produkt. 

 

 Alla vill bidra till en bättre värld men när man står vid butikshyllan och ska ta 
köpbeslutet är det de argumenten som ligger närmare min egen hållbarhet, alltså 
min hälsa, som är det som gör att de kan tänka sig att betala ett högre pris. 

 

För framtiden tror Hauffman att mervärden som är kopplade till god hälsa kommer att 

bli allt mer aktuella och viktiga, exempelvis ekologiskt samt utan tillsatser och socker.  

 

Många av de forskningsrapporter som kommer, de målar upp en ganska krass bild 
kring framtiden och vår hälsa. Där moderna samhällssjukdomar kommer vara 
stressrelaterade, och det kommer därför handla ganska mycket om kost och 
motion. Då tror jag att man kommer söka sig till den kosten som kanske inte har 
den här tillfälliga tillfredsställelsen och den goda smaken som lyckocentrum gillar. 
Man kommer titta mer på mervärden som man faktiskt tror bidrar till god hälsa. 

 

SAMMANFATTNING: MERVÄRDE 

Enligt Löfbergs erhåller konsumenten ett mervärde när de genom konsumtion känner 

att de är med och bidrar till någonting större. För Löfbergs är det viktigt att lyssna till 

sin målgrupp då ett mervärde som inte når fram till slutkonsument saknar värde. Oatly 

tycker att hela deras affär bygger på ett mervärde, och likt Löfbergs, är mervärde att 

konsumenten känner att de kan göra skillnad genom konsumtion av deras produkter. 

Loka arbetar med att tillföra mervärde genom att ta fram de allra godaste smakerna, 

men också genom deras varumärkesarbete om att ha ett varumärkeslöfte som bygger 

på känsla. Pungpinan ser ett mervärde i att erbjuda ärliga produkter som är lagade från 

grunden utan tillsatser, något som gör att de skiljer sig från de flesta konkurrenterna. 

Saltå Kvarn anser att mervärde är något som konsumenterna är villiga att betala mer 

för vilket kan skilja sig mellan olika kategorier. Saltå Kvarn tror att mervärden kopplade 
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till hälsa både är och kommer vara viktiga för framtiden. Gemensamt för alla 

varumärken är tron på att hållbarhet kommer att vara ett viktigt mervärde för 

framtiden.  

 

5. ANALYS 
I följande kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras mot teorin. För att 

detta ska bli tydligt kommer analysen att följa samma struktur som den presenterade 

empirin.  

 

5.1 VARUMÄRKE 

Ett starkt varumärke kan fungera som ett mervärde och som ett konkurrensverktyg på 

marknaden (Borja de Mozota 2003, s. 98). I Kotlers “Three Levels Product Model” ingår 

varumärket som ett adderande värde till kärnprodukten. För att bygga ett starkt 

varumärke, som således kan fungera som ett mervärde, är det viktigt att kundernas 

bild av varumärket, det vill säga varumärkets image, är i harmoni med varumärkets 

identitet (Nandan 2005, s. 268). För att uppnå denna harmoni har samtliga 

varumärken som ingått i denna studie utformat sina identiteter kring sina olika 

kärnvärden samt kommunicerat dessa i syfte att konsumenten ska få en så tydlig och 

korrekt uppfattning av varumärket som möjligt.  

 

Löfbergs identitet och image är dock i nuläget inte i harmoni, vilket Gabriella Gille, 

Brands- & Product Development Director på Löfbergs, menar grundar sig i att 

konsumenterna har en splittrad uppfattning om varumärket. Den äldre generationen 

ser fortfarande Löfbergs som ett traditionellt kaffevarumärke med god kvalitet och 

smak och är inte intresserade av att utforska varumärket vidare. Den yngre 

generationen saknar istället en klar uppfattning om varumärket. Eftersom Löfbergs vill 

vara “kafferosteriet för nästa generation” och då Gille menar att den yngre 

generationen tenderar att dras till varumärken som delar deras egna värderingar, 

arbetar Löfbergs i nuläget med att kommunicera mer kring just sina värderingar för att 

således uppnå en harmoni mellan identitet och image.  
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Oatly har en trogen skara konsumenter vilka delar varumärkets värderingar och vision, 

som de “vann” när de 2013 började kommunicera mer kring sina värderingar kopplat 

till hållbarhet. Linda Nordgren, Communication Manager på Oatly, menar att det är 

vanskligt att prata om bilden av ett företag. Istället menar hon att Oatly “är någonting” 

vilket är själva kärnan. Möjligen kan detta förhållningssätt vara anledningen till att de 

lyckats skapa en harmoni mellan deras varumärkesidentitet och image, även om de 

inte själva använder sig av begreppet image. Således kan det faktum att de bygger all 

sin kommunikation kring sina tre grundvärderingar hälsa, hållbarhet och förtroende, 

som tillsammans utgör själva kärnan i varumärket, bana väg för att identiteten och 

imagen ska vara i samklang.  

 

Lokas produktchef berättar att varumärket har en tydlig identitet och att deras 

konsumenter för rätt associationer till varumärket, vilket hon menar är ett resultat av 

ett konsekvent varumärkesarbete under en väldigt lång tid. Således finns det även för 

Loka en harmoni mellan varumärkets identitet och image.  

 

Pungpinans har en vision om “bättre mat för de många” och deras kärnvärden och 

identitet kretsar kring kvalitet och hållbarhet. Något de tycker återspeglar sig i deras 

produkter på butikshyllan och att konsumenterna genom att endast läsa 

innehållsförteckningen skapar rätt associationer till varumärket. Då Pungpinan ännu 

inte är ett stort och välkänt varumärke är det således svårt att uttrycka huruvida det 

finns en harmoni mellan varumärkets identitet och image. Emellertid är ett argument 

för att konsumenternas bild av varumärket skulle överensstämma med deras identitet 

vara att de är mycket tydliga i sin kommunikation, där matlagning och kvalitet är deras 

stora fokus.  

 

Maria Hauffman, Marknad- och innovationschef på Saltå Kvarn, uttrycker att Saltå 

Kvarn är ett starkt varumärke med många bra associationer kopplade till sig och att 

Saltå Kvarn är ett av de första varumärkena som konsumenter associerar med 

hållbarhet inom livsmedelskategorin. Vidare berättar hon att varumärket står för 

hållbarhet, hälsa och kvalitet, men att de varit dåliga på att kommunicera kring hälsa 
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och att deras sortiment är hel-ekologiskt. Detta har gjort att konsumenternas 

uppfattning om varumärket inte är helt i harmoni med deras kärnvärden och identitet. 

För att ändra på detta berättar Hauffman att ska börja kommunicera mer kring hälsa, 

vilket är anledningen till varför de just nu är inne i en förändringsprocess, där 

utmaningen ligger i att just tydliggöra varumärket för en bredare målgrupp än deras 

initierade.  

 

Enligt Aaker syftar varumärkets identitet även till att skapa en relation mellan kunden 

och varumärket, detta genom att skapa ett värdeerbjudande vilket involverar 

emotionella, funktionella och självuttryckande fördelar (1996, s. 68). Dessa fördelar 

som varumärket skapar och kommunicerar kan vidare hjälpa till att stärka varumärket, 

som då i sig kan bli ett mervärde. Aaker och Joachimstahler menar att de 

självuttryckande fördelarna är varumärkets förmåga att hjälpa konsumenten att 

uttrycka sin identitet och självbild. Författarna menar att dagens konsumenter inte 

längre söker produkter som endast tillfredsställer deras funktionella behov, utan de 

ska även bekräfta individens livsstil och symbolisera mening (2000, s. 50), något som 

går att utläsa från det empiriska materialet, att både Löfbergs och Oatly delar 

uppfattningen om. För att konsumenterna ska kunna identifiera sig med varumärket, 

menar Gabriella Gille på Löfbergs, är det viktigt att konsumenterna känner att de 

verkligen förstår vad Löfbergs står för. Det är därför av relevans att på ett så tydligt 

sätt som möjligt förmedla varumärket och dess värderingar. Linda Nordgren på Oatly 

uttrycker att det är viktigt att vara genuin och grundad i sina värderingar varpå 

konsumenterna också ska känna att det är ett personligt ställningstagande att ha en 

Oatly i kylen. Att Löfbergs och Oatly konsekvent kommunicerar kring deras värderingar 

kan utläsas som en strategi för att konsumenterna lättare ska kunna identifiera sig 

med varumärket och således också för att varumärket ska kunna tilldelas de 

självuttryckande fördelarna.   

 

Tobias Björkman, grundare av Pungpinan, tror att konsumenterna genom 

konsumtionen av deras produkter vill visa att de är medvetna om vilka val de gör i 

köket, vilket knyter an till Aaker och Joachimstahlers beskrivning om att dagens 

konsumenter vill att deras konsumtion ska bekräfta deras livsstil (2000, s. 50).  
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5.2 KÄNSLA KOPPLAT TILL VARUMÄRKE 

Farqhuar beskriver att brand equity är det mervärde ett varumärke medför en produkt 

(1989, s. 24). Vidare är varumärkesassociationer en av de viktigaste beståndsdelarna i 

brand equity, vilka kan skapa positiva känslor hos konsumenten, som i sin tur kommer 

att påverka hur hen ser på själva varumärket (Aaker 1991, s. 69). I föregående avsnitt 

analyserades de olika varumärkenas självuttryckande fördelar, vilka kan bidra till att 

varumärket i sig kan bli till ett mervärde. Ytterligare en fördel som Aaker presenterar 

är varumärkets emotionella fördelar vilka beskrivs som varumärkets förmåga att skapa 

känslor hos konsumenten (1996, s. 97).  

 

Löfbergs vill att konsumenten genom konsumtion av deras produkter ska känna att de 

är med och bidrar till någonting större, Oatly vill att deras konsumenter ska känna att 

de är med och bidrar till en bättre planet och Saltå Kvarn vill förmedla ett 

omhändertagande och en kärleksfullhet för hela produktionsledet. Likt Aakers och 

Joachimstahlers exempel om “att man känner sig trygg i en Volvo” (2000, s. 49) vill 

dessa varumärken väcka känslor hos konsumenten att “jag genom konsumtion av 

dessa produkter är med och bidrar till någonting gott”. Det kan betraktas som att 

Löfbergs, Oatly och Saltå Kvarn genom sin kommunikation vill att konsumenterna ska 

få positiva associationer till deras varumärken, samt att de vill tilldelas emotionella 

fördelar i syfte att bygga in ett mervärde i varumärket.  

 

För att Löfbergs konsumenter ska känna att de är med och bidrar till någonting större 

och således uppfatta varumärkets emotionella fördelar, menar Gabriella Gille att 

Löfbergs lägger stor tyngd på att kommunicera deras arbete med att stödja nästa 

generations kaffebönder i olika delar av världen. För att Oatlys konsumenter ska känna 

att de är med och bidrar till en bättre planet menar Linda Nordgren att det gäller att 

förtydliga hur deras konsumtion faktiskt påverkar miljön. För att förtydliga detta har 

Oatly börjat klimatdeklarera varje produktförpackning, vilket innebär att de skriver ut 

exakt hur mycket koldioxidutsläpp som har gått åt för att göra produkten. Även detta 

förtydligande kan betraktas som ett mervärde då Oatly hjälper konsumenten att skapa 

sig en uppfattning, som således kan underlätta köpbeslutet för de konsumenter som 

vill göra ett aktivt bra miljöval. För att Saltå Kvarns konsumenter ska känna att 
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varumärket är omhändertagande och har en kärleksfullhet för hela produktionsledet 

menar Maria Huffman att det är viktigt att tydliggöra detta på förpackningen. När 

konsumenten väl kommer till butikshyllan menar Hauffman att det kan vara svårt att 

förstå och värdesätta att det finns viktiga mervärden utöver pris, vilket således 

förpackningen kan hjälpa till att tydliggöra.  

 

Pungpinan vill förmedla en känsla av att det ligger väldigt mycket kärlek och 

engagemang bakom varje enskild produkt, då deras produkter är tillagade för hand 

från grunden, och inte i en fabrik, vilket kan tolkas som att även Pungpinan vill att 

konsumenterna ska skapa rätt associationer till varumärket samt vill tilldelas de 

emotionella fördelarna. För att förmedla denna känsla arbetar Pungpinan aktivt med 

att täcka upp genom sin hemsida och Instagram då Tobias Björkman menar att det kan 

va svårt att förmedla känslan enbart via förpackningen.  Björkman uttrycker emellertid 

att Pungpinans stora fokus är att tillaga ärliga kvalitetsprodukter och att konsumenten 

ska känna att det får vad de betalar för. Således framhäver Pungpinan främst sina 

funktionella fördelar, vilket enligt Aaker handlar om just kvalitet och trovärdighet 

(1996, s. 97). Vidare uttrycker Björkman att de även vill att konsumenterna ska känna 

att de genom att konsumera deras produkt sparar tid utan att kompromissa på 

kvaliteten och den hemlagade känslan, vilket kan utläsas som ett mervärde genom att 

Pungpinans produkter underlättar konsumentens matlagning. Även Loka framhäver i 

första hand de funktionella fördelarna genom att kommunicera kring sina produkters 

kvalitet. Lokas produktchef uttrycker att de vill att konsumenten ska känna att just 

deras produkter är de godaste inom kategorin.  

 

5.3 KOMMUNIKATION & RELATION 

Löfbergs har som tidigare nämnt sitt stora fokus på att vinna nästa generations 

kaffedrickare. För att lyckas med detta måste de således bygga kundrelationer med en 

målgrupp som enligt Gabriella Gille ännu inte har så mycket kunskap om varumärket. 

För att kunna bygga kundrelationer behöver konsumenterna först ha kännedom om 

varumärket, vilket Aaker menar syftar till i vilken utsträckning ett specifikt varumärke 

är bekant för kunderna, alltså i vilken grad kunderna besitter information och kunskap 
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om varumärket (1996, s. 10). Vidare är varumärkeskännedom en av de viktigaste 

beståndsdelarna i brand equity (ibid. s. 8), och brand equity kan som tidigare nämnt 

betraktas som det mervärde varumärket tillför en produkt.  

För att Löfbergs ska skapa varumärkeskännedom använder de sina kanaler där de 

genererar olika typer av “content”. I sina kanaler lyfter de bland annat frågor kring 

hållbarhet och jämlikhet, om hur de supporterar olika projekt samt inspirerar genom 

att dela med sig av recept. För att bygga en relation med sin målgrupp och skapa en 

gemenskap kring varumärket har Löfbergs öppnat två kaffebarer där de får 

direktkontakt med slutkonsument och möjlighet att föra en dialog. På dessa kaffebarer 

anordnar även Löfberg olika typer av seminarier om hållbarhet och jämlikhet, vilket är 

frågor som Gille menar är viktiga för nästa generation. Dessa typer av 

varumärkesaktiviteter kan även tolkas som en strategi för att skapa rätt associationer 

till varumärket hos konsumenterna.  

 

Oatly kommunicerar, sedan sin förändring 2013, konsekvent kring sina 

grundvärderingar om hållbarhet, snarare än att lyfta fram sina produkter. Detta kan 

likt Löfbergs, ses som en strategi för att skapa rätt varumärkesassociationer hos 

konsumenterna. Aaker menar att de starkaste varumärkena inte nödvändigtvis 

behöver vara de som “alla känner till” utan de starkaste är snarare de varumärken som 

tillräckligt många känner till för rätt skäl (1996, s. 10). Nordgren uttrycker att Oatly inte 

kan uppnå sin mission om att åstadkomma en förändring, genom att bara vara ute 

efter snabba klick och pushar, istället menar hon att det gäller att bygga långsiktiga 

relationer. Oatly tror fortfarande mycket på den fysiska kommunikationen, trots 

trender om att marknadsföra sig digitalt, varpå de bland annat arbetar mycket med sin 

förpackning i syfte att kommunicera med kunderna. En möjlig förklaring till varför 

Oatly värdesätter just förpackningen kan vara att man som företag, enligt Meyers och 

Gerstman, genom sin förpackningsdesign kan forma konsumenters undermedvetna 

syn på vad syftet, kvaliteten och fördelarna med produkten är (2004, s. 42).  

 

Likt Oatly arbetar även Saltå Kvarn intensivt med sin förpackning, då de saknar budget 

för att göra stora reklamkampanjer. Som tidigare nämnt arbetar Saltå Kvarn för 

tillfället med att kommunicera mer kring hälsa och deras hel-ekologiska sortiment. 
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Maria Hauffman berättar att de uppmärksammat att konsumenterna idag för rätt 

associationer till varumärket kopplat till hållbarhet, men att de inte känner till att 

varumärket även levererar på hälsa och att det har ett hel-ekologiskt sortiment. För att 

öka denna kunskap om varumärket hos konsumenterna och således också 

varumärkeskännedomen, arbetar de för tillfället med att förtydliga sina förpackningar. 

Det kan således tolkas som att de genom sin förpackningsdesign, likt Oatly, vill forma 

konsumenters undermedvetna syn på vad syftet, kvaliteten och fördelarna är med 

produkten.  

 

För att skapa en relation med slutkonsumenten erbjuder Saltå Kvarn kurser i bakning 

och matlagning vilket gör att de, likt Löfbergs, får möjlighet att möta slutkonsument 

och föra en dialog. De använder även sin hemsida och Instagram för att inspirera sina 

konsumenter genom att bjuda på olika recept, där deras produkter även kommer in i 

ett relevant sammanhang. Denna strategi använder sig även Pungpinan av, och Tobias 

Björkman menar att det är ett sätt att fånga upp de som inte är lika säkra i köket, då 

dessa får hjälp med hur de kan laga riktigt bra mat från grunden. Möjligtvis kan detta 

vara ett sätt för Saltå Kvarn och Pungpinan att öka varumärkeskännedomen men 

framförallt ett sätt att bygga starka relationer och skapa lojala kunder, vilket Aaker 

menar kan leda till att en stor del av försäljningen sker näst intill automatiskt vilket 

också resulterar i att företag inte behöver investera lika mycket i marknadsföring 

(1996, s. 21). Kundlojalitet är vidare en del av brand equity (ibid.).  

 

Loka har varit konsekventa i sitt varumärkesarbete, vilket har gjort att konsumenterna 

haft lätt att följa deras utveckling. De kommunicerar främst kring kvalitet, vilket deras 

produktchef menar inkluderar kommunikation kring att göra rätt saker i fråga om 

hållbarhet och socialt ansvarstagande. Denna typ av kommunikation kan tolkas som en 

strategi för att positionera Loka som ett hållbart varumärke i konsumenternas 

medvetande för att konsumenterna således ska välja Loka före ett annat varumärke 

inom samma kategori på butikshyllan. Kotler menar att positioneringens syfte är att 

bidra till rätt varumärkesassociationer, kännedom om varumärket samt 

varumärkeslojalitet (2008, s. 444-445). 
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5.4 HÅLLBARHET & TRANSPARENS 

Samtliga företag som ingått i denna studie arbetar på olika sätt med frågor kopplat till 

hållbarhet. Löfbergs ledord äkta står för hållbarhet och jämlikhet. De arbetar både 

med att stötta unga kaffebönder i olika delar av världen, vilka de framhäver på sina 

förpackningar, samt med att lyfta fram olika hållbarhetshjältar. Oatly vill hjälpa 

konsumenter att äta hälsosamt utan att tära på planeten, genom att erbjuda 

kvalitativa växtbaserade produkter som en ersättning till de produkter som de flesta 

människor använder i sin vardag. Linda Nordgren på Oatly menar att de bygger sitt 

förtroende genom att vara transparenta, öppna och genuina, varpå de har börjat 

klimatdeklarera samtliga av sina produkter. Loka arbetar utifrån fyra 

hållbarhetsområden: omställning till fossilfritt, cirkulärt, socialt ansvarstagande samt 

hälsa och välbefinnande vilket är något de främst kommunicerar via Instagram och sin 

hemsida. Pungpinan tar medvetna val när det kommer till miljön genom att ta vara på 

allting som finns, både när det kommer till djuret och till grönsakerna, och uteslutande 

använder sig av svenskt kött och fågel. Likt Oatly är det för Pungpinan viktigt att ha ett 

ärligt och transparent varumärke som gör rätt saker från början, så att man i efterhand 

inte ska behöva klimatkompensera för att se snyggare ut.  

Studiens empiriska material visar således på att samtliga företag som ingått i studien, 

utöver att i praktiken arbeta med frågor kopplat till hållbarhet, även kommunicerar 

kring dessa. Detta kan dels bero på att hållbarhet idag kan ses som ett mervärde i sig, 

något som dock inte teorin redogör för, dels för att allt fler konsumenter idag är 

miljömedvetna och således ska kunna identifiera sig med varumärken och dess 

värderingar. Om företagen bakom dessa varumärken skulle arbeta med hållbarhet 

utan att kommunicera detta, skulle mervärdet inte nå slutkonsumenten och vidare 

inte heller ha något värde för denne. Detta är även hur Woodruff beskriver mervärde, 

att det är något som kunden ska uppleva snarare än något som objektivt bestäms av 

ett företag (1997, s. 141).  

 

Aaker beskriver att ett företag bör betrakta sin varumärkesidentitet ur fyra perspektiv. 

Ett av dessa perspektiv är se varumärket som en organisation vilket innefattar att 

varumärket besitter organisationsattribut, som bland annat handlar om 
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miljömedvetenhet och socialt ansvar (1996, s. 78-83). Genom att aktivt arbeta med 

sina varumärken ur ett hållbarhetsperspektiv besitter samtliga varumärken, somliga 

mer än andra, dessa organisationsattribut, vilket Aaker menar är mer beständiga över 

tid och svårare att kopiera än exempelvis attribut som är kopplade till enbart 

produkten (ibid.).    

 

5.5 INNOVATION & KVALITET 

Melin belyser vikten av att kontinuerligt arbeta med produktutveckling för att 

varumärket ska hålla sig konkurrenskraftigt på marknaden. Ett löpande arbete med 

produktförbättringar kommer även att hjälpa företaget att behålla sitt rykte om god 

kvalitet på marknaden samt knyta an funktionella mervärden, så som uppfattad 

kvalitet, till produkten (Melin 2002, s. 118). I Kotlers “Three Levels Product Model” 

ingår även kvalitet som ett adderande värde till kärnprodukten. Mervärde genom 

kvalitet har i denna studie syftat till uppfattad kvalitet, vilket är en del av brand equity. 

Detta då den faktiska kvaliteten på livsmedel inom samma kategorier generellt är 

likvärdig på dagens livsmedelsmarknad.  

Samtliga företag som ingått i denna studie arbetar aktivt med produktutveckling och 

innovation, emellertid förhåller de sig olika till detta och tillvägagångssätten skiljer sig 

åt.  

 

Gabriella Gille uttrycker att Löfberg vill driva kategorin framåt. För Löfbergs är det 

således viktigt att vara modiga i sina erbjudanden och i sin produktutveckling, något 

som Gille menar kan vara svårt att bygga in i butikskedjornas egna märkesvaror, där 

det ofta istället handlar om pris. Gille menar att deras varor och butikskedjornas egna 

märkesvaror helt enkelt spelar olika roller i butikshyllan. Exempel på hur Löfbergs drivit 

kategorin framåt är att de har tagit fram växtbaserade kaffekapslar och kalla drycker 

som cold brew och hälsosamt koffeinvatten. För Löfbergs handlar kvalitet främst om 

spårbarheten, att man som konsument ska kunna följa hela resan från kaffebönan till 

kaffekoppen. Vidare menar de även att det är svårt att kommunicera kvalitet genom 

traditionell kommunikation och att det som konsument vidare kan vara svårt att 

bedöma kvalitet. Därför vill Löfbergs hjälpa konsumenten genom att utbilda dem, 
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bland annat genom att förklara vad det är för skillnad på olika bönor, något de får 

möjlighet till genom att möta slutkonsument på sina kaffebarer. Att utbilda 

konsumenter om kvalitet skulle kunna ses som en strategi för att få konsumenter att 

uppfatta deras produkters mervärden.  

 

Oatly vill vara “världsklass” och alltid erbjuda kunderna de godaste produkterna av 

högsta kvalitet. För att lyckas med detta jobbar de aktivt med produktutveckling och 

innovation och jämför sig ständigt med konkurrenterna på marknaden för att 

säkerställa att deras produkter är godast. Idén bakom deras produktsortiment grundar 

sig i tanken om att underlätta för konsumenten att ta små steg mot en mer hälsosam 

och hållbar konsumtion, genom att erbjuda komplement till mejeriprodukter som 

människor använder i sin vardag. För att nå sin vision och få människor att ta små steg 

mot en ändrad livsstil, menar Nordgren att de måste börja där konsumenterna är, 

varpå det läggs stort fokus på att vara ute och titta på marknaden och se vilka 

produkter som säljer mest, hur de används och vad människor efterfrågar. Likt 

Gabriella Gilles uttalande om att Löfbergs produkter spelar en annan roll på hyllan i 

förhållande till butikskedjornas egna märkesvaror, menar Nordgren att Oatly generellt 

är positivt inställda till att det växtbaserade sortimentet växer då det främjar deras 

egna vision. Nordgren menar att detta emellertid betyder att det blir extra viktigt att 

Oatly produkter är de godaste. Utifrån detta perspektiv kan det tolkas som att varken 

Löfbergs eller Oatly upplever butikskedjornas egna märkesvaror som ett direkt hot, 

utan att de istället fyller olika funktioner.  

 

Likt Oatly kämpar Loka med att se till att de är kategoriledare, men istället inom 

vattenkategorin. För Loka är smakutveckling ett av de områdena där de vill ligga i 

framkant. För att lyckas med detta, menar Lokas produktchef, att det är viktigt att 

lyssna på konsumenterna och se över vad de efterfrågar. Vidare är det för Loka viktigt 

att arbeta med produktutveckling och innovation i syfte att underlätta för 

konsumenterna, vilket de bland annat gjort genom att driva på utvecklingen om att gå 

från glasflaskor i rödback till tolvpack 33cl PET-flaskor. När denna förändring skedde är 

det möjligt att konsumenterna såg ett mervärde i att det var lättare att bära hem 

Lokas tolvpack 33cl PET-flaskor än konkurrenternas tunga rödbackar med glasflaskor. I 
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takt med att andra varumärken följt efter ses detta troligtvis idag som en standard 

snarare än ett mervärde. Denna situation kan användas för att beskriva hur mervärden 

kan förändras över tid, och sålunda också bara uppfattas som ett mervärde så länge 

det inte blivit till en standard, som redan förväntas av konsumenterna.  

 

Saltå Kvarn arbetar främst med att utveckla och innovera deras förpackningar. Maria 

Hauffman berättar att det är viktigt att inte enbart fokusera på förpackningens estetik 

utan att även arbeta med den ur ett funktionellt perspektiv, något som kan styrkas av 

Borja de Mozota som menar att de mest framgångsrika produkterna både erbjuder 

funktionella och estetiska fördelar (2003 s. 86). Saltå Kvarn arbetar därför bland annat 

med att ta fram förpackningar som ska skydda innehållet från att bli dåligt innan de 

ätits upp, de försöker finna nya lösningar för att kunna byta ut den fossila plasten till 

förnyelsebar plast samt att de undersöker hur de kan minska vikten av varje enskild 

förpackning för att således minska bränsleåtgången vid transporterna.  

 

För Pungpinan handlar kvalitet om innehållet i produkterna, varpå de ser till att enbart 

använda sig av bra råvaror och aldrig av tillsatser och ingredienser som inte går att 

hitta hemma i ett vanligt kök, vilket Björkman menar skiljer dem från konkurrenterna. 

Pungpinans arbete med produktutveckling handlar om att titta på vad de kan göra 

med sina restprodukter, vilket återkopplar till deras miljötänk om att ta till vara på hela 

djuret och grönsakerna. Således ligger Pungpinan fokus inte på att förbättra kvaliteten 

på sina produkter, utan snarare på att ta till vara på det de redan har, och inte 

nödvändigtvis fastna i att bara göra fonder. 

 

Ett gemensamt förhållningssätt till produktutveckling och innovation för Löfbergs, 

Oatly och Loka är att de vill förbättra kvaliteten på deras befintliga produkter samt 

utveckla nya. Detta kan betraktas som att de genom deras produktutveckling och 

innovation knyter an funktionella fördelar till sitt varumärke, vilket Aaker menar kan 

leda till långsiktiga konkurrensfördelar som blir svåra för konkurrenterna att kopiera 

eller överträffa (1996, s. 97). Detta förhållningssätt skiljer dem från Saltå Kvarn och 

Pungpinan, vars fokus istället är att finna nya hållbara lösningar, Pungpinan genom att 

ta vara på sina restprodukter och Saltåkvarn genom att innovera förpackningen. En 
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möjlig anledning till varför just Pungpinan och Saltå Kvarn skiljer sig från resterande 

undersökta varumärken i denna fråga kan bero på att de båda är mindre företag som 

således kan sakna ekonomiska medel för dessa typer av aktiviteter.  

 

Ytterligare en viktig beståndsdel i brand equity är den uppfattade kvaliteten, vilken 

enligt Aaker av olika anledningar kan skilja sig från den faktiska kvaliteten (1996, s. 20). 

En anledning till detta kan vara att företag satsar på kvalitet i en dimension som 

konsumenter ej betraktar som viktig, varpå konsumenterna inte kommer att uppfatta 

dessa fördelar. Det är därför viktigt att se till att investeringar i kvalitet sker i områden 

som konsumenterna kommer att förstå och uppskatta (ibid.). Studiens empiriska 

material visar att samtliga varumärken, med undantag från Pungpinan, ständigt 

arbetar med att vara ute och se vad konsumenterna efterfrågar. En förklaring till detta 

kan vara just att säkerställa att de satsar på kvalitet inom områden som både kommer 

att uppfattas och uppskattas hos konsumenten och vidare bli till ett mervärde. Aaker 

menar att den uppfattade kvaliteten både kopplar till, samt kan ses som en drivkraft 

för, de andra aspekterna av hur ett varumärke uppfattas. Det är även den enda 

varumärkesassociation som visat driva ekonomisk utveckling (1996, s. 17). 

 

5.6 FÖRPACKNING & DESIGN 

 I Kotlers “Three Levels Product Model” ingår både design och förpackning som ett 

adderande värde till kärnprodukten. Som tidigare nämnt menar Meyers och Gerstman 

att förpackningens design besitter förmågan att forma konsumenters undermedvetna 

syn på vad syftet, kvaliteten och fördelarna med produkten är (2004, s. 42). På samma 

sätt som när vi människor möter nya personer, där personens kläder och uppträdande 

ger en bild om dennes personlighet, menar Meyers och Gerstman att förpackningens 

design kan skänka en bild om varumärkets personlighet, som vidare ligger till grund för 

intrycket av produkten (ibid.). 

 

Löfbergs försöker arbeta med sina förpackningar på ett enkelt sätt då de tydligt ska gå 

att avkoda. De framhäver därför de viktigaste delarna såsom rostningsgrad, ursprung, 

certifikat samt vad det är för typ av kaffe. Vidare finns det på framsidan av Löfbergs 

“Next Generation Coffee” en bild på deras olika kaffebönder, vilket Gabriella Gille 
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menar ska väcka tanken om att “här finns något mer”. På baksidan finns det en historia 

om dessa personer tillsammans med berättelser om deras olika projekt. Enligt Gille är 

det viktigaste med förpackningen att skicka med en känsla snarare än vilken text som 

står på den. Utifrån detta kan deras förpackning beskrivas som vad Meyers och 

Gerstman benämner som en imageskapande förpackning (2004, s. 44). Den 

imageskapande förpackningen väcker känslor och kan hjälpa konsumenter att 

identifiera sig med produkten och varumärket (ibid). En förklaring till varför Löfbergs 

väljer att framhäva sitt hållbarhetsarbete på sina förpackningar kan vara att de just vill 

nå nästa generations kaffedrickare, som väljer varumärken utifrån att varumärket står 

för samma saker som de själva. Hållbarhet tycks vidare vara en fråga som denna 

målgrupp tycker är viktig, varpå Löfbergs förpackningar som tydligt kommunicerar 

hållbarhet kan påverka konsumenterna till att väl framme vid hyllan välja just deras 

produkter framför konkurrenternas. Dessa förpackningar skickar således med en 

känsla som också gör att konsumenterna lättare kan identifierar sig med varumärket 

och kan således uppfattas som ett mervärde. Vidare menar Julier att den sociala 

symboliken som en konsument tolkar av en produkts design i många fall är 

huvudorsaken till att produkten blir köpt, om den projicerar en aspekt av 

konsumentens självbild som hen anser viktig (2000, s. 23-27) 

 

Även Oatly och Pungpinan använder sig av imageskapande förpackningar. Oatly tror 

mycket på den fysiska kommunikationen över matbordet, varpå de fyller sin 

förpackning med kommunikation i “Oatly-style”, där de blandar tung och viktig 

information som frågor kring miljön, med vad de benämner som “feel-good-

information”. Likt Löfbergs kan det betraktas som att deras imageskapande 

förpackning handlar om att föra associationer till, och väcka känslor om, hållbarhet 

vilket gör det lättare för konsumenter att identifiera sig med varumärket och 

produkten. Oatlys förpackning kan även beskrivas som en kommunicerande 

förpackning, vilket ofta innebär att varumärkets logotyp är stort och tydligt 

framträdande. Pungpinan vill att deras förpackningar ska förmedla att deras produkter 

är ett hantverk med mycket engagemang och kärlek. De har valt att ha en väldigt enkel 

design då de vill att produkterna ska uppfattas som så ärliga som möjligt, och således 

inte ge sken om något den inte är. Vidare tror Tobias Björkman att förpackningen i all 
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sin enkelhet kommer att dra konsumentens ögon till sig. Pungpinans imageskapande 

förpackning talar således till konsumenter som gör medvetna val i köket genom att 

värdesätta bra råvaror.  

 

Saltå kvarns förpackning är just det som många associerar med varumärket, då de 

menar att de har en älskad och unik design som sticker ut. Som tidigare nämnt lägger 

Saltå Kvarn stort fokus på att utveckla och innovera sina förpackningar, vilket kan 

tolkas som att de vill att förpackningen även ska ha en integrerad roll i själva 

konsumtionen av produkten, exempelvis genom att de vill skydda innehållet från att bli 

dåligt innan det ätits upp, för att minska matsvinn. Sådana typer av förpackningar kan 

liknas med vad Meyers och Gerstman benämner som en funktionell förpackning (2004, 

s. 59). Vidare menar Frankelius, Norrman och Parment att dessa typer av 

funktionaliteter i förpackningen är väldigt uppskattade av konsumenterna och kan 

bidra till att en produkt blir vald framför en annan och kan således uppfattas som ett 

mervärde (2015, s.381).  

 

Lokas förpackning har en gammal design som de har haft under en väldigt lång tid, där 

skogen i Bergslagen och varumärkets logotyp är i fokus. Gällande deras förpackning 

uttrycker Lokas produktchef att det gäller att hålla i sina varumärkesattribut samtidigt 

som man också måste förnya sig. Då Loka valt att sätta varumärkets logotyp i fokus kan 

deras förpackning beskrivas som vad Meyers och Gerstman benämner som en 

kommunicerande förpackning. Meyers och Gerstman menar att många förpackade 

varor enbart väljs utifrån vilket varumärke som finns på förpackningen varpå den 

kommunicerande förpackningen ofta har stora framträdande logotyper. I dessa fall har 

inarbetade varumärken en fördel gentemot konkurrenterna (2004, s. 45-46). 

 

För Oatly är både förpackningen och designen som syns i all deras kommunikation 

väldigt viktiga komponenter för upplevelsen av deras varumärke och produkter, om 

varumärket eller produkten känns härlig eller korrelerar med vem man är. Borja de 

Mozota menar att en bra design inte nödvändigtvis behöver vara “vinnaren av ett 

designpris” utan likväl kan vara en design som uppskattas av konsumenter, då den till 

exempel skapar en känsla av “rätt för mig” (2003, s. 87). Borja de Mozota menar även 



 73 

att en genomgående och tydlig design är avgörande för samstämmighet i varumärket 

(ibid. s. 97) vilket är viktigt för att kunna förmedla varumärkesidentiteten så att den är 

i harmoni med varumärkesimagen.  

Detta är även något som Loka, Pungpinan och Saltå Kvarn uttryckt är viktigt och något 

de aktivt arbetar med. Loka är konsekventa i sitt varumärkesarbete och strävar efter 

att ha en genomgående design i allt från förpackningen till deras hemsida och 

Instagram, där skogen i Bergslagen är i fokus. Pungpinan har ett genomgående tänk i 

all sin design där förpackningen, hemsidan och Instagram ska spegla varandra och vara 

i harmoni. Saltå Kvarn har lyckats skapa en grafisk känsla kring varumärkets identitet 

genom att arbeta med en och samma designer i alla deras kanaler vilket Hauffman 

uttrycker som varumärkets styrka.  

 

5.7 MERVÄRDE 

Inom marknadsföringsteorin finns det ingen entydig eller övergripande definition av 

begreppet mervärde och uttalanden om mervärde ger oftast en väldigt otydlig och 

svävande bild av vad begreppet egentligen innebär (Chernatony et al. 2000, s. 39; 

Woodruff 1997, s. 140). Det var därför av relevans för denna studie att undersöka hur 

företag bakom leverantörernas märkesvaror inom livsmedelsindustrin ser på, och 

tolkar begreppet mervärde.  

 

Utifrån studiens empiriska material går det att uttyda att det för samtliga företag finns 

en uppfattning om att mervärden är konsumentstyrda, och att det således är 

konsumenterna som besitter makten. Detta bekräftar både Woodruffs påstående, om 

att det finnas en konsensus inom den vetenskapliga läran gällande att mervärde är 

något som kunden upplever snarare än något som objektivt bestäms av ett företag 

(1997, s. 141), och liknar hur Doyle definierar mervärde som “not what the producer 

puts in, but what the consumer gets out'' (1989, s. 78). Gemensamt för Löfbergs och 

Oatly är att de båda förhåller sig till mervärde som ett värderingsstyrt 

ställningstagande, Löfbergs genom att de hämtar kraften från det värderingsstyrda 

beteendet för att kunna bygga in ett mervärde, Oatly genom att som varumärke ta 

aktiva ställningstaganden och “gå från brand till stand”. För Oatly handlar dessa 
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ställningstaganden om hållbarhet, vilket även Loka och Pungpinan tror både är och 

kommer att vara ett viktigt mervärde för framtiden. Saltå Kvarn menar att hälsa 

kommer vara framtidens mervärde. Utifrån studiens empiriska material gällande hur 

de olika varumärkena förhåller sig till begreppet mervärde går det att utläsa att 

Löfbergs, Loka och Saltå Kvarn aktivt arbetar med att försöka bygga in mervärden som 

konsumenterna både uppfattar och uppskattar, något som Oatly och Pungpinan inte 

uttryckt att de gör. En möjlig förklaring till detta kan vara att Oatly och Pungpinan ser 

hela sin affärsidé som ett mervärde.  
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfråga och syfte utifrån studiens teori, empiri 

och analys.  

 

Studiens forskningsfråga: Hur arbetar företag bakom leverantörernas märkesvaror 

med att tillföra mervärde till sina produkter för att stärka sitt varumärke på den 

svenska livsmedelsmarknaden? kommer nu att besvaras genom nedanstående 

presenterade slutsatser:         

 

De teorier som finns om mervärde saknar en entydig definition, däremot finns en 

konsensus om att mervärde är något som måste uppfattas av konsumenterna snarare 

än att det är något som objektivt bestäms av ett företag. Studiens empiriska material 

bekräftar detta synsätt då samtliga företag uttryckt att mervärden är 

konsumentstyrda, och att det således är konsumenterna som besitter makten.  

 

De olika mervärden som framkommit från studiens undersökta företag, som 

författarna funnit utmärka sig är: varumärket, design, förpackning, att underlätta för 

konsumenten, värderingar och uppfattad kvalitet. Hur dessa mervärden förhåller sig 

till varandra presenteras i modellen nedan. Vidare kommer en förklaring av modellen 

presenteras tillsammans med hur företagen arbetar med dessa mervärden.  
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Figur 5 Författarnas framtagna mervärdesmodell 

 
(1) De företag som ingått i studien arbetar i första hand med att stärka sitt brand 

equity i syfte att få varumärket att uppfattas som ett mervärde hos konsumenten. 

Detta gör de genom att bland annat skapa innehåll i sina kanaler för att öka 

varumärkeskännedomen, bygga relationer med kunderna genom att möta 

slutkonsumenterna på en fysisk plats för att öka varumärkeslojalitet samt genom att 

kommunicera kring sina kärnvärden för att skapa rätt varumärkesassociationer. 

Samtliga varumärken har även utformat sina identiteter kring sina olika kärnvärden 

och kommunicerat dessa i syfte att konsumenterna ska få en så tydlig och korrekt 

uppfattning om varumärket som möjligt, vilken ska överensstämma med varumärkets 

identitet. 

(2) För att varumärket i sig ska uppfattas som ett mervärde arbetar studiens företag 

med att ladda varumärket med värderingar så att konsumenter ska kunna identifiera 

sig med varumärket och känna att det är ett varumärke som “är rätt för mig”. En 
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värdering som visat sig utmärkande för studiens undersökta varumärken är hållbarhet, 

något som samtliga företag kommunicerar kring.  

(3) För att få en samstämmighet i varumärket, och det enkelt och tydligt ska kunna 

uppfattas av konsumenten, arbetar företagen med en personlig och enhetlig design 

genomgående i sina olika kanaler. Det har även av studien framkommit att designen 

bör korrelera med målgruppen som således kan skapa en positiv känsla för 

varumärket.  

Således är värderingar och design inte självständiga mervärden utan något som 

företagen laddar sina varumärken med.  

(4) Förpackningen kan både ses som ett självständigt mervärde men också som något 

företagen laddar sina varumärken med. En förpackning kan ses som ett mervärde 

genom sina funktioner, genom att vara estetiskt tilltalande eller genom att väcka 

känslor. Dessa typer av mervärden kan således både stå för sig själva, men också hjälpa 

till att stärka varumärket som mervärde.  

(5) Då det generellt är likvärdig kvalitet på livsmedel i Sverige idag, försöker företagen 

hitta nya sätt att förmedla kvalitet, exempelvis genom spårbarhet av deras produkter, 

genom att vara transparenta i allt de gör, samt genom att utbilda konsumenter om 

kvalitet. Detta för att den uppfattade kvaliteten ska bli till ett mervärde, vilket även 

stärker brand equity.  

(6) Utmärkande för studiens empiriska material är att företagen tillför mervärde till 

sina produkter genom att på olika sätt underlätta för konsumenten i dennes vardag, 

såväl i butiken som i hemmet. 

(7) Genom att arbeta med brand equitys viktigaste beståndsdelar: 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer och uppfattad 

kvalitet samt med de mervärden som studien har identifierat, skulle de undersökta 

företagen enligt teorin kunna tilldelas konkurrensfördelar som: ökad kundefterfrågan, 

möjlighet att ta ut högre priser, bli mer immun mot marknadsföringsåtgärder från 

konkurrenter samt få en större förhandlingsstyrka i affärsrelationer. 
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7. SLUTDISKUSSION 
Studie kommer att avslutas med en diskussion där vi som författat denna 

examensuppsats kommer att redogöra för våra tankar och reflektioner om mervärde 

som dykt upp under studiens gång. Vidare diskuteras studiens eventuella 

begränsningar samt att vi ger förslag på framtida forskning.  

 

Konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden låg till grund för studiens inriktning på 

mervärde, dock var det inte själva konkurrenssituationen som var av intresse för 

studien utan hur företag arbetar med mervärde för att stå stabilt i konkurrensen. Trots 

att konkurrenssituationen inte var något vi frågade om i intervjuerna framgick det att 

två av de undersökta företagen inte såg butikernas egna märkesvaror som ett hot utan 

att de spelar olika roller på butikshyllan. Enligt teorin har butikskedjornas egna 

märkesvaror bättre förutsättningar att stå sig i konkurrensen, exempelvis genom att 

kunna sätta lägre priser och få bästa hyllplats. Det är således svårt att göra en 

bedömning huruvida konkurrensen från butikskedjornas egna märkesvaror skulle vara 

hårdare än från övriga leverantörers märkesvaror.  

 

Vid inledandet av studien trodde vi att mervärde genom förpackningsdesign var 

lösningen på konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden. Men med facit i hand 

var det nog minst sagt naivt, och vi har fått revidera denna inledande ståndpunkt. För 

att varumärken ska behålla sin position och hålla sig relevanta på dagens 

livsmedelsmarknad krävs betydligt mer än att enbart ta fram en estetiskt tilltalande 

och väl kommunicerande förpackning. Således gick vi in i studien med en begränsad 

kunskap om hur företag på olika sätt kan tillföra mervärde till sina produkter.  

 

Kotlers “Three Levels Product Model” låg till grund för de mervärden vi valde ut till 

teorin. Då vi i denna studie undersökt livsmedelsprodukter valde vi att enbart titta på 

variabler inom den faktiska produkten och inte den utökade produkten, då 

efterköpsservice, garanti, installation och avbetalning/leverans inte var av relevans då 

livsmedel, till skillnad från tekniska produkter, oftast endast besitter själva 

kärnfunktionen. Ett utmärkande mervärde som framkom under studiens gång var 
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emellertid “att underlätta för konsumenten”. Hur studiens undersökta företag arbetar 

med att underlätta för konsumenten skulle således kunna ses som komplement till 

Kotlers variabler i den utökade produkten när det kommer till livsmedel. Med tanke på 

den allt mer stressade tillvaron vi människor lever i idag tror vi att mervärden som på 

olika sätt underlättar för konsumenten, utan att tumma på kvalitet, hälsa och miljö 

kommer bli allt viktigare i framtiden.  

 

Idag tycks hållbarhet vara ett viktigt mervärde, vilket framgått från samtliga 

undersökta företag. Att som konsument kunna veta att allt runt omkring produkten, 

från ax till limpa är bra, är något som idag uppskattas då konsumenten själv känner att 

“om jag väljer den här produkten bidrar jag till något gott”. Således stämmer det 

säkert att varumärken som idag kommunicerar kring hållbarhet, oavsett om det 

handlar om att plantera ett träd eller att arbeta cirkulärt kommer att uppfattas och 

uppskattas av konsumenterna och vidare bli till ett mervärde. Emellertid är mervärden 

inte beständiga och det är alltid konsumenten som besitter makten att avgöra vad som 

är ett mervärde och inte. Precis som trender förändras över tid, kan även mervärden 

som uppskattas av konsumenterna idag, snabbt bli till nya normer och till en standard 

för vad som upplevs som värdefullt. Så frågan är om hållbarhet i framtiden kommer att 

ses som ett mervärde eller bara något som konsumenten tar för givet och således inte 

uppfattar som ett mervärde. Mervärde kan genom Kanomodellen beskrivas som något 

som kunden inte förväntar sig eller som något som överträffar kundens förväntningar. 

Således skulle hållbarhet i framtiden kunna ses som ett uttalat behov utöver 

basbehovet och något som konsumenten förväntar sig, snarare än som ett omedvetet 

behov och något som överträffar kundens förväntningar. Detta perspektiv kan ses som 

problematiskt då horisonten hela tiden flyttas för vad som är ett rimligt 

marknadserbjudande. En kund som en gång fått något “extra” kommer vid nästa köp 

att förvänta sig detta, varpå företagen konstant måste skruva upp mervärdet för att 

kunden ska bli mer än bara nöjd.  

 

Något som vi bär med oss och som vi tycker varit extra intressant med studien, är hur 

livsmedel inte längre bara kan betraktas som lågengagemangsvaror utan idag, just tack 

vare att det finns starka varumärken bakom produkterna, blivit till produkter som vi 
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konsumenter kan identifiera oss med och vidare också ses som en förlängning av oss 

själva. På samma vis som det kan kännas som ett ställningstagande att ha en Oatly i 

kylen, kan ett paket havregryn från Saltå Kvarn synligt stå framme och visa vem man är 

för ens middagsgäster som är på besök.  

 

För denna studie ansåg vi att kvalitativa intervjuer passade bäst då vi ville få så djup 

information som möjligt om hur företagen i praktiken arbetar med mervärde. Hade vi 

istället valt en kvantitativ forskningsmetod och genomfört en enkätundersökning hade 

vi kunnat få svar från fler företag inom livsmedelsbranschen, än enbart de fem 

undersökta företagen som ingått i denna studie. Ett sådant resultat hade troligtvis varit 

lättare att generalisera än resultatet i denna studie. Däremot hade en 

enkätundersökning inte bidragit med lika ingående information då det är svårt att 

svara lika djupgående och fritt i en enkät som i en intervju. Urvalskriterierna för denna 

studies undersökningsobjekt var livsmedelsföretag vilka verkar på den svenska 

marknaden och som säljer livsmedelsprodukter till livsmedelsbutiker som har 

konkurrerande egna märkesvaror. Dessa urvalskriterier låg till grund för de trettio 

företag vi kontaktade via mail, varav enbart fem svarade att de hade tid att ställa upp. 

Under intervjuerna visade det sig att samtliga företag arbetar aktivt med 

hållbarhetsfrågor, varpå detta kan ha kommit att påverka delar av resultatet, då vi inte 

kan säga om detta beror på slumpen eller om det är en trend som speglar hela 

livsmedelsbranschen. Även om samtliga företag uppfyller urvalskriterierna är det 

således svårt att säga om urvalet för studien är representativt för hela 

livsmedelsbranschen. Då samtliga informanter som deltog i intervjuerna besitter 

chefspositioner inom marknad, kommunikation och produkt, förfogar dessa över 

kunskap och information vilken var nödvändig för undersökningen, varpå studiens 

tillförlitlighet är hög. Huruvida studiens generaliserbarhet är hög eller inte är svårt att 

säga, däremot anser vi att våra slutsatser utgör ett intressant område för vidare 

forskning. Utifrån valda teorier och insamlad empiri anser vi att vi har bidragit till en 

förståelse av ett abstrakt, situationsbundet och subjektivt begrepp samt hur företag 

förhåller sig till och arbetar med detta.  
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FRAMTIDA FORSKNING 

I denna studie har vi undersökt hur företag arbetar med att tillföra mervärde till sina 

produkter. I en framtida studie vore det av intresse att utforska hur konsumenterna 

uppfattar leverantörernas budskap om mervärden av just deras produkt. Trots allt är 

det ju konsumenterna som avgör vad som blir till ett mervärde. Ytterligare en 

intressant studie hade varit att mer djupgående undersöka i vilken utsträckning 

konsumenter identifierar sig med livsmedelsvarumärken och således om de kan 

betraktas som högengagemangsvaror eller om livsmedel fortfarande bör betraktas 

som lågengagemangsvaror.  
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BILAGA INTERVJUGUIDE 
 

TEMA FRÅGOR 

ÖPPNINGSFRÅGA Hej, vi tänker börja intervjun med att du kort kan få 
berätta om vem du är, hur länge har du arbetat på företag 
X, vad din tjänst är och vilka arbetsuppgifter du har? 

VARUMÄRKET Kan du berätta för mig om ert varumärke och vad det står 
för? 

MERVÄRDE: 
GENERELLT 

Vad gör ni för att konsumenterna ska vara villiga att betala 
några kronor mer för era produkter? 

MERVÄRDE: 
VARUMÄRKE 

Vad vill ni skapa för känslor hos konsumenten när de köper 
era produkter? 

MERVÄRDE: 
KVALITET 

Kan du berätta för mig hur ni tänker kring 
produktutveckling? 

MERVÄRDE: 
FÖRPACKNING 

Kan du berätta för mig hur ni använder er av er 
förpackning? 

MERVÄRDE: 
DESIGN 

Använder ni er av design i någon annan aspekt än 
förpackningen, i så fall hur? 

AVSLUTANDE 
FRÅGOR: 

Vilka mervärden tror du kommer vara viktiga i framtiden? 

 


