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Sammanfattning

Problembakgrund 

Den Svenska laktosfria  mejerimarknaden utgörs av en begränsad samt väldefinierad 

kundgrupp. Den ökade konkurrensen har bidragit till att företag i allt större utsträckning 

arbetar  med  att  stärka  sina  varumärken.  Positionering  samt  identitetsskapande  av 

varumärken får allt större betydelse. 

Syfte 

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  företag  tillämpar  och  resonerar  kring 

varumärkesidentiteten  vid  positionering  av  varumärke  på  den  Svenska  laktosfria 

marknaden.  Studien  kommer  även  undersöka  om  företag  använder  sig  av 

varumärkesidentiteten för att utöka en väldefinierad kundgrupp.    

Metod 

Studien har utgått från en kvalitativ metod med en deduktiv forskningsansatts. Valet av 

denna metod grundar sig på att få en djupare kunskap om det avgränsade fenomenet. En 

fallstudie inleddes i form utav djupintervjuer med fyra nyckelpersoner på fallföretagets 

marknadsavdelning.  

Slutsats 

Studien  visar  att  fallföretaget  utgår  från  varumärkesidentiteten  vid  positionering  av 

varumärke.  Resultatet  visar  även  en  röd  tråd  i  fallföretagets  positioneringsarbete. 

Identiteten  speglar  kärnvärdena  som  i  sin  tur  lyfts  fram  vid  positioneringen  som 

därefter  speglar  produkternas  kärnfördelar.  Studien  tyder  även  på  att  fallföretaget 

använder  sig  av  varumärkesidentiteten  i  kombination  med  positioneringsstrategin  i 

syfte att utöka en väldefinierad kundgrupp. 

Nyckelord: varumärkesidentitet, positionering, laktosfritt. 



Abstract

Problem Background

The Swedish lactose  free  dairy market  is a  limited and well  defined group  of 

customers. The  increased  competition  within  the  market has companies 

increasingly working  to strengthen their  brands.  Positioning and creating  an 

identity to brands are becoming increasingly important.

Purpose 

The purpose of this study is to examine how companies implement and reason about 

the  concept  of brand  identity when  positioning  the brand  in  the Swedish lactose free 

market. The study will also examine whether firms use of brand identity for extension 

of a well-defined group of customers.

Method

The study is based on a qualitative approach with a deductive research approach. The 

choice  of  this method  is  based on  getting  a deeper  knowledge  of the 

defined phenomenon. A  study was  initiated in  the  form  of  interviews with  four key 

people within the case company's marketing group.

Conclusion 

The  study  shows  that the  company is  using  the brand  identity when  positioning 

the brand.  The  results  also  show a  common  thread in the  case 

company's positioning strategy.  The  identity reflects the  core  values which  in 

turn highlights  the  positioning which  then reflects  the product's  core benefits. The 

study also suggests that the case company uses the brand identity in  combination with 

the positioning strategy to increase a well-defined group of customers.

Keywords: brand identity, positioning, lactose-free.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Konkurrensen blir i allt större utsträckning hårdare. Trenden mot individuella produkter 

och  tjänster  ökar  och  samhället  blir  allt  tydligare  ett  så  kallat  överflödssamhälle. 

Överflödet bland produkterna kombinerat med ökad teknologisk utveckling innebär att 

konsumenterna lättare får en möjlighet att få sina individuella behov tillfredställda.

(Dahlgren & Szatek, 1998, s.15-16)

Enligt  en  artikel  från  Sveriges  radio har  laktosfritt  blivit  en  storsäljare  för 

mejeribranschen. Både utbudet och efterfrågan växer, trots högre priser än på vanliga 

mejeriprodukter och försäljningen närmar sig miljardstrecket. Efterfrågan ökar ständigt. 

Det behöver inte bara vara en laktosintolerant konsument utan även en konsument som 

känner  att  den vill  ha ett  bättre  välbefinnande och mår  lite  bättre  av att  köpa dessa 

produkter. Efter att fler människor har fått upp ögonen för laktosfria produkter och insett 

att de är laktosintoleranta, ökar efterfrågan ständigt på dessa produkter.

En marknadsutveckling har skett , då de flesta nya mejeriprodukter som tillverkas är 

laktosfria.  Ett  relativt  nytt  och  lukrativt  segment  har  öppnat  sig  för  de  Svenska 

mejeriproducenterna (Rundqvist, 2010).

Konkurrensen  ökar  ständigt  på  marknaden,  varorna  blir  i  allt  större  grad  mer  lika 

varandra. Då aktörerna på den Svenska mejerimarkanden verkar på en marknad med 

relativt homogena produkter gäller det enligt Kotler et al. att företagen positionera sig 

och differentierar sina varor för att särskilja sig från konkurrenterna (Kotler et al. 2006, 

s. 261). Tidigare marknadsföring har haft sitt primärfokus på kvantitetsförsäljning. Idag 

handlar  marknadsföring  allt  mer  om  att  få  kunden  att  känna  ett  ökat  kundvärde 

(Dahlgren & Szatek, 1998,  s. 15). Modern marknadsföring handlar idag om att skapa 

en plats i kundens medvetande (Albertsson & Lundqvist 1997, s. 144). 
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Nilson diskuterar vikten av att skapa starka varumärken. Ett varumärke enligt Nilson är 

en symbol med enorm potential.  Denna symbol kan enligt författaren ge upphov till 

konkurrensfördelar. Han diskuterar vidare och kommer fram till att ett bra varumärke 

representerar ett förtroende (Nilson, 1999,  s. 17-21).  

Enligt författarna Ries & Trout utgår positioneringsteorin från det som redan rör sig i 

sinnet  hos  konsumenterna.  De menar  att  positioneringen  inte handlar  om att  skapa 

någonting nytt. Snarare att stärka kundens existerande associationer ytterligare (Ries & 

Trout,  1985  s.  12).  Författarna  diskuterar  vidare  och  menar  att  i  dagens 

överkommunicerade samhälle gäller det för företag att förenkla sitt budskap (Ries & 

Trout,  1985,  s.  114).  Rosenbaum-Elliot  et  al.  diskuterar  i  sin  bok ”Strategic  brand 

Management” vikten av varumärkesassociationer. Om en kunds associationer gentemot 

företag är positiva skapar detta ett så kallat ”Brand equity”. Brand equity innebär att 

kunden upplever ett så kallat mervärde, antingen gentemot en produkt eller varumärke. 

Detta  Brand  equity  kan  enligt  författaren  ge  upphov  till  frekventa  återköp  och 

varumärkeslojalitet (Rosenbaum-Elliot et al. 2010, s. 89-99).

Ries  & Trout  diskuterar  i  sin bok ”Positionering kampen om ditt  medvetande”  och 

menar att  positioneringsteorin beskriver hur företag bör agera för att  utöka kundens 

medvetenhet om dess produkter. De menar att positionering är inget du gör med en 

produkt. Det är snarare något du gör för att placera produkten i kundens medvetande. 

”Produkt positionering” är enligt författarna allt du förändrar (förutom produkten) som 

gör  att  du  når  en  plats  i  kundens  medvetande.  Dessa  förändringar  kan  vara: 

Prisförändringar  ,  varumärkenamns  korrigeringar  eller  förändring  utav 

förpackningsdesign (Ries & Trout, 1985, s. 10). 

Den  laktosfria  marknaden  utgörs  av  en  relativt  begränsad  och  väldefinierad 

primärkundgrupp.  Antalet  laktosintoleranta  svenskar  är  i  dagsläget  enligt 

Livsmedelsverket ca: 3-4% (Livsmedelsverket, 2011). 
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Det råder  delade  meningar  om studien och kritik  har  riktats  mot  Livsmedelsverket. 

Ricardo  Almon som  är  distriktsläkare  och  forskare  vid  Allmänmedicinskt 

forskningscenter i Örebro, hävdar att det i dagsläget är snarare 13-14% av den svenska 

befolkningen  som är  laktosintoleranta.  Han menar  att  den  ökade  invandringen  från 

länder  där laktosintolerans  är  vanligare  har resulterat  i  att  antalet  laktosintoleranta  i 

Sverige ökat (Almon, 2010). 

1.2 Problemdiskussion

Kotler  et  al.  menar  att  företag  ständigt  bör  hitta  nya  konsumenter  samt  utöka 

användningsområdet för dess nuvarande produkter (Kotler et al. 2006, s. 355). 

Ett sätt att utöka totalmarknaden är att företag arbetar med att stärka varumärket.  Enligt 

Nilson kan ett företags varumärke stärkas genom positionering. Ett starkt varumärke 

menar Nilson kan ge upphov till en konkurrensfördel i det avseendet att positioneringen 

av varumärket ökar kundvärdet (Nilson, 1999, s. 142-145). Melin diskuterar vidare och 

menar att företag väljer i allt  större utsträckning att fokusera på att stärka företagets 

immateriella tillgångar snarare än dess materiella (Melin, 1999,  s. 19).

Den centrala delen i positioneringsteorin handlar om att hamna i kundens medvetande. 

Därför  är  positioneringen  av  varumärket  en  viktig  del  i  positioneringsprocessen 

(Nilson, 1999,   s. 142). Nijssen menar att varumärket är ett företags viktigaste tillgång 

(Nijssen, 1999,  s.  450 – 474). Rosenbaum- Elliot et al. menar att varumärket skapar 

associationer till kunden (Rosenbaum- Elliot et al. 2006, s. 89). Gummesson diskuterar 

”parasociala  relationer”.  Med  detta  menar  författaren  att  Parasociala  relationer  är 

relationer till objekt, symboler och andra fenomen. Relationer till företag är opersonliga 

men han menar att de ger upphov till ett företags image dvs. den ger ett upphov till vårt 

medvetande. Gummesson diskuterar vidare och menar att relationen till ett varumärke 

eller  en  företagsledare  skapar  associationer  till  vår  uppfattning  om  ett  företag 

(Gummesson, 2002,  s. 143). Om associationerna till företaget är positiva skapar detta 

enligt Rosenbaum- Elliot et al.  Brand equity. Brand equity skapar i sin tur ett mervärde 

för kunden (Rosenbaum- Elliot, 2010   s. 89).
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Positioneringsprocessen  är  både  en  dyr  samt  en  kostsam  process  för  företaget. 

Albertsson  &  Lundqvist  menar  att  det  tar  tid  att  skapa  en  position  i  kundens 

medvetande (Albertsson & Lundqvist, 1997, s.126). Författarna Ries & Trout beskriver 

positioneringen som en  ackumulativ process.  Författarna menar att det är viktigt med 

långsiktiga mål. En positioneringsprocess kan fortlöpa flera år. De belyser även vikten 

med konsekvent positioneringsarbete. Att inte byta position mitt under pågående arbete. 

Utan snarare endast modifiera dess taktik för att förstärka en långvarig strategi (Ries & 

Trout,  1985,  s.  157).  Aaker  delar  Albertsson  &  Lundqvist  och  Ries  &  Trout 

resonemang  att  positioneringsprocessen  bör  vara  långsiktig  samt  konsekvent.  Han 

belyser även vikten av målgruppen samt varumärkets unika kärnattribut lyfts fram och 

tas i beaktande vid utformning av varumärket (Aaker, 2000, s. 27).

Författarna  får  medhåll  från  Melin  som  även  belyser  vikten  utav  företagets 

varumärkesidentitet.   Han  menar  att  det  är  viktigt  för  företag  att  redogöra  vad 

varumärkets  grund  är.  Vad företagets  identitet  egentligen  är?  (Melin,  1999,  s.  16). 

Melin  diskuterar  vidare  och  menar  att  ett  företags  varumärkesidentitet  innebär  en 

komparativ fördel gentemot konkurrenterna. Han menar att en varumärkesidentitet är 

svårare att imitera än själva produkten (Melin, 1999, s. 19). Enligt Kapferer att det är 

viktigt att redogöra skillnaden mellan ett varumärkes image och dess identitet. Image är 

enligt Kapferer mottagarens uppfattning och värdering medan identiteten är sändarens 

avsikt med varumärket (Kapferer, 2008, s. 174). Kapferer får medhåll  från Marsden 

som menar att positionering är en funktion av modern marknadsföring. Han anser att 

det  blir  allt  viktigare  att  ta  hänsyn  till  associationerna  som  redan  finns  hos 

konsumenten. Ett sätt att lyckas med detta är att genom olika tracking metoder försöka 

utvinna konsumenternas uppfattning gentemot ett varumärke (Marsden, 2002, s. 307 – 

312).  Marsden  får  medhåll  från  Davis.  Enligt  Davis  påverkar  hela  företagets 

associationer kundens uppfattning gentemot varumärket (Davis, 2002, s. 503 - 513).  

Forskningsrapporter  tar  upp  att  identiteten  är  nyckelfaktorn  i  ett  lyckat 

varumärkesbyggande.  När  företag  upplever  starkare  konkurrens  på  marknaden  är 

varumärkesidentiteten viktig i de avseende att skapa en komparativ konkurrensfördel 

gentemot  konkurrenterna.  Genom  en  stark  varumärkesidentitet  förmedlar  detta 

förtroende och senare varumärkeslojalitet. Varumärkesidentiteten måste vara tydlig och 
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spegla  företagets  organisation  samt  förmedla  detta  genom varumärkesattribut.  Detta 

skall förmedlas via lättförstålig kommunikation för att minimera risken för förvirring 

(Ghodeswar, 2008, s. 4 – 12).

Vid positionering av varumärke är det viktigt  att lyfta fram produktens kärnfördelar 

med även varumärkesidentiteten. Om endast produktens kärnfördelar lyfts fram finns 

risk att varumärket tenderar att bli identitetslöst. Identitetslösa varumärken försvårar det 

fortsatta varumärkes byggandet. Aaker redogör vikten av att den position företaget har 

för avsikt att ta besittning över måste spegla varumärkets identitet.  Aaker diskuterar 

vidare  och  menar  att  företags  positioneringsarbete  alltid  skall  utgå  från 

varumärkesidentiteten (Aaker, 2000, s.  27, 51). Aaker får medhåll  från Ingenhoff & 

Fuhrer.  Enligt  författarna  ger  varumärkesidentiteten  upphov  till  en  stärkt 

marknadsposition  och  bör  appliceras  vid  positionering  av  varumärke  (Ingenhoff  & 

Fuhrer, 2010, s. 83 – 101).

1.3 Frågeställningar

Utifrån  ovanstående  resonemang  framgår  det  att  den  Svenska  laktosfria  marknaden 

utgörs av en begränsad samt väldefinierad kundgrupp. Den ökade konkurrensen har 

genererat till att företag i allt större utsträckning arbetar med att stärka sina varumärken. 

Positionering samt identitetsskapande av varumärken får allt större betydelse. 

  

Utifrån detta har två grundläggande frågeställning vuxit fram:

- Hur tillämpar företag sin varumärkesidentitet vid positionering av varumärke? 

- Använder företag sig av varumärkesidentiteten i syfte att utöka en väldefinierad 

kundgrupp?
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1.4 Syfte

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  företag  tillämpar  och  resonerar  kring 

varumärkesidentiteten  vid  positionering  av  varumärke  på  den  Svenska  laktosfria 

marknaden. Det ligger även i mitt intresse att undersöka om företag använder sig av 

varumärkesidentiteten i syfte att utöka en väldefinierad kundgrupp.    

1.5 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till en fallstudie som undersöker ett företag.

Fallföretaget är ett Finskt mejeriföretag vid namn Valio. Valio är idag marknadsledare 

på  det  laktosfria  segmentet  i  Sverige.  Studiens  fokus  kommer  ligga  vid  Valios 

positioneringsarbete  av  laktosfria produkter.  Fokus  kommer  ligga  på  det  Svenska 

laktosfria sortimentet och ingen hänsyn kommer tas till deras övriga sortiment. När det 

gäller frågor gällande varumärkesidentiteten kommer detta gälla varumärket Valio i sin 

helhet,  eftersom  varumärkesidentiteten  sätts  centralt  och  är  densamma  för  Valios 

samtliga produkter. 
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2 Metod

I detta kapitel kommer jag redogöra vilka metoder jag använt mig av samt uppsatsens  

tillvägagångssätt. 

2.1 Inledning till metod

Jag  har  valt  att  göra  en  fallstudie  om  hur  företaget  Valio  arbetar  med 

positioneringsarbetet samt varumärkesidentiteten. Djupintervjuer kommer utföras med 

fyra nyckelpersoner på företaget som har en stor inblick samt inflytande i det pågående  

positioneringsarbetet.  Detta  görs  av  hänsyn för  att  få  en  så  valid  primärdata  som 

möjligt. 

2.2 Forskningsansats

Enligt  Johannessen  &  Tufte  är  målet  med  samhällsvetenskaplig  forskning  att 

sammankoppla  empiri  med  teori.  Detta  kallas  enligt  författarna  för  deduktiv 

forskningsansats  (Johannessen  &  Tufte,  2003,  s.  35).  Olsson  &  Sörensen  stödjer 

Johanessen & Tuftes resonemang. De menar att när man utgår från allmänna principer 

(teorier) och drar slutsatser om enskilda företeelser (empiri)  kallas detta för deduktion. 

Olsson & Sörensen menar då att en kvantitativ metod är bäst lämpad för studier som är 

av deduktiv karaktär (Olsson & Sörensen, 2007,  s.32).

Denna studie har jag valt att ställa befintliga teorier mot empirin för att undersöka om 

dessa  integrerar  med  varandra.  Johannessen  &  Tufte  kallar  detta  för  ”Från  det  

generella  till  det  konkreta” (Johannessen & Tufte,  2003, s.  35). Uppsatsen kommer 

alltså ha en deduktiv karaktär.
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2.3 Val av metod

Olsson & Sörensen menar att vid deduktiv ansats är en kvantitativ metod bäst lämpad.

De resonerar  vidare och påstår att  en kvalitativ  metod lämpar  sig bäst  vid induktiv 

forskningsansats (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32).

Trots detta resonemang väljer jag ändå att utföra en kvalitativ undersökning i form utav 

djupintervjuer.  Jag  anser  att  respondenterna  besitter  så  pass  hög  kompetens  inom 

studiens forskningsområde att den kvalitativa data kommer vara fullt tillräckligt.

Djupintervjuerna kommer att ske med:

- Marie Eklund , Marknadschef på Valio

- Maria Klintberg , Insight / Marketing Channels

- Annika Svennung , Produktchef Functional foods, Valio

- Anna Backenhall , Produktchef laktosfritt, Valio

2.4 Fallstudie 

En fallstudie enligt Johannessen & Tufte innebär en tydlig avgränsning av fenomenet 

samt en ingående beskrivning av det definierade fallet. Fokus kommer att ligga på att få 

fram så pass mycket väsentlig information om det avgränsade fenomenet som möjligt 

(Johannessen & Tufte,  2003,  s.  56).  Yin diskuterar  vidare  angående fallstudier  och 

menar  att  en fallstudie  är  att  föredra när forskaren är ute efter  djupare information. 

Fallstudie är att preferera när frågor så som varför och hur skall besvaras (Yin, 2007, s. 

17). Jag valde att göra en fallstudie då denna forskningsstrategi bidrar till att jag får en 

djupare insyn  i  företagets  positionering  samt  varumärkesidentitets  arbete.  För  att  få 

fram fylligare  information  samt  kunna  besvara  studiens  syfte  var  denna  metod  att 

föredra. Frågorna jag vill ha besvarade är beskrivande frågor så som hur och  varför. 

Denna typ av fallstudie kallas enligt Yin för deskriptiv fallstudie. Därför kommer denna 

fallstudie vara av deskriptiv karaktär (Yin, 2007, s. 20). 
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2.5 Intervju

Primärdata  insamling  kommer  ske  genom  djupintervjuer  med  nyckelpersoner  på 

fallföretagets marknadsavdelning, för att på så sätt få en mer valid samt djupare data. 

Detta enligt Johannessen & Tufte går under uttrycket kvalitativ metod.  Valet mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod grundar sig på att genom kvalitativ metod få ut en mer 

”mjuk  data”  som ger  en  utfylligare  och  mer  beskrivande  inblick  om fallföretagets 

varumärkesidentitet samt positioneringsarbete (Johannessen & Tufte, 2003, s. 21).

Eftersom  nyckelpersonerna  på  fallföretaget  besitter  en  hög  kompetens  om  det 

avgränsade  området,  lämpar  sig  den  kvalitativa  metoden  bättre  för  studien  än  den 

kvantitativa.  Johannessen  &  Tufte  belyser  vikten  av  att  den  kvalitativa 

forskningsintervjun  skall  vara  strukturerad  samt  ha  ett  tydligt  syfte.  Jag  kommer 

använda mig  av delvis  strukturerade frågor,  för att  på så  sätt  få  en större och mer 

beskrivande  inblick  om  fallföretagets  varumärkesidentitet  samt  positioneringsarbete 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 97-98).

Johannessen & Tufte diskuterar tre generella intervjuytterligheter som kan användas 

under  forskningsprocessen. De väljer  att  kalla  dessa  ytterligheter  för:  strukturerade, 

ostrukturerade  samt  delvis  strukturerade  frågor.  De  strukturerade  frågorna  innebär 

enligt författarna att intervjuerna innefattar förutbestämda och öppna frågor. Fördelen 

med detta är enligt författarna att man får mer kontext runt svaret. Detta är fördelaktigt 

vid senare analys och tolkning. Nackdelen däremot är att värdefull information i form 

utav minskad flexibilitet kan gå förlorat. Författarna menar att intervjuaren begränsas i 

sitt sätt att formulera frågor till olika valda respondenter som besitter olika former av 

expertis.  Intervjuerna  kan  även  genomföras  utav  att  intervjuaren  använder  sig  utav 

ostrukturerade frågor, dessa frågor är mer öppna och mer flexibla än de strukturerade. 

Intervjun blir då mer likt ett samtal, fördelen med detta är att informanterna kan känna 

sig mer bekväma under intervjusituationen vilket kan leda till att intervjutillfället kan 

uppfattas  som  mer  lättsamt.  Nackdelen  däremot  är  att  intervjuaren  medvetet  eller 

omedvetet  påverkar  respondentens svarsutfall.  Johannessen & Tufte  hävdar  även att 

analysarbetet påverkas negativt vid intervjuer innehållandes ostrukturerade frågor. 
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De menar att det kan bli svårare att jämföra informanternas svar (Johannessen & Tufte, 

2003, s. 97-98). Den tredje ytterligheten och även den metod jag har valt att använda 

mig utav är delvis strukturerade frågor. Dessa menar författarna är den mest utbredda 

formen av kvalitativa intervjuer. Frågorna är utformande som en lista med olika teman 

som grundar sig på forskningsfrågorna. Denna modell kallas enligt Bryman & Bell för 

semistrukturerade  frågor.  Användandet  av  semistrukturerade  frågor  eller  delvis 

strukturerade gör intervjun mer flexibel i det avseende att intervjuaren får en djupare 

inblick och lättare kan ställa följdfrågor om fenomenet som undersöks (Bryman & Bell, 

2005, s. 138).

Eftersom jag valt  att  enbart  intervjua fyra  informanter  är  denna metod att  föredra i 

avseendet  att  maximera  den  empiriska  insamlingsprocessen.  Jag  har  utformat  en 

intervjumall  där  specifika  teman  som rör  frågeställningarna  nämns.  Detta  för  att  få 

relevant empiri som sedan används som grund i analysdelen.  

Tre  av  intervjuerna  skedde  på  Valios  huvudkontor  vid  Globen  i  Stockholm. 

Informanterna fick ej ta del av hela intervjumallen i förväg utan endast övergripande 

ämnen. Detta i syfte för att minimera risken för förutbestämda svar. Intervjuerna tog ca: 

30  min  per  intervjutillfälle  och  informanterna  intervjuades  en och  en.  Detta  för  att 

minimera  risken  för  att  informanterna  skulle  påverkas  av  varandra  eller  utav  andra 

diverse förstörelsemoment. Den fjärde intervjun skedde per telefon. Jag är medveten 

om att en någorlunda förberedelse kan ha gjorts hos informanterna i och med att de 

övergripande ämnena mejlades ut till informanterna i förväg. Eftersom jag respekterar 

företaget  och  dess  anställda  valde  jag  ändå  skicka  ut  de  övergripande  ämnena  till 

informanterna  då  jag  anser  att  detta  faller  inom  ramarna  för  god  forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 1:2005).

Informanterna  fick  även  ta  del  av  den  insamlande  empirin  innan  uppsatsen 

publicerades. Detta för att säkerställa att inga tolkningsfel uppstått. 
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2.6 Källkritik

Bryman  &  Bell  diskuterar  i  sin  bok  ”företagsekonomiska  forskningsmetoder”  att 

trovärdigheten  i  en  kvalitativ  studie  bör  styrkas.  Författarna  diskuterar  vidare  och 

menar  att  trovärdigheten  består  utav  fyra  kategorier.  Dessa  är  enligt  författarna: 

Tillförlitlighet,  överförbarhet,  pålitlighet,  styrka och  bekräftning (Bryman  &  Bell, 

2005, s. 306). 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Bryman & Bell belyser vikten utav att forskaren säkerställer att den insamlade datan är 

korrekt uppfattad. Författarna menar att tillförlitligheten stärks om forskaren håller sig 

till de satta reglerna samt återkopplar resultatet till informanterna för att säkerställa att 

forskaren uppfattat ”verkligheten” på ett korrekt sätt. Detta kallas enligt författarna för 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2005, s. 307).

I denna studie har samtliga informanter tagit del av materialet för att säkerställa att inga 

missförstånd uppstått. Den insamlande datan överensstämmer med informanternas svar, 

vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

2.6.2 Överförbarhet

Syftet  med  fallstudie  är  att  få  en  smalare  men  djupare  förståelse  om ett  specifikt 

fenomen. Bryman & Bell diskuterar vidare och menar att kvalitativa metoder tenderar 

att framstå som unika i den forskningsmiljön studien är framtagen i. Författarna menar 

att forskaren skall ge läsarna en god beskrivning om den miljö och kultur forskningen 

är  framtagen  i.  Detta  för  att  läsaren  själv  skall  kunna  avgöra  hur  pass  överförbar 

studiens slutsats är i en annan kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

Denna studie är gjort på en företagsekonomisk kandidatnivå på Södertörns Högskola 

våren 2012. Studien är framtagen på en akademisk nivå i syfte att beskriva hur företaget 

Valio arbetar med varumärkesidentitet samt positionering av varumärkesidentiteten. 
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Studien kommer även syfta till att försöka öka förståelsen om varumärkesidentiteten 

används i avseende för att utöka de laktosfria produkternas användningsområde. För att 

uppnå studiens syfte har en fallstudie genomförts i form utav djupintervjuer med fyra 

informanter. Tre av intervjuerna ägde rum på Valios kontor vid Globen i Stockholm. 

Den fjärde intervjun skedde per telefon.  Informanterna  intervjuades  en och en i  ett 

enskilt rum. Detta för att informanterna dels ej skulle kunna påverkas av varandra samt 

störas av diverse företeelser. 

2.6.3 Pålitlighet 

Pålitligheten beskrivs enligt Bryman & Bell genom att forskaren tydligt synliggör för 

läsaren  hur  forskningsprocessen  gått  till,  detta  för  att  läsaren  skall  få  en  tydligare 

inblick i forskningsprocessen. Författarna menar att detta stärker studiens trovärdighet 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

För  att  stärka  studiens  pålitlighet  har  jag  redogjort  för  läsaren  hur 

forskningensprocessen gått tillväga. Läsaren har tagit del av hur datainsamlingen gått 

till, hur och var intervjuerna ägde rum. För att ytterligare stärka pålitligheten har min 

handledare samt en opponentgrupp gett mig konstruktiv kritik under hela processen. 

2.6.4 Styrka och bekräfta 

Bryman & Bell menar att en forskare får problem med att vara helt objektiv vid en 

kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

Jag har under studien lagt ner extra stor vikt på objektiviteten. Att min syster är en av 

informanterna kan ha påverkat svarsutfallet, detta är jag medveten om. Detta har jag 

även varit medveten om redan innan studien sattes igång. Jag har därför inte delat med 

mig utav information om studien och heller inte berättat intervjufrågorna i förväg. Vi 

bor i samma stad men inte i samma hus. Detta har gjort det lättare för mig att vara 

objektiv i mitt forskningsarbete. Jag har behandlat henne på samma sätt som de övriga 

deltagarna. 
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Jag har heller inte försökt styra intervjuerna i hopp om att få fram ett visst resultat. Jag 

har lyssnat på informanterna och sedan analyserat detta för att därefter komma fram till 

en objektiv slutsats. 
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3 Teoretiskt referensram

I  följande kapitel  pressenteras de teorier  jag valt  att  använda mig utav vid senare  

analys  samt  slutdiskussion.  Jag  kommer  att  inleda  med  att  beskriva  vad  

varumärkesidentitet är samt varför denna är viktig för företag. Sedan kommer jag att  

beröra  positioneringsteorierna  samt  Ries  &  Trout  ,  Albertsson  &  Lundqvists 

positioneringsprogram. Avslutningsvis  diskuteras  hur  positionering  utav  varumärket  

bör gå tillväga. 

3.1 Varumärkets identitet 

3.1.1 Varför ha en varumärkesidentitet? 

Nilson menar  att  varumärkesidentiteten  är  den viktigaste  aspekten vid ”laddning av 

varumärke”.  Kunden ska lätt  kunna identifiera  ett  varumärke för att  kunna bli  lojal 

gentemot det. Varumärkets identitet skall enligt författaren vara kort och koncist samt 

lätt att lägga på minnet (Nilson, 1999, s. 68). Dahlqvist & Melin diskuterar vidare och 

menar att varumärkesidentiteten hjälper kunden att få en bild av företaget. Nilson får 

medhåll från författarna som även dem menar att identiteten skall vara lättförstålig samt 

tydlig. Organisationen måste arbeta aktivt med att skapa en så tydlig bild som möjligt. 

Författarna poängterar vikten av att organisationen har en klar och tydlig uppfattning 

om  varumärkets  identitet  innan  implementeringen  i  form  utav  positioneringen 

genomförs (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 80).
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3.1.2 Definition av varumärkesidentitet 

Varumärkesidentiteten  består  av  associationer  som  skapar  en  relation  mellan 

varumärket,  organisationen  samt  konsumenten.  Denna  relation  genererar  senare  ett 

värde som hjälper företag att upprätthålla varumärkets konkurrenskraft.  För att detta 

skall  fungera  på  ett  effektivt  sätt  är  det  viktigt  att  varumärkesidentiteten  stämmer 

överens  med  konsumenternas  tankar  och  reflektioner  gentemot  varumärket.  (Urde, 

2003, s. 1017 – 1040).

Melin menar att varumärkesidentiteten kan definieras som:

- Vad varumärket står för.

- Vad som ger varumärket en mening.

- Vad det unika med varumärket är.  (Melin, 1999, s. 85). 

3.1.3 Identitet och image 

Dahlqvist & Melin anser att identiteten innebär vad varumärket i grund och botten står 

för, det som gör varumärket unikt.  Författarna beskriver att  ett  varumärkes identitet 

alltid utvecklas internt. Detta innebär enligt författarna att den enskilda organisationen 

bär ansvaret för utformningen. Det är även organisationens uppgift att precisera samt 

försöka uttrycka identitetens enhetlighet samt dess distinktivitet.  Identiteten företaget 

utvecklat tolkas sedan av mottagaren. Mottagarens tolkning ger upphov till företagets 

image.  Imagen blir  då summan av de associationer företaget sänder ut.   Författarna 

diskuterar  vidare  och  menar  att  ett  varumärkes  image  kan  förändras  övertiden. 

Förändringen av ett varumärkes identitet ger då upphov till förändring av varumärkets 

images.  Organisationens mål  bör enligt  författarna vara att  försöka få identiteten att 

överensstämma  med  imagen.  Den  centrala  delen  i  en  framgångsrik 

varumärkesbyggande process är att samtliga medarbetare på företaget är väl medvetna 

om vad varumärkets  identitet  verkligen  står  för.  Ett  varumärkes  uppbyggnad  är  en 

långsiktig process som bör utgå från en väl definierad varumärkesidentitet. Identiteten 

bör spegla vad varumärket och företaget står för idag samt vad företaget kommer att stå 

för i framtiden (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 100).
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3.1.4 Kärnvärden

När  varumärkesidentiteten  är  fastställd  skall  företaget  försöka  urskilja  ett  antal 

kärnvärden från varumärket.  Tanken med dessa kärnvärden är att  dessa ska fungera 

som vägvisare i företagets fortsatta varumärkesuppbyggnad. Kärnvärdenas uppgift är 

att representera varumärkets unika fördelar gentemot konkurrenterna.  Enligt Dahlqvist 

&  Melin  skall  utformningen  av  kärnvärdena  utgå  från  dessa  fyra  grundläggande 

kriterier. 

- Värdefullt

- Kommunicerbart

- Unikt

- Svårt att imitera

Dahlqvist & Melin belyser vikten av att utformningen av kärnvärdena ska ske internt 

inom organisationen och samtidigt ge uttryck för en strategisk intention. Kärnvärdena 

skall  fungera  som  företagets  utgångspunkt  vid  kommunikationen  ut  till  kund.  Om 

kärnvärdena är korrekt utformande och uppfyller de fyra ovanstående kraven kan detta 

leda till  ett  ökat mervärde för kunden. Författarna poängterar  vikten av att  samtliga 

medarbetare på företaget  är medvetna om vad dessa kärnvärden står för och hur de 

förhåller  sig till  dessa i  sin vardag.  Syftet  med utformningen av kärnvärden är inte 

enbara  att  dessa  skall  kommuniceras  ut  till  kunden.  Det  är  minst  lika  viktigt  att 

kärnvärdena appliceras internt i det egna företaget. Att personalen är väl medvetna om 

företagets kärnvärden och arbetar utifrån dessa dagligen (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 

101).
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3.2 Positionering

3.2.1 Varför positionera sig? 

Ries & Trout menar att dagens informationssamhälle utgörs av ett stort mediebrus som 

gör det svårt för ett budskap att tränga igenom och sedan nå fram till kunden. De menar 

att positionering är inget du gör med en produkt. Det är snarare något du gör för att 

placera produkten i kundens medvetande (Ries & Trout, 1985, s. 10). 

Kotler et al. definierar positionering som ”Kosten att designa företagets erbjudande och 

image så att den får en plats i kundens medvetande”. Han menar att resultatet av en 

lyckad positionering innebär att företaget skapar ett specifikt värde erbjudande som ger 

kunden en anledning att välja just en produkt (Kotler et al. 2006, s. 25).
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3.2.2 Sex framgångsrika positioneringssteg 

När ett  företag valt  att  aktivt  positionera sig bör företaget  enligt  Ries  & Trout  och 

Albertsson & Lundqvist utforma ett positioneringsprogram. Positioneringsprogrammet 

enligt  Ries  &  Trout  innehåller  sex  relevanta  frågor  företaget  bör  ställa  sig  för  att 

komma igång med sitt  positioneringsarbete.  Enligt  Albertsson & Lundqvist är  dessa 

frågor endast fem stycken. 

1. Vilken position har vi nu? För att undersöka företagets nuvarande position skall 

man enligt författarna inte fråga sig själva utan snarare fråga kunden. Vilken 

nuvarande position har vi i kundens medvetande? Detta kan inte företaget själva 

svara på därför kan frågan eventuellt besvaras genom marknadsundersökningar. 

Författarna  menar  att  det  i  dagens  samhälle  är  svårt  att  förändra  kunders 

etablerade  åsikter  om ett  företag.  Därför  är  det  lättare  att  jobba  vidare  med 

kundens nuvarande åsikter. 

2. Vilken position vill vi erhålla? Hur vill vi bli uppfattade av kunden? Finns det 

redan ett företag som redan har den positionen företaget vill erhålla? Då är det 

enligt  författarna  bättre  att  ta  en  position  som  ännu  inte  är  tagen  av  en 

konkurrent. Albertsson & Lundqvist diskuterar vikten av att positionen företaget 

väljer  att  erövra  måste  stämma  överens  med  den  nuvarande  affärsidén.  De 

belyser  även  vikten  utav  den  valda  positionen  uppfattas  som  trovärdig  av 

kunden. 

3. Vem eller vilka konkurrenter måste vi  besegra? Besitter  någon av företagets 

konkurrenter  redan den valda positionen är det bäst  att  välja en annan  ledig 

position.  Ries  &  Trout  diskuterar  vikten  utav  att  ta  lika  stor  hänsyn  till 

konkurrenternas situation som företagets egna. Albertsson & Lundqvist menar 

att  ett  företag lätt  stirrar  sig blind på det egna företaget.  Även de menar  att 

företaget måste ta hänsyn till samtliga verksamma aktörer på marknaden. Det är 

minst  lika  viktigt  att  ta  hänsyn  till  konkurrenternas  nuvarande  positioner  i 

kundens medvetande, som det är att ta hänsyn till det egna företagets nuvarande 

position.
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4. Har vi tillräckligt med pengar? Denna fråga tar enbart Ries & Trout upp. Det är 

inte  lönt  att  försöka  uppnå  det  omöjliga.  Att  aktivt  jobba  med 

positioneringsprocessen  kräver  kapital.  Frågan  är  då  enligt  författarna  om 

företaget har råd att nå samt behålla den valda positionen? 

5. Kan vi  hålla  ut? Albertsson & Lundqvist  menar  att  det  tar  tid  att  skapa en 

position  i  kundens  medvetande.  Författarna  Ries  &  Trout  beskriver 

positioneringen som en ackumulativ process. Författarna menar att det är viktigt 

med långsiktiga mål. En positioneringsprocess kan fortlöpa flera år. De belyser 

även vikten med konsekvent  positioneringsarbete.  Att  inte  byta  position mitt 

under pågående arbete. Utan snare endast modifiera dess taktik för att förstärka 

en långvarig strategi. 

6. Motsvarar  vi  vår  position? Albertsson  &  Lundqvist  menar  att  ett  företags 

produkter  eller  tjänster  utgör basen för en lyckad positionering.  Det är  även 

viktigt  att  fråga  sig  om  företaget  kan  företaget  leva  upp  till  den  valda 

positionen?.  Speglar  marknadskommunikationen  företagets 

positioneringsstrategi på ett konsekvent sätt? (Ries & Trout, 1985, s. 154-155) , 

(Albertsson & Lundqvist, 1997, s. 125-127)

3.2.3 Positionering av varumärke

Positioneringen handlar (läs ovanstående) om att skapa en plats i kundens medvetande. 

Vid positionering av varumärke gäller det även att lyfta fram företagets USP (Unique 

selling proposition). Ett företags unika fördelar så som varumärkets identitet bör lyftas 

fram för att på så sätt vinna konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna (Nilson, 1999, 

s.  146).  Nilson  får  medhåll  från  Dahlqvist  &  Melin  som  menar  att  den  unika 

varumärkesidentiteten  skapar  ett  mervärde  på  ett  distinkt  och  enhetligt  vis,  oavsett 

genom vilka medier företaget väljer att använda sig utav. (Dahlqvist & Melin, 2010, s. 

103). 
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Enligt Aaker bör företagets positioneringsarbete utgå från varumärkets identitet.  Om 

endast produktens kärnfördelar lyfts fram kan detta tendera till att varumärket uppfattas 

som identitetslöst.  Vilket i  sin tur försvårar företagets  fortsatta varumärkesbyggande 

(Aaker, 2000, s. 27, 51).

Kapferer beskriver i sin bok The new strategic brand management fyra frågor företag 

bör reflektera över angående positioneringen av varumärket. 

A brand for what benefit? - Här redogörs konkurrensfördelarna.  

A brand for whom? – Målgruppen varumärket riktar sig mot

Reason? –  Till vilken nytta?  

A brand against whom? –  Denna fråga skall enligt Kapferer besvara vilka kunder vi 

kan ta från konkurrenterna. 

Dessa  fyra  frågor  hjälper  företag  med  en  mer  lyckad  positionering  av  varumärket. 

Kapferer  menar  att  de  ovanstående  frågorna  fungerar  som en analytiskprocess  som 

varje företag bör reflektera över innan positioneringsprocessen sätts igång 

(Kapferer, 2008, s. 175-176).
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4 Empiri

4.1 Valio                                    

Valio är ursprungligen ett Finskt mejeriföretag som etablerades i Sverige år 1994. Det 

arbetar  ca:  50  personer  på  företaget  i  Sverige  och  de  omsatte  år  2011  dryga  695 

miljoner kronor. 

Valio  skriver  på  sin  hemsida  att  de  vill  göra  skillnad.  De vill  öka  folks  hälsa  och 

välmående. Företaget var först att introducera laktosfria produkter i Sverige och de är 

idag  fortfarande  marknadsledare  inom  det  laktosfria  segmentet  sätt  till 

försäljningsvärde.  Valio  är  ledande  inom  forskning  och  utveckling  blad  samtliga 

mejerikonkurrenter i Sverige. Valio koncernen lägger årligen ner ca: 150 miljoner på 

forskning och utveckling. Detta har resulterat i ett brett basutbud samt ett djupare och 

mer berikande produkter.  Företaget har även ett patent på en unik framställning av 

laktosfria produkter (Valio, hemsida, 2012).
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4.1.2 Förtydligande samt begreppsdefinition 

Laktosintolerans:  Laktos  betyder  mjölksocker  och  den  ger  mjölken  en  söt  smak. 

Laktos finns i all mjölk. Vissa människor tål inte eller är känsliga mot laktos. Vid intag 

av laktosberikade produkter kan laktosintoleranta människor uppleva uppblåst mage, 

magont samt diarré (Livsmedelsverket, 2012).

Diagnostiserade: Menas  med  människor  som  har  en  fastställd  diagnos  att  de  är 

känsliga mot laktos. 

Ickediagnostiserade: Menas med människor som inte har en fastställd diagnos att de ät 

känsliga mot laktos. 

4.2 Varumärkesidentitet 

Valios  utpräglade  varumärkesidentitet  står  i  grund  och  botten  för  hälsa  och 

välbefinnande. De vill även lyfta fram att deras produkter är speciella. Med speciella 

produkter menar företaget att deras produkter inte enbart är laktosfria. Mervärde så som 

goda bakterier och ämnen som underlättar matsmältningen är något företaget arbetat 

aktivt med för att stärka sin hälsoimage.  Företaget vill förmedla detta med hjälp av sina 

kärnämnen expertis, god smak, kvalité samt trovärdighet. Marknadschefen uttrycker att 

det är en stor produktfokus på företaget. Konsumenterna förknippar oss mestadels med 

vår  expertis  inom produktsortimentet.  Valio  vill  stärka sin varumärkesidentitet  samt 

stärka sin hälsoimage.  ”Vi vill med tiden bli uppfattade som ett företag som bryr sig 

och som har produkter man mår bättre av. Vi vill  ha en starkare hälsoposition”. – 

Marie Eklund, Marknadschef.

Kommunikationen av varumärkesidentiteten och kärnvärdena sker via olika kanaler. 

Via TV reklam vill företaget sända ut mer emotionella värden och spela på ”En lättare 

känsla”.  Kommunikationen blir  allt  mer produktorienterad desto närmare butiken de 

kommer.  Ute  i  butik  förmedlas  nästan  enbart  produkternas  egenskaper.  Många 

konsumenter förknippar Valio som innovativa, laktosfria produkter och ett företag med 

god expertis. Detta vill företaget stärka. Just nu jobbar Valio med att föra ut sin expertis 
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samt  spegla  dess  innovativa  sida  genom olika  bloggar  och forum.  Valio  koncernen 

lägger  ner  miljontals  kronor  på  forskning  och  utveckling  varje  år  och  har  idag  ett 

speciellt  patent  på  framställning  av  laktosfria  produkter.  Bloggarna  och  hemsidan 

fungerar som en utgångspunkt när företaget förmedlar ut sin expertis samt uttrycker sin 

innovitet. 

På frågan vilka fördelar företaget har gentemot konkurrenterna svarar informanterna att 

de erbjuder  ett  smalare men  djupare sortiment  än vad konkurrenterna  erbjuder.  De 

laktosfria produkterna har med tiden blivit allt mer en basprodukt. Marknadschefen vill 

uttrycka att Valio är mer än enbart laktosfritt. De erbjuder mervärde i form utav goda 

bakterier och specifikare produkter. Detta går i linjen med deras varumärkesidentitet. 

”Eftersom  konkurrensen  har  ökat  och  allt  fler  väljer  laktosfritt  måste  vi  erbjuda  

någonting extra” – Marie Eklund marknadschef.

När jag ställde frågan om imagen styr identiteten eller vise versa svarade informanterna 

att tidigare styrde imagen identiteten. Idag är det ungefär 50/50. ”Vi vill fortsätta spegla  

konsumenternas  nuvarande  uppfattning  om  oss.  Vi  är  nöjda  med  den  nuvarande  

uppfattningen  men  vi  vill  stärka  den  hälsoinriktade  imagen.”  -  Marie  Eklund 

marknadschef. Eftersom de förknippas som innovativa och problem/produktorienterade 

jobbar de vidare på det. Med tiden hoppas de att konsumenterna skall uppfatta dem som 

ett ännu mer hälsoinriktat företag. 

4.3 Positionering

Valio  är  idag  marknadsledare  inom  de  laktosfria  sortimentet.  Enligt 

kundundersökningar  uppfattas  Valio  som  hälsosamma,  innovativa  samt  som  ett 

”lyxigare”  alternativ.  Valio  är  nöjda  med  den  nuvarande  positionen  men  arbetar 

ständigt med att stärka den. Informanterna säger att de vill stärka kundnyttan genom att 

erbjuda ett högre kundvärde. De arbetar idag tillsammans med en reklambyrå för att 

stärka den nuvarande positionen. I sina kundundersökningar har företaget fått fram ett 

såkallat  ”märkesporträtt”  som beskriver  vad  kunderna anser  om företaget.  Ord som 

hälsosam,  innovativ,  spännande,  lyxigare,  nytänkande,  fräscht ,  modernt ,  trygg och 
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säkert är  associationer  som  företaget  är  nöjda  med  och  tar  i  beaktande  vid 

positioneringsarbetet.  De säger även att  eftersom de redan blir förknippade med ord 

som  innovativ  och  moderna,  fungerar  detta  som  utgångspunkt  i  deras  fortsatta 

positioneringsarbete. 

Huvudkonkurrenterna blir förknippade med närvärde, familjärt och tradition. Eftersom 

dessa  positioner  redan  är  upptagna  av  konkurrenterna  har  Valio  istället  valt  att 

positionera sig som moderna, innovativa och hälsosamma. ”Vi kan inte positionera oss 

som kossor och bönder, eftersom vi inte förknippas med dessa ord” – Maria Klintberg.  

Valio  vill  istället  bli  förknippade  med  ”En  lättare  magkänsla”  och  som  ett 

hälsosammare modernare alternativ.  

På frågan vilka fördelar Valio har gentemot konkurrenterna berättar informanterna att 

de applicerar goda bakterier så som Acidophilus och Bifidus i sina laktosfria produkter. 

Detta är Valio ensamma om på den Svenska laktosfria marknaden. Detta kommuniceras 

ut till  konsumenten under sloganen ”Dubbelt god”. Tanken med denna slogan är att 

Valio vill spegla att deras produkter både är goda samt gör gott. 

Maria Klintberg berättar att de aktivt jobbar med att följa upp samtliga kampanjer och 

positioneringsarbete för att kontinuerligt uppdatera kundernas uppfattning om företaget. 

För att stärka sin position försöker de stärka platsen i kundens medvetande. De arbetar 

hela  tiden  med  att  försöka  vara  ”top  of  mind”.  Detta  görs  via  TV  reklam, 

butiksexponering, tävlingar mm.. De arbetar även med att försöka stärka dialogen med 

kunderna. Detta görs genom att snabbt svara på inkommande frågor ,  reklamationer 

mm. Informanterna menar att genom att visa att de bryr sig om kunden kan detta leda 

till ökat förtroende och senare en starkare position i kundens medvetande. 
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När  Valio  positionerar  sitt  varumärke  försöker  de  lyfta  fram budskapet  ”En lättare 

magkänsla” samt ”Dubbelt god”. Typsnittet och logotyperna bestäms centralt i Finland. 

Valios markandsavdelning har en kontinuerlig kontakt med det finska huvudkontoret. 

Tanken med den nuvarande logotypen är att lyfta fram de mjukare delarna av Valio. De 

har nyligen bytt  logotyp som är rundare och mjukare för att lyfta fram den ”Lättare 

magkänslan”. 

4.4 Utökning av den väldefinierade kundgruppen

Primärkundgruppen för de laktosfria produkterna är:

Primärt

De laktosintoleranta. 

Sekundärt

De som mår bättre av att använda laktosfria produkter. 

För att locka de ickediagnostiserade konsumenterna att välja laktosfritt pågår ett arbete 

tillsammans med butikerna. Syftet med arbetet är att få de ickediagnostiserade att vända 

sig till den laktosfriahyllan. Marknadschefen för Valio menar att detta arbete är inget 

företaget i första hand lägger mycket energi och pengar på. Valio vill istället stärka sin 

primärkundgrupp dvs. De laktosintoleranta. 

Anledningen till att företaget fokuserar mestadels på deras primära kundgrupp är för att 

minimera risken för förvirring samt splittring av varumärket. ”Marknadsföringen kan 

uppfattas som förvirrande och något oklar om vi väljer att vända vår kommunikation till 

de båda målgrupperna.” – Anna Backenhall, produktchef.  

Företaget  har  däremot  uppmärksammat  att  allt  fler  kunder  som ej  har  en  fastställd 

diagnos som laktosintolerant allt mer börjar använda laktosfria produkter. Det kan dels 

vara för den goda smakens skull eller  att  de upplever en förbättring.  Valios reklam 

vänder sig främst mot de laktosintoleranta men är även öppen för nyrekrytering av de 

icke  laktosintoleranta  konsumenterna.  Informanterna  säger  att  deras  image  är 

hälsosamma och de vill spegla en lättare magkänsla. I och med företagets identitet och 

image kan detta  ge upphov till  att  ickediagnostiserade  konsumenterna  väljer  Valios 
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laktosfria produkter även fast företaget inte primärt vänder sig till just den målgruppen. 

Valios  strategi  för  att  utöka  den  nuvarande  primära  men  även  den  sekundära 

kundgruppen  är  att  tona  ner  ”sjukdomsstämpeln”.  Maria  Klintberg  säger 

”Laktosintollerans är ingen sjukdom, vi vill istället hylla en lättare magkänsla”. 
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5 Analys

5.1.1 Varumärkesidentitet 

Nilson menar  att  varumärkesidentiteten  skall  vara  kort  och koncist  för  att  på bästa 

möjliga sätt  kunna skapa en plats i kundens medvetande.  Enligt  Dahlqvist  & Melin 

underlättar  varumärkets  identitet  kundens  uppfattning  gentemot  företaget  och  dess 

produkter. Urde understryker vikten av att företagets varumärkesidentitet bör stämma 

överens med konsumenternas uppfattning om varumärket. 

Valio  försöker  implementera  hälsa  och  välbefinnande  via  sin  varumärkesidentitet. 

Deras kärnvärden är expertis, god smak, kvalité samt trovärdighet, vilket går i linje med 

deras identitet. Valio genomför kontinuerliga undersökningar om hur företaget och dess 

varumärke  uppfattas  av  deras  konsumenter.  Konsumenternas  uppfattning  om 

varumärket stämmer mer eller mindre överens med varumärkets identitet. Valios image 

speglar  i  stor  grad  företagets  identitet  vilket  är  en  förutsättning  för  ett  långsiktigt 

varumärkesbyggande enligt Dahlqvist & Melin. 

Dahlqvist & Melin diskuterar vidare och belyser vikten av att samtliga medarbetare är 

välbekanta med företagets identitet och dess kärnvärden, de belyser även vikten av att 

identiteten  skapas  internt  i  företaget.  Marknadschefen  på  Valio  berättar  att  via 

konferenser  och  workshops  förmedlas  företagets  identitet  och  kärnvärden  ut  till  de 

anställda. Hon säger även att ledningen var aktiva under de seminarium när identiteten 

och kärnvärdena fastställdes. 

Enligt  Melins definition angående varumärkets  identitet  skall  identiteten  besvara tre 

frågor vilket Valios identitet gör. Dessa frågor är följande:

Vad varumärket står för : Hälsa och välbefinnande 

Vad som ger varumärket en mening: Unika produkter. Dels via laktosfria produkter 

men även via applicerade goda bakterier som främjar hälsan och välbefinnandet. 
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Vad det unika med varumärket är: Det unika med Valios varumärke är att de är det 

enda företaget  i  branschen som tillämpar  goda bakterier  i  sina laktosfria  produkter. 

Marknadschefen  säger  även  att  de  är  det  företag  som överlägset  lägger  ner  störst 

resurser  på  forskning  och  utveckling,  detta  för  att  kontinuerligt  komma  med  nya 

slagkraftiga  produktinnovationer.  De  har  även  ett  unikt  patent  på  framställning  av 

laktosfria produkter. 

Eftersom konsumenternas uppfattning om Valio dels är: innovativa och moderna

Kan Melins definition angående varumärkesidentitet appliceras på Valio. 

5.1.2 Kärnvärden

Dahlqvist  & Melin beskriver  att  kärnvärdena  likt  identiteten  skall  skapas  internt  på 

företaget.  Grundidén  med  kärnvärdena  är  att  dessa  skall  fungera  som  vägvisare  i 

företagets fortsatta varumärkesbyggande. Kärnvärdena skall enligt teorin representera 

företagets unika fördelar gentemot konkurrenterna. De skall även enligt teorin uppfylla 

fyra  kriterier,  detta  för  att  på  bästa  möjliga  sätt  särskilja  sig  från  konkurrenterna. 

Kärnvärdena enligt teorin skall uppfylla dessa kriterier:  Värdefullt,  Kommunicerbart, 

Unikt samt Svårt att imitera

Valios kärnvärden är: expertis, god smak, kvalité samt trovärdighet. Jag anser att Valios 

kärnvärden uppfyller de ovanstående kriterierna. 

Värdefullt: Valios samtliga kärnvärden anser jag är värdefulla eftersom de speglar vad 

företaget står för. 

Kommunicerbart:  Valios  kärnvärden  är  lätt  kommunicerbart.  Deras  image  hos 

konsumenterna  är  att  de  är  innovativa  och  moderna.  Vilket  går  i  linje  med  Valios 

expertis.

Unikt:  Det unika med företaget är att de har dels goda bakterier applicerade i deras 

produkter samt att de har ett unikt patent på framställning av laktosfria produkter. Detta 

speglar företagets  expertis samt  kvalité.  Det speglar även företagets  trovärdighet,  de 
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håller vad de lovar. De uppfattas som innovativa och moderna samt uppskattas för dess 

produkter. 

Svårt att imitera: Jag anser att orden i sig inte är svår imiterade. Det svåra för andra 

företag är att leva upp till dessa kärnvärden, vilket jag anser att Valio i hög utsträckning 

gör. På så vis anser jag att företagets kärnvärden är svårimiterade. 

5.2.1 Positionering

Positioneringsteorins utgångspunkt är enligt Ries & Trout att skapa en plats i kundens 

medvetande. De poängterar även vikten av att inte försöka ändra kundens uppfattning i 

allt för stor utsträckning. Utan snarare spela vidare på det som redan rör sig i kundens 

medvetande. Kotler menar att en lyckad positionering innebär att företaget skapar ett 

specifikt värde erbjudande som ger kunden en anledning att välja just en produkt. 

Valio väljer att inte positionera sig som ”kossor och bönder” eftersom den platsen redan 

är upptagen av konkurrenterna. De väljer istället att lyfta fram ”En lättare magkänsla” 

samt ”Dubbelt god”. Valio vill bli förknippande med hälsa och välbefinnande vilket de 

till stor del lyckas med. De blir även förknippade med värdeord så som moderna och 

innovativa. Dessa associationer är företaget nöjda att bli förknippade med. De arbetar 

aktivt för att leva upp till dessa associationer. Företaget försöker alltid att vara först ut 

på marknaden med nya banbrytande produkter för att bibehålla dessa associationer. 

Marknadschefen berättar att de senaste tiden har blivit allt mer produktfokusering och 

problemorienterade i företagets positioneringsprocess. Detta kan enligt Aaker leda till 

missgynnande  komplikationer  och  ett  fortsatt  svårare  varumärkesbyggande.  Enligt 

teorin bör basen för positionering utgå från varumärkets identitet. Aaker menar att om 

detta  inte  följs  finns  det  en  risk  för  att  varumärket  tenderar  till  förvirring  hos 

konsumenterna. Det kan även ge upphov till att varumärket uppfattas som identitetslöst. 
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Valios positioneringsstrategi  följer  till  stor del teoriernas rekommendationer.  De har 

lyckats skapa en unik plats i kundens medvetande. De väljer att jobba vidare med de 

associationerna  som redan rör  sig  i  kundens  medvetande.  Produkternas  kärnattribut 

lyfts fram och de ger kunden ett specifikt skäl till att just välja Valios produkter. 

5.2.2 Valio utifrån positioneringsprogrammet 

1. Vilken position har vi nu? 

Marknadsledare inom laktosfritt. Moderna, innovativa , hälsosamma

2. Vilken position vill vi erhålla?

Hälsa och välbefinnande. Ett modernt innovativt företag som bryr sig och tar 

ansvar och som uppfattas som trovärdiga

3. Vem eller vilka konkurrenter måste vi besegra?

Ingen konkurrent har ännu tagit denna position i sin besittning. Platsen är ledig i 

kundens medvetande

4. Har vi tillräckligt med pengar?

Jag fick tyvärr inte ta del av den exakta summan som krävs för att stärka den 

nuvarande positionen. Budgeten sätts vid huvudkontoret i Finland. Genomgång 

av budgeten pågår för tillfället. 

5. Kan vi hålla ut?

Platsen är ledig i kundens medvetande. Huvudkonkurrenterna har redan så pass 

starka  nuvarande  positioner.  Jag  bedömer  därmed  att  sannolikheten  av  en 

ompositionering av Arla och Skånemejerier som relativt liten.
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6. Motsvarar vi vår position?

Uppföljning  av  kampanjer  och  dylikt  genomförs  kontinuerligt.  Tracking  och 

märkesporträtten  visar  att  Valios  identitet  till  stor  del  stämmer  överens  med 

företagets image. 

5.2.3 Valio utifrån Kapferers positionering av varumärke

A brand for what benefit? - Hälsa och välbefinnande, unika produkter

A brand for whom? – Primärt: Laktosintoleranta Sekundärt: Människor som upplever 

att de mår bättre av Valios laktosfria produkter. 

Reason? –   Unika produkter.  Dels via laktosfria produkter men även via applicerade 

goda bakterier som främjar hälsan och välbefinnandet

A brand against whom? – Övriga konkurrenter på marknaden. Huvudsakligen Arla 

och Skånemejerier. 

5.3 Utökning av den väldefinierade kundgruppen

Enligt Kotler  bör  företag  ständigt  hitta  nya  konsumenter  samt  utöka 

användningsområdet för dess nuvarande produkter. Ett sätt att utöka totalmarknaden är 

att stärka företagets varumärke. Enligt Nilson kan ett starkt varumärke ge upphov till en 

konkurrensfördel i det avseendet att positioneringen av varumärket ökar kundvärdet. 

Nilson menar också att kunden lätt ska kunna identifiera ett varumärke för att kunna bli 

lojal gentemot det. Dahlqvist & Melin menar att varumärkesidentiteten hjälper kunden 

att skapa en bild av företaget. 
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Valio har öppnat för nyrekrytering av icke laktosintoleranta kunder men väljer i första 

hand att stärka lojaliteten mot den primära kundgruppen. Detta för att minimera risken 

för förvirring samt splittring av varumärket. Företagets identitet och positionering går 

ut på att visa att deras produkter är hälsosamma och främjar välbefinnandet. Företaget 

vill tona ner sjukdomsstämpeln och istället hylla en lättare magkänsla. De positionerar 

sina produkter som ”Dubbelt god” där de försöker förmedla att deras produkter både är 

goda och gör gott. Nyfikenheten hos människor som ej ännu är diagnostiserade som 

laktosintoleranta kan via Valios identitet och positionering lockas att testa företagets 

laktosfria produkter. Marknadschefen säger att de märker att allt fler människor väljer 

att använda företagets laktosfria produkter för att de upplever att de mår bättre av dem. 

”Den lättare magkänslan är till för båda målgrupperna. Det finns vissa människor som 

inte alls tål laktos och andra som inte tål laktos under vissa tidpunkter på dygnet. Vi vill 

kommunicera att våra produkter gör gott och är goda. Alla människor vill ju må bra!” – 

Marie Eklund , marknadschef. 
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6 Slutsatser 

6.1  Hur  tillämpar  företag  sin  varumärkesidentitet  vid 

positionering av varumärke? 

Valio  vill  implementera  hälsa  och välbefinnande  via  sin  varumärkesidentitet.  De är 

medvetna om att för stor produktfokus kan skada varumärket långsiktigt  då det kan 

tendera till att bli identitetslöst. Utifrån empirin kan man se en röd tråd. Identiteten går 

ihop  med  företagets  kärnvärden  som i  sin  tur  fungerar  som vägvisare  i  företagets 

fortsatta  positioneringsarbete.  Positioneringsstrategin  ”dubbelt  god”  och  ”en  lättare 

magkänsla”  lyfter  fram  själva  kärnan  i  företagets  identitet.  Dvs.  Hälsa  och 

välbefinnande. Den kopplar även samman positioneringen av produktens kärnfördelar 

samt företagets kärnvärden och dess identitet. 

Att identiteten stämmer överens med imagen är enligt teorin den väsentligaste delen vid 

utformning av starka varumärken. Denna studie visar att Valios identitet speglar till stor 

del konsumenternas uppfattning gentemot varumärket. Dvs. företagets image. Företaget 

uppfattas som moderna samt innovativa vilket Valio tar i beaktande och jobbar aktivt 

för att bibehålla associationerna. Valio försöker alltid leverera nya produktinnovationer 

och med tanken på deras patent och deras unika applicering av goda bakterier i deras 

produkter speglar detta företagets moderna och innovativa uppfattning. 

Vid  positioneringen  av  varumärket  följer  fallföretaget  Kapferers  fyra 

rekommendationer. Vilket enligt teorin kan leda till en komparativ fördel. 

Trots  Valio  fokuserat  mestadels  på produkternas  kärnfördelar  löper  inte  varumärket 

särskilt  stor  risk  för  att  bli  identitetslöst.  Eftersom produktens  kärnfördelar  främjar 

hälsan och välbefinnandet, vilket går i linje med hur företaget vill bli uppfattade. 
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I och med den ökade konkurrensen på marknaden väljer allt fler företag arbeta med att 

stärka sina varumärken samt applicera dess identitet vid positioneringen av varumärke. 

Denna  studie  bekräftar  att  företaget  Valio  tillämpar  sin  identitet  vid  positionering, 

vilket enligt teorin ger företaget en komparativ fördel samt en god grund för ett fortsatt 

långsiktigt varumärkesbyggande.  

(Niklas Backenhall 2012)

Bilden  visar  den  röda tråden Valio  applicerar  i  sitt  positioneringsarbete.  Identiteten 

speglar kärnvärdena som i sin tur lyfts fram vid positioneringen som därefter speglar 

produkternas kärnfördelar. 
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6.2 Använder företag sig av varumärkesidentiteten för att 

utöka en väldefinierad kundgrupp?

Empirin visar att fallföretaget inte väljer primärt lägga fokus på att utöka den sekundära 

kundgruppen.  Företaget  lägger  större  vikt  på  att  istället  stärka  relationen  till  dess 

nuvarande primära kundgrupp. Att varumärket Valio även lockar ickediagnostiserade 

konsumenter att testa företagets laktosfria produkter speglar att Valio med ganska hög 

sannolikhet har lyckats med det Ries & Trout kallar för produkt positionering. Dvs. att 

lyckas tränga in i kundens medvetande. Bevisligen förknippas Valio som hälsosamma 

och  produkter  som  främjar  välbefinnandet.  Slutsatsen  Valio  använder  sig  av 

varumärkesidentiteten för att utöka en väldefinierad kundgrupp går via denna studie att 

fastställa. Empirin visar att företaget primärt  satsar på att  stärka relationen med den 

primära kundgruppen. Den visar även att företaget använder varumärkesidentiteten i 

kombination med positioneringsstrategin för att sekundärt utöka kundgruppen.

I och med varumärkesidentiteten som står för hälsa och välbefinnande i kombination 

med den nedtonade sjukdomsstämpeln i form utav positioneringsstrategin ”En lättare 

magkänsla”, ”Dubbelt god” genererar detta en öppning av kundgruppen. Istället för att 

”stänga in” och placera de diagnostiserade i ett fack, väljer fallföretaget istället att hylla 

en lättare magkänsla. Vilket kan bidra till nyfikenhet hos konsumenter som tidigare inte 

testat företagets laktosfria produkter. 

I teorikapitlet kunde vi läsa om Kotlers definition av positionering ”Konsten att designa 

företagets erbjudande och image så att den får en plats i kundens medvetande”. Dvs. att 

ge konsumenten en speciell anledning att välja företagets produkter. Fallföretaget har i 

och med sin identitet i kombination av positioneringsstrategin lyckas utöka anledningen 

till att välja laktosfria produkter. Vilket kan ha resulterat i en nyfikenhet som senare kan 

generera en utökning av kundgruppen.   
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7 Teoretiskt bidrag och förslag till vidare forskning

7.1 Teoretiskt bidrag

Studien  visar  att  befintlig  teori  stämmer  till  stor  del  överens  med  det  empiriska 

resultatet.  Studien stödjer även de som förespråkar vikten av att applicera samt utgå 

från varumärkesidentiteten vid positioneringen av varumärke.  Att företagets  identitet 

överensstämmer  med  konsumenternas  uppfattning  (image)  var  enligt  teorin  den 

väsentligaste  delen vid utformning av starka varumärken.  Denna studie bekräftar  att 

fallföretagets identitet till stor del stämmer överens med dess image. Empirin stödjer 

även Ries & Trouts positioneringsresonemang. Att fokusera på det som redan rör sig i 

konsumentens medvetande och att inte försöka ändra konsumentens uppfattning. Den 

kunskap  studien  tillför  är  att  företag  kan  använda  sig  av  sin  varumärkesidentitet  i 

kombination  med positionering  i  syfte  att  utöka en väldefinierad  kundgrupp.  Vilket 

stödjer Nilsons resonemang om att positionering av varumärke kan ge upphov till en 

ökad konkurrensfördel. 

7.2 Förslag till vidare forskning

Denna studie visar att företag kan använda sig av sin varumärkesidentitet i kombination 

med  positioneringsstrategi  i  syfte  att  utöka  en  väldefinierad  kundgrupp.  Det  vore 

därmed intressant att undersöka om denna kombination verkligen ger upphov till  en 

utökning  av  kundkretsen.  Det  vore  även  intressant  att  undersöka  hur  företag  som 

arbetar i en miljö som utgörs av en väldefinierad kundgrupp resonerar samt agerar för 

att utöka användningsområdet för deras produkter/ tjänster. 
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8 Egna reflektioner

8.1 Egna reflektioner

 

Eftersom företaget  inte  undersökt  om deras  varumärkesidentitet  ger  upphov till  en 

utökning av kundgruppen, är det inte heller möjligt att kunna fastställa denna slutsats. 

Att Valio lyckas locka ickediagnostiserade konsumenter anser jag däremot är ett tecken 

på att fallföretagets marknadsföring har lyckats. Att fallföretaget  använder sig av sin 

varumärkesidentitet  i  kombination  med  positioneringsstrategin  för  att  utöka  en 

väldefinierad kundgrupp är däremot en slutsats som går att fastställa.  

Jag tror  att  många Svenskar  kanske är  känsliga mot  laktos  utan att  de vet  om det. 

Möjligtvis  är  Livsmedelsverkets  rapport  om att  ca:  4  % av  Sveriges  befolkning  är 

laktosintoleranta  missvisade.  Ricardo Almons rapport pekade istället mot att ca: 14% 

av Sveriges befolkning är laktosintoleranta.  I och med den ökade invandringen från 

länder där laktosintolerans är vanligare kommer siffran troligen stiga. Detta tror jag kan 

va  en  bidragande  effekt  till  att  fler  ickediagnostiserade  människor  väljer  att  testa 

laktosfria produkter. Dessa människor som upplever en förbättring av att konsumera 

laktosfria produkter kan vara känsliga mot laktos utan att de själva är medvetna om det.
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Bilaga – Intervjumall 

Vad har ni för position idag?

Är ni nöjda med den nuvarande positionen? 

Vad gör ni för att behålla er position?

Vad står företaget för idag?

Vad tror ni företaget kommer stå för i framtiden? 

Vad står er varumärkesidentitet för idag?

Har ni ändrat identiteten någon gång? Varför? Hur gick det till?

Vad står era kärnvärdena för?

Hur jobbar ni med att kommunicera ut kärnvärdena samt identiteten till konsument?

Hur jobbar ni med att kommunicera ut kärnvärdena samt identiteten till de anställda? 

Vilka är era fördelar gentemot konkurrenterna? 

Vad gör ert varumärke unikt gentemot konkurrenterna? 

Vilka målgrupper riktar ni er mot? 

Vilka fördelar står varumärket för? 

Hur positionerar ni varumärket idag?

På vilket sätt är ni konsekventa i ert positioneringsarbete? 

Hur arbetar ni med att skapa mervärde?

Hur vill ni att konsumenterna skall uppfatta ert varumärke , associationer? 

Hur går ni tillväga för att skapa en plats i kundens medvetande? 

Hur arbetar ni med att särskilja er från konkurrenterna? 

Hur följer ni upp ert positioneringsarbete? 

Hur arbetar ni för att utöka er kundgrupp? 

Vilka bestämmer identiteten/kärnvärdena? 
Styr imagen identiteten eller vice versa? På vilket sätt fungerar det?
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