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Översikt: Denna studie har som syfte att skapa en förståelse för hur ett företag, som producerar 

lågengagemangsprodukter, går till väga för att öka engagemang, lojalitet samt utmärka sig 

bland sina konkurrenter. Vidare hur detta tar sig i uttryck i 

marknadskommunikationen.  Studien analyserar utifrån befintliga teorier inom 

marknadskommunikation, och ämnar studera hur teori och praktik förhåller sig till varandra. 

Studien tillämpas på mejeribranschen och utgår från företaget Valio. Totalt har fyra informanter 

deltagit i undersökningen, marknads- och kategorichef på Valio Sverige samt projektledare och 

art director från företagets reklambyrå har intervjuats. Den kvalitativa datan har sedan 

analyserats i relation till studiens teoretiska referensram. Resultatet visar att för att öka 

engagemang och lojalitet samt differentiera sig finns det för undersökningsföretaget tre 

grundstenar som genomsyrar allt. Dessa tre är starkt mervärde, hög kvalitet och en stark 

identitet, vilket sedan överförs i en väl sammanhållen och konsistent marknadskommunikation. 

I denna studie har den del av verkligheten som studerats visat sig till stor del stämma överens 

med den teoretiska referensram som undersökningen utgått ifrån. 
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Overview: The purpose of this study is to create an understanding of how a company selling 

commodity products works to create interest and loyalty among customers and how to stand 

out relative to competition. Based upon present theories within marketing communication, a 

comparison is made with actual market information to understand how well the theory can 

predict reality. The study is applied to the dairy industry with the company Valio as the bench 

mark. In total four persons have been interviewed, marketing manager and category manager 

at Valio Sweden, and also project manager and art director from their advertising agency. The 

qualitative data obtained has been compared to predications given by theory. The result shows 

that in order to increase interest and loyalty and to differentiate yourself from competition, there 

are three corner stones that have to penetrate all marketing communication. These are added 

value, high quality and a strong identity. The study has proven that the practical results obtained 

from reality have a strong correlation to predications made by the theoretical framework that 

has been used. 
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1. INTRODUKTION 

I detta inledande kapitel presenteras problem och bakgrund som ligger till grund för studien, 

som följs av syfte och frågeställning. 

1.1 Problemdiskussion  

Att kommunicera sitt varumärke rätt och förstå sig på sina konsumenter och deras beteende, är 

en av de primära faktorerna till lyckad framgång (Baines, Fill & Peach 2011). Konsumenter är 

mer medvetna om sina köp idag och miljömedvetenhet som exempelvis CSR prioriteras högt, 

likväl som en väl kommunicerad förpackningsdesign. Många företag har svårt att förmedla sina 

budskap till sina konsumenter, vilket kan medföra missförstånd i kommunikationen mellan 

företaget och dess konsumenter (Neumeier 2006). Allteftersom företag försöker differentiera 

sig och sticka ut från sina konkurrenter, kräver konsumenter alltmer information kring 

produkterna de tänkt inhandla. Med det i tanken, att konsumenter blir mer och mer krävande, 

blir en produkts identitet en avgörande tillgång för dess framgång på marknaden. Därmed har 

varumärket blivit ett viktigt kriterium som företag kan hänvisa till för att urskilja produkter. 

Varumärket hjälper konsumenten att utvärdera produkten och försäkrar denne om produktens 

kvalitet (Jeddi & Zaiem 2010). 

 

Att skapa ett produktengagemang handlar om hur mycket ens konsumenter är beredda att 

aktivera sig gentemot olika produkter. Hur mycket tid de är beredda att lägga ned på sitt köp, 

hur mycket energi de är villiga att lägga ned på att söka information kring produkten, hur 

mycket de anser det vara värt att jämföra produkten med konkurrenternas samt hur intresserade 

de är av att ha en relation till produkten (Dahlén 2002). I och med att konsumenternas 

engagemang till produkter varierar brukar man dela in dem i två kategorier; hög- och 

lågengagemangsprodukter (Gbadamosi 2009). 

 

Lågengagemangsprodukter är produkter som inte innebär stora risker för konsumenten att köpa. 

Hela 80 % av alla produktinköp som görs är lågengagemangsprodukter (Dahlén 2002). Mjölk 

och tvättmedel är exempel på lågengagemangsprodukter som innebär ett väldigt litet 

risktagande för konsumenten. Om köpet skulle visa sig vara dåligt, har inte en större summa 

pengar förlorats. Det leder ofta till att lojaliteten till ett visst märke är låg (Gbadamosi 2009). 

Högengagemangsprodukter är exempelvis bilar eller bostäder som innebär en hög risk för 

konsumenten i och med höga kostnader. I vissa fall tas även ett lån i samband med köpet, vilket 
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ökar risken för köpet ytterligare. Konsumenten har i många fall även en hög personlig relevans 

till högengagemangsprodukter, och däribland dominerar en hög social risk till köpet, 

exempelvis parfym eller dyrare smycken. De lägger därmed ned en större tid och engagemang 

på att välja rätt produkt, och det sker oftast enligt en rationell eller logisk process. 

Informationssökande är en stor del av den beslutsfattande processen för 

högengagemangsprodukter, till skillnad från lågengagemangsprodukter där köpet ofta görs 

genom tidigare erfarenhet eller vana. Informationssökande görs sällan när konsumenten finner 

sig ha brist på personlig relevans till produkten (Fill 2009). 

 

På en marknad med stor konkurrens där företag dessutom är aktiva med produkter som klassas 

som lågengagemangsprodukter blir det viktigare för dem att skapa konkurrensfördelar och hitta 

vägar för att särskilja sig från sina konkurrenter. När det kommer till lågengagemangsprodukter 

är det svårt för företagen att skapa en stark varumärkeslojalitet bland konsumenterna. Som 

företag är det viktigt att arbeta extra mycket med att ge konsumenterna en eller flera positiva 

signaler för att övertyga vid val av varumärke. Exempel på sådana signaler kan vara att de 

frekvent annonserar och repeterar, sponsrar, har attraktiva förpackningar eller tilltalande 

kampanjer (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2012). Den effekt som reklam 

efterlämnar påverkar i vilken utsträckning den kan öka märkeslojaliteten. Effekter av 

marknadskommunikationssatsningar riskerar att bli kortvariga om de inte leder till en ökad eller 

bestående lojalitet till varumärket. Att skapa bestående effekter är extra svårt vid 

lågengagemangsprodukter och därför behöver konsumenterna ständigt påminnas. Det ställs 

även stora krav på att reklamen ska kunna medverka till att konsumenterna upplever ett 

differentierat intryck av varumärket och produkten (Mårtenson 2009). Vi vill med denna 

undersökning skapa en förståelse för hur ett företag kan gå till väga för att utmärka sig bland 

konkurrenter vid ett lågt produktengagemang. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur ett företag, som producerar 

lågengagemangsprodukter, går till väga för att utmärka sig bland sina konkurrenter. Studien 

analyserar utifrån befintliga teorier inom marknadskommunikation, och ämnar studera hur teori 

och praktik förhåller sig till varandra. Studien tillämpas på mejeribranschen och utgår från 

företaget Valio Sverige, som är verksamma inom den valda branschen. Studiens 

frågeställningar är: 

 

- Hur går ett företag med lågengagemangsprodukter till väga för att öka engagemang och 

lojalitet samt differentiera sig på marknaden? 

- Hur tar det sig uttryck i valet av kommunikationsverktyg? 

  



 

 

4 

2. BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en definition av lågengagemangsprodukter, därefter följer en kort 

presentation av mejeribranschen samt konsumtionsvanor. 

2.1 Lågengagemangsprodukter  

Lågengagemangsprodukter definieras av Albertsson och Lundqvist (1997) som produkter 

konsumenten ofta köper av erfarenhet eller vana, utan någon större eftertanke och engagemang. 

Man brukar också kunna se att köpbeteendet ofta är inlärt. Gbadamosi (2009) skriver att 

lågengagemangsprodukter definieras av impulsvaror som köps i stundens ingivelse utan något 

tidigare ställningstagande. Flera argument har tagits fram där det påstås att köp av 

lågengagemangsprodukter är väsentligt obetydliga för konsumenten. Under dessa förhållanden, 

påstås det, att konsumenten inte är motiverad till att aktivt överväga alternativa varumärken. 

Produkten som övervägs innehåller inga direkta risker, är inte dyrt, viktigt eller har personlig 

relevans. Denna brist på motivation för att bearbeta information är anledningen till varför 

många varumärkesövertygelser är utformade på ett passivt vis. Konsumenter överväger och 

jämför produkter när (Gbadamosi 2009): 

●    Konsumenten saknar information om alternativen för att tillfredsställa valet 

●     En stor summa pengar är involverad 

●     Produkten som övervägs är av social betydelse (involverar status) 

●     Konsumenten anser att produkten har potential till att ge betydande fördelar 

I och med att de ovanstående punkterna i princip aldrig uppfylls vid ett köp av 

lågengagemangsprodukter har det delats upp det i två olika kategorier. Den ena är 

lågengagemang - till viss del informationssökande, och lågengagemang - lite 

informationssökande. I den första kategorin uppfattas inte produkterna som särskilt symboliska 

eller viktiga hos konsumenten, men det är tillräckligt stora skillnader bland varumärken och 

därför jämförs och övervägs produkterna ofta på plats vid köpet. I den senare kategorin, å andra 

sidan, ser konsumenten en liten konsekvens i valet av märke, och därmed handlar dem av vana 

eller erfarenhet (Gbadamosi 2009). 
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2.2 Mejeribranschen 

Mejeribranschen har genomgått stora strukturella förändringar de senaste åren. Precis som 

många andra marknader har även mejeribranschen globaliserats, produktutvecklingen har ökat 

och konkurrensen om konsumenterna har hårdnat. Samtidigt minskar antalet svenska gårdar, 

vilket sätter hård press på de resterande bönderna (Johansson 2012). Enligt Lukkarinen och 

Öberg (2012) används mjölkproduktionen allt mindre till mjölkdryck, yoghurt och ost, medan 

produktion av smörfett, mjölkpulver och grädde har ökat de senaste tio åren. Antalet kor i 

Sverige har minskat med 17 procent från år 2002 till 2011. Det finns flera olika anledningar, 

dels har jordbruket blivit effektivare och mjölkproduktionen per ko har ökat. Dels har de minsta 

mejerierna behövt läggas ned i takt med att lönsamheten i mjölkproduktionen har försämrats. 

De fyra största mejeriföretagen år 2011 var Arla som då utgjorde 64 % av marknaden, 

Skånemejerier 12 %, Milko 10 % och Norrmejerier 7 %. Därmed är Sveriges största 

mejeriproducent Arla som ägs av svenska, danska och tyska bönder. Arla gick 2011 även 

samman med Milko och Hansa Milch, och har i och med det ökat sina marknadsandelar 

ytterligare sedan dess. Skånemejerier blev år 2011 uppköpt av franska mejeriföretaget 

Lacatalis. I Norrland dominerar dock svenska Norrmejerier (Lukkarinen & Öberg 2012). 

 

Kaspersson, Gullstrand, Görgensen, Lövbom och Rabinowicz (2004) menar att det ökade 

intresset för egna varumärken inom dagligvaruhandeln leder till att konkurrensen på marknaden 

hårdnar ytterligare. För att livsmedelsproducenterna ska kunna behålla sina positioner på 

marknaden krävs det bland annat att företag satsar på produktutveckling och marknadsföring, 

vilket i sin tur kräver resurser. Storskaliga företag som exempelvis ICA har, under de flesta 

produktkategorier, egna produkter av sitt eget varumärke. Dagligvaruhandeln har därmed blivit 

producenternas största konkurrenter och de småskaliga producenterna blir allt mer utsatta. 

Dessa förhållanden leder till att företag väljer att nischa sina produkter för att överleva, och de 

anpassar sig till lokala marknader eller till speciella behov. (Kaspersson et al. 2004) 
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2.3 Konsumtionsvanor  

Konsumtionen av mejeriprodukter i Sverige har förändrats mycket de senaste årtiondena, och 

framförallt konsumtion av mjölk följer en nedåtgående trend. På 50-talet drack svenskarna i 

genomsnitt 6 deciliter mjölk per dag, som 2013 har gått ned till i genomsnitt 2,4 deciliter per 

dag (Jordbruksverket 2013). Lennart Holmström som är omvärldsanalytiker på Svensk Mjölk 

säger till DN att i och med att svenskar äter allt färre måltider i hemmet försvinner även mjölken 

som måltidsdryck. Istället har vår konsumtion av ost, fet grädde, filmjölk och yoghurt ökat. 

Framförallt äter svenskar mer ost på grund av att de äter alltmer snabbmat, exempelvis pizza. 

Totalt sett konsumerar svenskar ungefär lika mycket mejeriprodukter, men fördelningen av 

intaget från olika produkter har förändrats (Englund 2014). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Teorikapitlet inleds med att förklara centrala begrepp för uppsatsen. Vidare presenteras den 

teoretiska referensram som denna studie utgår ifrån, och som sedan kopplas till den insamlade 

empirin i analyskapitlet. 

3.1 Varumärkesdefinitioner  

Enligt Baines, Fill och Page (2011) är varumärkesbyggandet en process för producenter och 

försäljare att hjälpa konsumenter att särskilja och välja mellan olika typer av erbjudanden på en 

marknad. Det hjälper konsumenter att skapa sig en association till varumärket och tillskriva 

olika typer av känslor och egenskaper gentemot varumärket. Kotler, Armstrong, Wong och 

Saunders (2008) skriver att varumärket är nyckeln till ett företags relation till sina konsumenter. 

Styrkan bakom varumärket är dess kraft att fånga konsumenternas preferens och lojalitet 

(Kotler et al. 2008). Ett varumärke kan vara representerat av ett namn, symbol, ord eller märke 

som identifierar och skiljer en produkt eller företag från deras konkurrenter (Baines, Fill & Page 

2011). 

 

Att definiera sin varumärkesidentitet ligger till grund för välutformade varumärkesbyggande 

program. En tydlig och effektiv varumärkesidentitet bör vara förankrad med företagets vision, 

dess organisationskultur, värden samt inom vilken kategori företaget är positionerad. 

Identiteten bör vara klar, ha djup struktur och vara konsekvent så att designen och 

genomförandet av kommunikationsprogrammet inte av misstag kommunicerar motstridiga eller 

förvirrande budskap till konsumenterna. (Mårtenson 2009) 

 

Varumärkets image handlar om hur kunder och icke-kunder uppfattar varumärket, samt vilka 

associationer de kopplar varumärket till när de ser eller hör det. Enligt Mårtenson (2009) kan 

image beskrivas i termer av vad bilderna av varumärket innehåller, hur fördelaktiga de är, hur 

starka de är samt hur unika de är. Bilden av varumärket är dock mycket subjektiv, och det är 

inte helt ovanligt att kunder och icke-kunder har olika uppfattning om varumärket. Som företag 

är det viktigt att finna eventuella avvikelser från den önskvärda identiteten och analysera 

orsaker till förändringarna. Det är utefter det som företag kan fatta beslut om vilka associationer 

som ska bevaras, vilka som ska förstärkas, reduceras samt elimineras. (Mårtenson 2009) 

 



 

 

8 

3.2 Marknadsföring fokuserat mot lågengagemangsprodukter 

 

3.2.1 Varumärkeskännedom 

En av marknadsförarens viktigaste uppgifter är att skapa en varumärkeskännedom vilket 

innebär att göra konsumenterna medvetna om produktens existens (Melin 1999). 

Varumärkeskännedom kan uppnås genom att kontinuerligt exponera och repetera ett varumärke 

och dess produkter via reklam och kommunikation (Radder & Huang 2008). MacDonald och 

Sharp (2003) menar att en hög kännedom kring varumärket kan vid lågengagemangsprodukter 

ge en positiv effekt på den upplevda kvaliteten. De menar att konsumenternas uppfattning av 

kvalitet kan baseras på följande motivering: Om jag känner igen varumärket har företaget 

antagligen spenderat mycket pengar på reklam, då de har spenderat mycket pengar måste det 

innebära att de har en bra omsättning, vilket i sin tur borde innebära att köparna är nöjda med 

produkten och därför måste produkten vara av god kvalitet.  

 

Varumärkeskännedom brukar delas upp i två kategorier, igenkänning och hågkomst. De ställer 

olika krav på taktiska element som bör ingå i reklam. Igenkänning beskriver Keller (1993) som 

konsumentens förmåga att känna igen produkten eller varumärket när de ser den. Dahlén och 

Lange (2009) menar att det är viktigt att människor automatiskt reagerar och tilltalas av 

produkten när de ser den. Reklamens uppgift blir därmed att påverka dem till ett mer eller 

mindre automatiskt beteende. Att uppnå igenkänning ställer lägre krav på målgruppen (till 

skillnad från hågkomst) eftersom människors visuella minne är så pass starkt och lättillgängligt. 

Reklamens huvudsakliga uppgift och mål blir att exponera produkten, och den måste därför ges 

stort utrymme. För att hjälpa människor att reagera automatiskt i köpsituationen bör produkten 

visas i sin förpackning, precis som den ser ut vid köptillfället. Rossister och Percy (1996) 

skriver att vid marknadsföring av lågengagemangsprodukter som säljs i livsmedelsbutiker är 

det extra viktigt att arbeta in en igenkänning bland konsumenterna. Då konsumenterna inte 

lägger något större engagemang vid valet av varumärke är det viktigt att de, när de väl befinner 

sig i butiken, känner igen produkten och varumärket. Dahlén och Lange (2009) skriver även att 

i och med att vårt visuella minne är så gott, och i och med att igenkänning leder till ett närmast 

automatiskt beteende, är det viktigt att vara konsistent. Företagen bör inte göra allt för stora 

ändringar gällande porträtteringen av produkten, vare sig vid förpackningsdesign eller när det 

kommer till att framställa den annorlunda i reklam. 
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Att uppnå en spontan hågkomst till sitt varumärke är mycket eftersträvansvärt, men även svårt 

(Melin 1999). Keller (1993) beskriver hågkomst som konsumenternas förmåga att korrekt 

minnas varumärket och produkten utifrån produktkategorin. Denna form av 

varumärkeskännedom anses vara extra viktigt när det gäller lågengagemangsprodukter (Melin 

1999). För att uppnå hågkomst bör produkten framställas som så lättillgänglig som möjligt i 

konsumenters tankar, och därmed blir reklamens uppgift att maximera sannolikheten att de 

kommer att tänka på produkten vid rätt tillfälle. Budskapet med reklamen ska fokuseras på att 

tillföra produkten relevanta och lättåtkomliga associationer. Det ska inkluderas en tydlig 

koppling till kategoribehovet. Slutmålet för hågkomst är att en produkt ska bli en så kallad top-

of-mind, alltså att produkten är det första konsumenter associerar till när de har ett specifikt 

behov och är intresserade av en kategori. Därmed bör budskapet i reklamen explicit nämna både 

produkten och kategoribehovet (Dahlén & Lange 2009).  

 

3.2.2 Produktdifferentiering  

Produktdifferentiering har länge varit ett centralt begrepp inom marknadsföring, och syftet med 

det är att försöka framställa sin produkt som unik i vissa avseenden (Melin 1999). Kotler et al. 

(2012) tar upp ett antal punkter som kan användas för att differentiera sin produkt: 

 

●    Form - Med hjälp av storlek, form och fysisk struktur av en vara. Kotler et al. (2012) 

ger Aspirin som ett exempel. Trots att konsumenten främst köper det av medicinska skäl 

kan produkten differentieras med hjälp av volym, form, färg, etikettsdesign och 

verkningstid. 

 

●    Särdrag - Många marknadserbjudanden kan differentieras med hjälp av attribut eller 

fördelar som komplement till basfunktionen av produkten. 

 

●  Kundanpassning - Genom att samla information från vissa individer inom  

sin kundgrupp, kan företag kundanpassa sina produkter. Levi’s var till exempel först ut 

med kundanpassade jeans för olika typer av kroppar. 

 

●    Kvalitet - Det finns generellt fyra olika kvalitetsnivåer: låg, medel, hög eller lyx. Att 

uppnå den kvalitet konsumenter söker har blivit allt viktigare för differentiering, och 

företag söker efter att möta dessa eller, helst av allt, överstiga konsumenternas förväntan 
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(Kotler et al. 2012). För att hålla en hög och jämn produktkvalitet krävs en ständig 

produktutveckling och kontroll (Melin 1999). 

 

●   Design - Ju intensivare och tumultartad en marknad blir, desto större roll spelar 

produktens design som ett verktyg för att differentiera sig från sina konkurrenter (Kotler 

et al. 2012). Förpackningen är viktig då den representerar produktens ansikte utåt. I 

livsmedelsbutiker delar ofta produkterna hylla med konkurrerande produkter inom 

samma kategori och måste därför sticka ut och samtidigt skapa positiva associationer 

till produkten. Förpackningen utgör även en fri reklamplats både i butiken och i hemmet 

vilket innebär att förpackningen i sig är ett forum för marknadskommunikation både 

innan, under och efter ett köptillfälle. Förpackningen bör, liksom själva produkten, 

kontinuerligt utvecklas och förändras men detta bör göras i små steg (Melin 1999). 

 

3.2.2.1 Mervärde  

Att erbjuda ett värde som konsumenterna upplever som positivt är av avgörande betydelse för 

företagen. Ett bra värde har i sin tur en positiv inverkan på kundlojaliteten (Grönroos 2008). 

Mervärdet måste vara relevant för konsumenterna i relation till konkurrerande produkter inom 

samma kategori för att de överhuvudtaget ska attrahera konsumenterna (Melin 

1999).  Konsumenter dömer oftast inte produkter efter det exakta värdet eller kostnaden för 

produkten, utan handlar efter det uppfattade eller upplevda värdet av en produkt (Kotler et al. 

2008). Gullstrand och Hammarlund (2007) skriver att värden och egenskaper som höjer 

konsumenternas betalningsvilja kan användas för att särskilja företagets egna produkter från 

konkurrenternas. Har de möjlighet att göra sina produkter unika och tillföra dem speciella 

egenskaper kan det ge företagen konkurrensfördelar. Detta ger företagen större möjlighet att ta 

betalt för de egenskaper som kunden anser ger mervärde förutsatt att konsumenterna uppfattar 

dessa och ser produkterna som unika. När det talas om att ge ett mervärde för 

livsmedelsprodukter kan det exempelvis vara produkter som är ekologiska, har speciella 

egenskaper eller att de är producerade lokalt eller regionalt. Vissa egenskaper kan vara svårare 

att koppla till produkten än andra. Ju svårare det är för konsumenten att koppla vissa egenskaper 

till produkten desto svårare blir det för konsumenten att ta hänsyn till dessa egenskaper vid 

själva köptillfället. Det kan med andra ord uppstå informationsproblem som påverkar 

konsumenternas val av produkt vid köptillfället (Gullstrand och Hammarlund 2007). 
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3.2.3 Varumärkeslojalitet 

Som tidigare nämnt kan det vara svårt att skapa lojalitet bland konsumenter när det gäller 

lågengagemangsprodukter. Lojalitet är dock något som är önskvärt att uppnå hos sina 

konsumenter i och med att lojalitet ökar sannolikheten för ett återköp. Det gör målgruppen mer 

mottaglig för den marknadskommunikation som företaget ger, men även mindre mottaglig för 

kommunikation från konkurrenter (Dahlén & Lange 2009). Reichheld (1993) skriver att 

konsumenter som har en personlig anknytning till ett företags produkter tenderar vara mer lojala 

än konsumenter som köper produkter på grund av en reklam. Vidare skriver han att 

konsumenter som köper produkterna till ordinarie pris, tenderar att vara mer lojala än 

konsumenter som köper produkterna vid säljfrämjande åtgärder. Melin (1999) menar att ett 

företag bör vidta åtgärder för att behålla en bred bas av märkeslojala konsumenter, och detta 

väljer han att benämna Loyalty Management. Målsättningen för Loyalty Management är att ta 

vara på det förtroendekapital som ett etablerat varumärke har gentemot sina konsumenter. 

Precis som image kan företagen inte kontrollera sina konsumenters lojalitet fullt ut, den kan 

endast påverkas och styras till viss del i önskad riktning. Det som de kan göra är att vidta olika 

åtgärder som till exempel att investera i märkesuppbyggande reklam och belöna köptrogna 

konsumenter (Melin 1999). För att bibehålla en redan uppnådd lojalitet och inte förlora 

konsumenter menar Dahlén och Lange (2009) att det är viktigt för företag att kunna hantera 

missnöje och klagomål. Företagen bör försäkra sig om att klagomålen framförs direkt till dem 

samt få konsumenten att uppfatta situationen mer som en dialog med företaget. Detta kan 

företag göra genom att uppmuntra konsumenterna till att höra av sig till dem exempelvis genom 

att ha länkar på hemsidan eller att ha adress och telefonnummer på förpackningar. Det är viktigt 

att konsumenterna känner sig välkomna att höra av sig samt att företagen aktivt agerar när de 

väl gör det. Den tillfredsställelse eller lojalitet konsumenter känner gentemot ett företag eller 

en organisation kan förklaras genom tre faktorer (Dahlén & Lange 2009): 

 

●   Överträffande av förväntningar innebär att företag måste erbjuda kunden någonting 

utöver vad den förväntar sig. Detta kan vara någonting som konkurrenterna inte 

erbjuder, eller som företaget inte förväntas erbjuda. 

 

●    Personifiering av relationen innebär att företagen lär sig om hur människor beter sig och 

deras preferenser över tid. Detta kan åstadkommas genom att ställa frågor till 

konsumenterna om deras reaktioner på företagets aktiviteter och om deras generella 

intressen. De kan också observera konsumenternas beteende. Individualisering är ännu 
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ett exempel på hur de kan åstadkomma detta, alltså genom att få sina konsumenter att 

känna sig speciella.  

 

●   Community innebär att skapa kontaktytor till sina konsumenter, och med hjälp av 

konsumenterna möjliggöra en interaktion sinsemellan och med varumärket. 

Communities har blivit väldigt populära på internet där konsumenterna bland annat kan 

skapa sin egen reklam för varumärket. 

 

3.3 Marknadskommunikation  

Dahlén och Lange (2009) skriver att syftet med marknadskommunikation är att förbättra den 

situation som varumärket i dagsläget befinner sig i. De menar att marknadskommunikationen 

ställer sig tre frågor: 

●      Vilka vill vi nå? 

●      Vad vill vi säga till dem? 

●      Hur ska vi säga det? 

Svaren på dessa frågor menar författarna i tur och ordning är att identifiera rätt målgrupp, att 

utforma rätt budskap och att kommunicera i rätt kanal. Har företagen god förståelse inom dessa 

tre områden som marknadsförare, minimeras risken för att begå vanliga misstag. De ska börja 

med att identifiera sin målgrupp, och sedan utforma ett budskap som tilltalar den valda 

målgruppen. Val av kanal för det budskap som ska kommuniceras måste för det första vara en 

kanal där kundgruppen befinner sig och där den även är mottaglig för budskapet. För det andra 

måste kanalen vara anpassad för det typ av budskap som ska sända ut. (Dahlén och Lange 2009) 

 

3.3.1 Mottaglighet beroende på engagemangsnivå  

Beroende på vilken engagemangsnivå konsumenter har till en produkt påverkas de olika mycket 

av marknadskommunikation och reklam kring produkten eller produkterna. Modellen 

Elaboration Likelihood Model (ELM) beskriver hur och när konsumenter tar till sig 

marknadskommunikation samt hur noggrant den bearbetas. Människors motivation och 

förmåga att noga värdera all information är begränsad och innebär att viss information sållas ut 

då det inte är möjligt att ta till sig all information. De budskap konsumenter motiveras till att 

bearbeta påverkas främst av hur personligt relevant ett budskap är. Huruvida de sedan faktiskt 

är kapabla till att bearbeta budskapet avgörs av att de besitter den förmågan, ämnesrelevanta 
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kunskapen och potentialen till att värdera informationen. ELM-modellen beskriver även hur 

attityden till ett varumärke skapas (Mårtenson 2009). Enligt Petty och Cacioppos (1984) finns 

det två olika vägar till övertygelse - den centrala vägen och den perifera vägen. Den centrala 

vägen till övertygelse innebär att konsumenter noga granskar informationen i budskapet och 

relaterar den till tidigare kunskap - är informationen förenlig eller oförenlig med redan, för 

konsumenten, känd fakta? Därefter bearbetas den granskade informationen till ny kunskap. Den 

centrala vägen till övertygelse används då konsumenterna har ett högt engagemang, en hög 

motivation samt möjligheten att bearbeta budskapet. Den perifera vägen till övertygelse innebär 

att de tar beslut efter enkla ledtrådar eller genvägar. Informationen analyseras inte lika noggrant 

som vid den centrala vägen. Vid den perifera vägen påverkas konsumenter av källans 

attraktivitet och meddelandets längd. Exempelvis kan själva källan (personen) vara attraktiv, 

förpackningsdesignen kan locka eller att källan är expert inom området. Den perifera vägen till 

övertygelse används då motivationen och engagemanget är lågt eller begränsat. 

Figur 1 Modellen visar den perifera samt den centrala vägen till övertygelse (modifierad efter Petty & Wegener 

1999 se Mårtenson 2009 s.163). 
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3.3.2 Tekniker för att öka mottaglighet 

Mårtenson (2009) beskriver fyra tekniker som marknadsförare kan använda sig av för att öka 

engagemanget för produkter: 

●    Förena produkten med något engagerande tema; produkten kan förenas med egen- 

skaper som har förebyggande ändamål, exempelvis tandkräm och kariesbekämpning. 

●    Förena produkten med någon personlig situation som är engagerande; för att få 

konsumenterna att uppleva reklamen som mer relevant är det fördelaktigt om den når 

konsumenten då behovet är aktuellt. Exempelvis reklam för juice vid frukostdags. 

●     Förena produkten med engagerande reklam; företag kan försöka göra reklamer som 

väcker starka känslor som är relaterade till personliga värderingar eller stärker egot. 

Exempelvis Pepsi konsumeras av dem som har ett ungdomligt tankesätt. 

●   Förändra betydelse av produktens fördelar; här görs ett försök till att omprioritera 

konsumenternas olika behov och värderingskriterier. Exempelvis var matens 

ursprungsland förr inte av särskild betydelse, men nu på senare tid när 

livsmedelskandaler har uppmärksammats, är det fördelaktigt om maten är 

svenskproducerad. Konsumenternas intresse för hur maten är producerad har också 

ökat, exempelvis om den är handplockad, att hänsyn är tagen till djur eller om den är 

producerad utan tillsatser. (Mårtenson 2009) 

 

3.3.3 Integrerad marknadskommunikation  

Vid marknadsföring av produkter är det fördelaktigt att sprida ut sin marknadskommunikation 

via olika kanaler. Genom att använda sig av flera olika medier får företagen tillgång till fler 

kontaktytor gentemot målgruppen. Reklamen kan på så vis även repeteras mer utan att den 

uppfattas som upprepande. Utnyttjandet av ett flertal medier kallas för integrerad 

marknadskommunikation (Dahén & Lange 2009). Integrerad marknadskommunikation 

definieras enligt American Association of Advertising som ett koncept som med hjälp av 

marknadskommunikationsplanering ska identifiera mervärdet i en övergripande plan. En sådan 

plan utvärderar de olika strategiska rollerna som ett företag använder sig av i sin 

marknadskommunikation. Om de exempelvis använder sig av generell reklam, direktrespons, 

säljfrämjande åtgärder och PR i sin marknadsföring handlar det om att kombinera dessa på ett 

sådant sätt att det ger klarhet, är konsekvent och ger maximal effekt i meddelandeintegrationen 

(Kotler et al. 2012). 
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Marknadsföraren måste veta vilka erfarenheter och intryck som influerar mest i varje steg av 

köpprocessen. Att ha den förståelsen hjälper dem att fördela budgeten för 

marknadskommunikation mer effektivt, och att designa samt implementera de rätta 

kommunikationsverktygen (Kotler et al. 2012). Madhavaram, Badrinarayanan och McDonald 

(2005) menar att varumärkesidentiteten ska påverka företagets IMC (integrated marketing 

communication) i att upprätthålla samverkande och effektiva budskap. Författarna menar att 

för att uppnå en framgångsrik IMC-strategi krävs det i grunden att det finns en väldefinierad 

varumärkesidentitet (Madhavaram, Badrinaraianan & McDonald 2005). Modellen nedan 

beskriver hur integrerad varumärkeskommunikation grundar varumärkeskapital. 

Figur 2 Integrerade kommunikationsmodellen som visar hur integrerad kommunikation bygger varumärkeskapital 

(författarnas översättning av Kotler et al. 2012 s.779). 

 

Reklam 

En presentation av idéer, produkter eller tjänster som är “icke-personlig” från ett identifierat 

företag. Exempelvis tryckta annonser i tidningar eller annonsering via TV. 

Säljfrämjande 

Tillfälliga erbjudanden som uppmuntrar konsumenter till köp av produkt genom säljfrämjande 

åtgärder som exempelvis varuprover och kuponger. 
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Upplevelser och events 

Företagssponsrade aktiviteter vars syfte är att skapa varumärkesrelaterade interaktioner. Detta 

kan göras via festivaler och idrottsevenemang. 

PR och publicitet 

Olika typer av åtgärder som används för att presentera eller skydda sin varumärkesimage, 

exempelvis uttalanden och publikationer i media samt välgörenhetsdonationer. 

Direkt- och interaktiv marknadsföring 

Direkt marknadsföring innebär att företaget tar direkt kontakt med konsumenter via post, 

telefon, mejl eller internet. Interaktiv marknadsföring innebär att konsumenter engageras 

genom onlineaktiviteter för att öka varumärkeskännedomen och stärka varumärkesimagen, 

exempelvis bloggar och hemsidor. 

Word-of-mouth 

Konsumenter sprider rekommendationer om företaget eller företagets produkter via samtal, 

skrift eller elektronisk kommunikation, exempelvis via person till person, chatrum eller 

bloggar. 

Personlig försäljning 

Personlig kommunikation mellan säljare och konsument där företaget exempelvis 

rekommenderar produkter, svarar på frågor eller hjälper till med beställningar. (Kotler et al. 

2012) 

 

3.3.4 Linjära kommunikationsmodellen  

En traditionell modell för kommunikation är den linjära kommunikationsmodellen. Den linjära 

modellen betonar utsändandet av information, idéer, attityder och känslor från en person eller 

grupp till en annan, vilket sker framförallt via symboler. Modellen och dess komponenter är i 

sig okomplicerade, men det är kvalitén i kopplingarna mellan de olika komponenterna i 

processen som avgör huruvida kommunikationen kommer att bli framgångsrik eller inte. (Fill 

2009) 

 

Modellen betonar nyckelfaktorerna till en framgångsrik kommunikation. Sändaren måste vara 

medveten om vilken publik de vill nå och vilken respons och resultat de vill uppnå av 

kommunikationen. De måste koda sitt meddelande på ett sådant sätt att målgruppen kan tolka 

det korrekt. Meddelandet ska sedan sändas ut via medier som når målgruppen, och företaget 
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bör utveckla kanaler som kan återkoppla och ge feedback. Ju mer sändarens fält av erfarenhet 

överlappar mottagarens, desto större chans till ett effektivt och välkommunicerat meddelande. 

(Kotler et al. 2012) 

Figur 3 Figuren visar linjära kommunikationsmodellens grundläggande delar (författarnas översättning av Kotler 

et al. s.780). 
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3.4 Teorisyntes 

Detta kapitel har redogjort för teorier och metoder för hur företag kan differentiera ett företags 

varumärke och produkter samt vilken roll marknadskommunikationen spelar. Nedan återfinns 

en modell som visar på hur teorierna samspelar med varandra. 

Figur 4 En övergripande modell av den teoretiska referensramens disposition samt teoriernas relation till varandra.  

 

Varumärkeskännedomen är viktig framförallt vid lågengagemangsprodukter. För att skapa samt 

öka kännedomen om ett varumärke eller en produkt blir det viktigt för företagen att ha en tydlig 

identitet för att nå ut med sina budskap. För att lyckas med detta är integrerad 

marknadskommunikation ett alternativ för företagen att använda sig av för att upprätthålla en 

frekvens samt nå ut till en bred massa. En stark varumärkeskännedom kan i sin tur ha positiva 

effekter på den upplevda kvaliteten av en produkt. 

 

För att differentiera sina produkter från konkurrenter i butik är det fördelaktigt att ha en 

genomtänkt visuell utformning, som kopplas till positiva associationer. Vidare kan det även 

vara till fördel att varumärket och produkterna erhåller starka mervärden som även går att 

kommunicera. Starka mervärden kan leda till ett högre engagemang samt ha en positiv inverkan 

på lojaliteten. Engagemanget till en produkt avgör även hur pass mottagliga konsumenterna är 

för företagets kommunikation. Med hjälp av säljfrämjande åtgärder som är en del av IMC-

modellen kan företag öka engagemanget. Lojaliteten kan öka via välkommunicerad reklam, 

samt bibehållas och stärkas genom att belöna sina konsumenter.  
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4. METOD 

Denna undersökning har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. En 

redogörelse för val av metod, genomförande samt tillförlitlighet och pålitlighet följer i detta 

kapitel. 

4.1 Forskningsansats 

Studiens frågeställning avser, utifrån ett företagsperspektiv, att skapa en förståelse för hur ett 

företag inom mejeribranschen går till väga för att skapa engagemang, lojalitet, differentiera sig 

på marknaden samt hur de kommunicerar med sin målmarknad. Styrkan med kvalitativa 

metoder är att de ämnar visa en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang. Det kvalitativa tillvägagångssättet syftar därmed till att skapa en 

djupare och mer fullständig uppfattning av en företeelse (Holme & Solvang 1997) och är därför 

ett lämpligt metodval för denna studie. Studien utgår från befintliga teorier och principer för att 

sedan användas till att dra slutsatser om en enskild företeelse. Studien har därmed en deduktiv 

forskningsansats (Patel & Davidson 2011). 

 

Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt då den ämnar tolka och försöka förstå 

verkligheten. För studiens syfte är det inte intressant att förklara företeelser utan den har för 

avsikt att förstå sig på människors agerande, vilket anses komma till uttryck i talat språk. Med 

ett hermeneutiskt förhållningssätt menas att människor har intentioner och avsikter, som 

kommer i uttryck i språk och i handling, och det går sedan att tolka och förstå innebörden av. 

Det finns ingen bestämd slutpunkt för den hermeneutiske tolkningsprocessen. De olika delarna 

lever och utvecklas under hela processen, och detta kallas för den hermeneutiska spiralen. Text, 

tolkning och förståelse blir till ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, och allt detta 

är delar av en helhet som ständigt utvecklas och enligt Patel och Davidsson (2011) är uttryck 

för det genuint mänskliga. (Patel & Davidsson 2011) 

 

4.2 Fallstudie 

Studien har genomförts i form av en fallstudie. En fallstudie innebär att genomföra en 

undersökning på en mindre avgränsad grupp, exempelvis ett företag, och kommer ofta till 

användning när syftet är att studera en process. Vid fallstudier försöker forskaren samla en så 

täckande information som möjligt (Patel & Davidson 2011). I denna undersökning utgick 

fallstudien från mejeriföretaget Valio. Vid en fallstudie kan informationsinsamlingen variera 
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och utföras på olika sätt. Vi anser att en kvalitativ ansats i form av intervjuer lämpar sig bäst 

för denna undersökning då kvalitativa intervjuer har för avsikt att få fram en beskrivning av en 

informants vardag. Denna beskrivning tolkas sedan för att se betydelsen av det fenomen som 

beskrivs (Johannessen & Tufte 2003). 

 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna i denna studie är upplagda på ett semistrukturerat vis. Detta innebär att intervjuaren 

använder sig av en intervjuguide som innehåller förhållandevis specifika teman och frågor. En 

intervjuguide visar ofta på en viss ordningsföljd av teman och frågor, men denna ordningsföljd 

kan komma att ändras under intervjuns gång. De frågor och teman som tas upp i intervjuguiden 

ska härstamma från de forskningsfrågor som studien har för avsikt att belysa (Johannessen & 

Tufte 2003). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att personen som intervjuas har stor 

frihet i att formulera svaren på eget sätt, det förekommer med andra ord inga fasta 

svarsalternativ. Även intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor som tillkommer under 

intervjuns gång vilket gör denna metod anpassningsbar (Ahrne & Svensson 2011, Bryman & 

Bell 2005). I denna studie har intervjuer genomförts med två personer som arbetar på Valio, 

samt två personer som arbetar på reklambyrån Catt och Co vilka producerar Valios 

reklammaterial. En vanlig kritik mot intervjuforskning är att ett litet antal intervjupersoner gör 

det svårt att generalisera resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). Denna undersökning strävar 

dock inte efter en generaliserbarhet och därför ses detta inte som någon större nackdel. 

 

4.4 Urval 
Studiens forskningsfrågor är helt avgörande för vilken grupp människor forskaren väljer att 

intervjua i sin undersökning (Ahrne & Svensson 2011). Till skillnad från kvantitativa 

undersökningar strävar en kvalitativ undersökning inte efter en generalisering eller en 

representativitet och därför är det lämpligt att använda sig av ett strategiskt urval. Denna form 

av urval innebär att forskaren medvetet väljer ut respondenter för undersökningen, där valet av 

respondenter ofta baseras på deras lämplighet (Johannessen & Tufte 2003). Vid urvalet i denna 

studie har hänsyn tagits till personernas arbetsposition på företagen. Personerna som har 

intervjuats har en god insyn i företagen och dess strategier. På Valio har intervjuer gjorts med 

kategorichef Annika Svennung, samt marknadschef Marie Eklund. På Catt och Co har intervju 

gjorts med projektledare Peter Carstens samt art director Chant Egenian vilka ingår i 

arbetsgruppen för Valios kommunikation. 



 

 

21 

4.5 Genomförande 
Vid samtliga intervjuer ställdes förberedda frågor från en intervjuguide, samt följdfrågor som 

tillkom under intervjuernas gång. Vid samtliga intervjuer skiljde sig även ordningsföljden på 

teman samt följdfrågor åt då dessa kom att variera under intervjuernas gång. De teman och 

frågor som berörs grundar sig i sin tur på studiens forskningsfrågor och dess teoretiska 

referensram. Samtliga intervjuer inleddes med en kort beskrivning av syftet med studien. 

 

Intervjun med kategorichefen Annika Svennung ägde rum den 16 april kl. 9:30–10:15 på Valios 

huvudkontor vid Globen i Stockholm. Intervjun med marknadschefen Marie Eklund ägde rum 

den 25 april kl. 9-10 på samma plats. Informanterna fick endast ta del av grundläggande frågor 

och teman och fick inte ta del av hela intervjumallen innan intervjutillfället.  

 

Intervju med Peter Carstens och Chant Egenian från Catt och Co ägde rum den 14/5 mellan kl 

9:30–10:30 på företagets kontor i Stockholm. Informanterna fick inte ta del av några frågor 

eller teman innan intervjutillfället. Då syftet vid detta tillfälle var att belysa fallföretagets 

reklam samt tillvägagångssätt vid utformning av reklamen tillämpades en förkortad och 

modifierad version av den ursprungliga intervjuguiden. 

 

4.6 Tolkning av empiri 
För att minska risken att gå miste om viktig information spelades intervjuerna in och 

transkriberades samt sammanställdes digitalt samma dag som de genomfördes. Enligt Andersen 

(1998) är en kategorisering av empirin en mycket central del i analys- och tolkningsarbetet och 

bör vara det näst kommande steget efter transkriberingen. Den insamlade informationen delades 

därför upp i kategorier för att ge en överblick av materialet. Därefter ställdes informationen från 

intervjuerna i relation mot varandra för att kontrollera dess överensstämmelse. Störst vikt har 

lagts vid intervjuerna med kategorichef och marknadschef på Valio. Vid redogörelsen av 

resultatet har informationen från informanterna vävts samman. Innan publicering av uppsatsen 

fick även samtliga informanter ta del av materialet för att säkerställa att inga missförstånd 

uppstått.  
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4.7 Forskningsetik 
Studien har tagit hänsyn till de vetenskapsetiska principer och regler som utarbetats inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer och regler berör bland annat fyra 

grundläggande krav som forskaren bör ta hänsyn till i sin forskning - informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren informerar studiens deltagare om dess syfte samt undersökningsdeltagarnas roll i 

studien (Johannessen & Tufte 2003). Detta krav togs hänsyn till då varje informant gavs en kort 

beskrivning av syftet med studien, samt hur den insamlade informationen skulle bearbetas, både 

vid första kontakttillfället samt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 

själva får bestämma över sin medverkan i studien (Johannessen & Tufte 2003), vilket togs 

hänsyn till då samtliga informanter tillfrågades om deltagande via mejl. Vid detta tillfälle 

förklarades även syftet med undersökningen och de tillfrågade kunde därefter ta ett beslut om 

deltagande. Konfidentialitetskravet berör deltagarnas anonymitet i studien (Johannessen & 

Tufte 2003) och samtliga informanter har godkänt till att intervjuerna spelades in samt att de 

benämns med namn och arbetsposition i materialets redogörelse. Det sista kravet som 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver är nyttjandekravet som innebär att den insamlade datan 

endast används till studiens forskningsändamål och inte i andra syften.  I denna studie 

informerades samtliga deltagare om att inspelningarna och den insamlade informationen enbart 

var till för studiens forskningsändamål och att den inte skulle brukas i andra sammanhang.  

 

4.8 Tillförlitlighet 
I och med att kvalitativ forskning har som syfte att undersöka en liten grupp eller ett få antal 

individer, har resultaten ofta fokus på det kontextuellt unika, och meningen hos eller betydelsen 

av ett perspektiv av den sociala strukturen som studerats. Det handlar om djup och inte om 

bredd, som många kvantitativa metoder har fokus på (Bryman & Bell 2005). Tillförlitligheten 

i en kvalitativ studie är inte bara relaterad till själva datainsamlingen, utan strävar efter god 

tillförlitlighet i forskningsprocessens samtliga delar. Vad gäller datainsamlingen kopplas 

tillförlitligheten till om forskaren har lyckats skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning 

av de studerades verklighet (Patel & Davidson 2011). Bryman och Bell (2005) menar att för att 

stärka tillförlitligheten i sin studie bör forskaren rapportera resultaten till de personer som 

medverkat i undersökningen så att de kan bekräfta att verkligheten har uppfattats på en korrekt 

vis. Samtliga informanter i denna studie har tagit del av det sammanställda materialet för att 

undvika missförstånd. 
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4.9 Pålitlighet 
Pålitlighet menar Bryman och Bell (2005) kan jämföras med reliabilitet inom kvantitativa 

studier. Detta innebär att forskaren ska anta sin studie med granskande ögon, och redogöra för 

alla faser av forskningsprocessen. Pålitligheten kan även stärkas med hjälp av att låta kollegor 

granska arbetet under forskningens gång. Vi har försökt stärka pålitligheten i vår studie genom 

att ge läsaren en redogörelse för varje steg i forskningsprocessen. Utöver det har vår studie 

blivit granskad regelbundet av handledare och opponentgrupp, vilket stärker pålitligheten 

ytterligare. 
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5. RESULTAT 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av studiens fallföretag. Därefter presenteras 

företagets tillvägagångssätt och marknadskommunikation baserat på informationen som 

erhållits via intervjuer. Informanternas redogörelser har vävts samman. 

5.1 Om Valio 

Valio grundades 4 juli 1905 i Finland då 17 mejeriföreningar gick samman och bildade ett 

kooperativt företag för finska mejerier. Idag är Valio marknadsledare inom all typ av 

mejeriproduktion i Finland. Valio har funnits på den svenska marknaden sedan 1994. De var 

först med laktosfria produkter i Sverige och har idag ett av de bredaste sortimenten på 

marknaden (Valio 2014a). Idag exporterar Valio produkter till flera olika länder runtom i 

världen, men är främst verksamma i Finland, Sverige, Ryssland och Baltikum (Valio 2014b). 

Företaget startade med produktion av smör i början av förra seklet och idag har de ett brett 

sortiment av mejeriprodukter och främst laktosfria produkter. De vill utveckla produkter för 

människors hälsa och välmående (Valio 2014c). 

 

Valio är globalt kända för deras tekniska innovation inom mejeribranschen. 1916 invigdes det 

första laboratoriet, och 1945 fick Artturi Ilmari Virtanen nobelpris för sin utveckling inom 

ensilage-foder åt kor. Detta foder var mer innehållsrikt och gavs till korna under vinterhalvåret 

vilket ledde till att de kunde producera kvalitetsmässigt bättre mjölk (Valio 2014d). Dessa 

resursinvesteringar inom innovation har lett till att Valio är ledare inom funktionell mat och 

unika mjölkprocess-teknologier. Valio var även först i världen med laktosfri mjölk (Valio 

2014e). 

 

Vid studiens intervjuer har det framkommit att Valios främsta konkurrenter är Coop, ICA och 

Axfoods egna märkesvaror, men även Arla och Danone. Det unika med Valio och det som 

skiljer dem från konkurrenterna menar de framförallt är att de var först på marknaden med det 

laktosfria utbudet. Det har idag gett dem en marknadsledande position. De har även en egen 

forskning- och utvecklingsenhet, vilket är unikt. Men de har också en avancerad 

produktionsteknik som ingen annan har. 
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5.2 Intervjuer Valio 

 

Varumärke och produkter 

Valio riktar sig framförallt till konsumenter som är intresserade av hälsa och välmående där 

den kommunikativa målgruppen främst representeras av kvinnor inom åldersspannet 25-45 år. 

De riktar sig främst till kvinnor på grund av att det är de som i största utsträckningen utför inköp 

av deras varor samt att deras användare till största delen är kvinnor. Valios kärnvärden är hälsa 

och välmående, vilket är de associationer företaget vill att konsumenterna ska förknippa dem 

med. De anser att de lyckas förmedla dessa kärnvärden då de kontinuerligt använder sig av 

olika typer av undersökningar, exempelvis fokusgrupper, för att samla in konsumenternas 

åsikter och tankar kring varumärket och produkterna. Resultaten från undersökningarna tyder 

på att konsumenter associerar Valio med välmående och hälsa. Marknadschef Marie Eklund 

menar att eftersom konsumenterna associerar Valio med laktosfritt förknippas det per automatik 

till hälsa och välmående eftersom effekten blir sådan för dem som är laktosintoleranta och byter 

till laktosfria produkter. Den produktkategori Valio främst fokuserar på i Sverige är just den 

laktosfria. 

 

Kategorichef Annika Svennung menar att för att behålla samt öka trovärdigheten till 

varumärket är produktlanseringarna av stor vikt. Deras nuvarande roll ställer krav på vilken typ 

av produkter de lanserar. För att stärka trovärdigheten till varumärket måste nya produkter 

erhålla grundläggande egenskaper som exempelvis ett mervärde, hålla hög kvalitet och ha goda 

smaker. Valio anser sig även vara väldigt transparenta med sina produkter då de redovisar 

innehållet i produkterna, öppet berättar om sin forskning och utveckling samt djurhållning. 

 

För Valio är det viktigt att erbjuda konsumenterna någon form av mervärde och Eklund menar 

att det är avgörande för deras överlevnad på marknaden. För varumärket Valio är laktosfritt ett 

viktigt mervärde. De var först i Sverige med ett laktosfritt utbud, vilket i sig har blivit ett 

mervärde för dem. Valio kan exempelvis observera utbudet i den ordinarie hyllan, och sedan 

leverera det men med mervärdet laktosfritt, vilket blir unikt i sig. I det vanliga 

yoghurtsortimentet arbetar de med att skapa mervärden genom olika smaker och en krämig 

konsistens. Eklund menar att det är viktigt att tänka på att det ska vara ett mervärde för 

konsumenten, och det måste vara berättigat. 
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Engagemang 

Eklund upplever att engagemanget till mejeriprodukter generellt sett är relativt lågt. Det är en 

hård konkurrens på marknaden, det är rörigt och många handlar på vana och rutin. Däremot 

upplever både Eklund och Svennung att konsumenterna har ett högre engagemang till 

produkterna inom det laktosfria utbudet då de är väldigt funktionella produkter. Konsumenterna 

söker sig till dessa produkter då de är i behov av dem då de annars mår dåligt. Detta skapar ofta 

ett högre engagemang från konsumenterna än om det är vanlig mjölk. Vid dessa produkter 

trycker Valio mycket på de funktionella aspekterna kring produkten för att öka engagemanget. 

Vid dessa produkter kan de även leverera information och utbilda, vilket bidrar till ett ökat 

engagemang. Vid produktkategorier där konsumenterna har ett lägre engagemang, exempelvis 

vid den vanliga yoghurtserien, försöker Valio öka engagemanget genom att arbeta mycket med 

smaker och olika smakbyten. Eklund uttrycker även vikten av att engagera konsumenterna med 

inspiration och emotionella aspekter och med det kunna erbjuda något mer än bara själva 

produkten. 

 

I dagsläget arbetar de inte med att försöka öka engagemanget genom den fysiska produkten, 

men de har tidigare haft metoder för det och anser sig även behöva hitta tillbaka dit. Nu arbetar 

de främst med att försöka öka engagemanget genom olika typer av erbjudanden. Eklund menar 

att sticker man ut i butik med någon typ av erbjudande får man oftast ett köp. Vidare menar hon 

att avviker någonting från det normala syns man, och därför arbetar de mycket med extern 

exponering. Exempel på tidigare erbjudanden är deras sommarkampanj där konsumenterna 

skulle köpa åtta yoghurtar och få en prenumeration på Amelia eller att köpa tre liter mjölk och 

få ett Iittala-glas. För tillfället har de en kampanj i sociala medier där tanken är att de ska 

interagera med konsumenterna. De är medvetna om att denna typ av kampanj ofta attraherar en 

yngre målgrupp, men de vill försöka utöka och attrahera olika typer av målgrupper. De anser 

att det är lättare att öka engagemanget via sociala medier där de kan interagera med 

konsumenterna, till skillnad från Tv-reklam och printannons. Eklund menar att det är enkelt att 

höja konsumenternas engagemang vid tävlingar, dock är det svårt att koppla huruvida det har 

lett till ökad försäljning eller inte. 

 

De försöker även öka engagemanget genom att leda in människor på deras hemsida där de kan 

få ytterligare information om både varumärket och produkterna. 
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Konsumenter och Lojalitet 

Valio värnar om sina konsumenter och uttrycker att det är viktigt för dem att lära känna 

konsumenterna. Den närmsta dagliga kontakten med konsumenterna sker främst via Valios 

konsumentservice, där de får både positiva och negativa kommentarer om produkter. Valio 

tycker att det är viktigt att både belöna konsumenter som ringer in, men även ge dem som har 

klagomål någon form av ersättning. De håller även kontakten med sina konsumenter via sociala 

medier. Framförallt Facebook, men även Instagram, anses vara väldigt bra mediekanaler då de 

kan föra en dialog med konsumenterna. Som tidigare nämnt använder de sig av fokusgrupper 

där de pratar mer djupgående med konsumenterna. Konsumenterna får då möjligheten att 

framföra sina åsikter och tankar kring varumärket och produkterna, samt framföra önskemål 

och förslag till kommande produkter. Valio köper även profilanalyser för att få kvantitativ data 

och få information kring vilka de är som köper deras produkter, var de bor, vad de köper samt 

i vilken volym. 

 

För Valio är det viktigt att bygga en lojalitet till sina konsumenter. De försöker göra detta genom 

att belöna de konsumenter som är lojala mot dem. Svennung säger att lojalitetsbyggandet är 

väldigt viktigt för dem framförallt när konkurrensen hårdnar. 

 

Svennung upplever att det finns olika typer av lojalitet inom olika produktkategorier. I den 

vanliga yoghurthyllan förekommer det mycket priskampanjer från konkurrerande varumärken, 

och där ser både Svennung och Eklund att konsumenterna inte har någon hög lojalitet. 

Konsumenterna styrs ofta av pris inom denna kategori vilket gör det tufft. Inom det laktosfria 

sortimentet är konsumenterna inte lika känsliga för priskampanjer från konkurrerande 

varumärken och konsumenterna inom denna kategori har en ganska hög lojalitet gentemot 

Valio. För att skapa lojalitet menar Svennung att det i första hand handlar om själva produkten. 

Det är viktigt att produkten uppfyller de värden, kvalitet och smak som konsumenter efterfrågar. 

 

Eklund menar att för att kunna stärka lojaliteten inom exempelvis yoghurt som är en sådan 

produktkategori som måste marknadsföras i direktreklamsutskick varje vecka via ICA eller 

Coops tidningar, måste de se till att finnas med i dessa tidningar. När Valio lanserar en ny 

produkt inom yoghurtkategorin erbjuder de ofta en smakrabatt för att få ned styckpriset så att 

konsumenten vågar prova produkten. När konsumenterna senare har en så pass hög kännedom 
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och högt återköp att de vill köpa flera, kan Valio börja med erbjudanden som exempelvis köp 

två och få rabatt. 

 

Marknadskommunikation 

Valio har ett eget formspråk som ska genomsyra all form av kommunikation. Formspråket i sig 

ska representera de värden Valio står för. När det kommer till förpackningsdesign har Valio 

ljusa förpackningar där de använder sig av ljusa färger och rena linjer. Det är viktigt för Valio 

att varje koncept står för någonting och att det har en egen identitet, samtidigt som det håller 

ihop med Valio totalt sett. De skiljer de olika produktkategorierna åt med hjälp av olika 

färgscheman, exempelvis har den vanliga yoghurten en gul basfärg, medan den laktosfria 

yoghurten har en vit basfärg. Tidigare var den gula basfärgen densamma för samtliga yoghurtar, 

men de upptäckte då att konsumenterna hade svårt att skilja sortimenten åt. Därmed fick det 

laktosfria utbudet byta till vit basfärg, och istället kopplas till vitt och fräscht. Förpackningen 

menar Svennung är hjälten i butiken och det är därför viktigt att den går i linje med Valios 

värden samt skiljer sig från konkurrenternas förpackningar. Det är viktigt att förpackningen 

sticker ut på ett sådant sätt att konsumenter tydligt hittar det de vill söka. I butik arbetar Valio 

även med exponeringar där de flyttar ut produkter, och skyltar upp med exempelvis 

skyltmaterial, erbjudanden eller smakdemonstrationer. Som en del av arbetet med att sticka ut 

i butiken lägger de även ned arbete på att ta fram mallar med förslag på produkternas placering 

i butikshyllan. Butikerna väljer dock i slutet själva huruvida de vill följa den förslagna mallen 

eller inte. 

 

För att skapa igenkänning bland sina konsumenter försöker Valio vara konsekventa i sitt 

formspråk. Det är viktigt för dem att formspråket genomsyrar designen, annonser och Tv-

reklam. Valio vill gärna upplevas som moderna och innovativa, därför vill de ibland uppdatera 

och fräscha till formspråket. Det är dock en fin linje kring hur mycket de kan ändra. Det kan få 

negativa konsekvenser i form av att konsumenterna inte känner igen varumärket och 

produkterna om de ändrar formspråket för mycket vid ett och samma tillfälle. För att öka 

hågkomsten och för att bli en top-of-mind-produkt menar Eklund att det handlar mycket om att 

ha frekvens och att ha råd att nå ut till många, men menar även att det är lika viktigt att kunna 

underhålla det. Har de en Tv-reklam som pågår under exempelvis tre veckor, är det viktigt när 

de tre veckorna är slut, att de följs upp i exempelvis print-reklam. Konsumenterna måste hela 

tiden påminnas om budskapet i olika medier under en längre tid, vilket de anser är extra viktigt 
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när det kommer till produkter med lågt intresse. Eklund menar även att det är viktigt att följa 

upp kampanjer och utvärdera hur väl budskapet har mottagits och tolkats.  

 

För att nå ut till konsumenterna använder sig Valio framförallt av Tv, printannonser och 

annonsering i stora magasin. Valio måste synas i Tv med en viss kontinuitet för att upprätthålla 

en hög kännedom, och Eklund berättar att försäljningen påverkas negativt om de inte 

upprätthåller en viss frekvens. Tv är enligt dem viktigt och har en bra genomslagskraft för 

varumärket Valio. Förr sändes ofta reklam i så kallad prime-time, medan nu för tiden köper de 

ett visst antal träffar i sin målgrupp. Valio behöver därmed själva inte tänka på vid vilken 

tidpunkt på dygnet de vill sända sin reklam, utan det arbetet överlämnar de till deras mediebyrå, 

och får sedan en uppföljning på resultatet. Däremot läggs eftertanke kring tidpunkt på året. 

Eklund menar att det är svårt att nå ut kring midsommar och jul, då alla större konkurrenter 

marknadsför sig och det krävs en enormt stor budget för att nå ut vid den tidpunkten. Valio 

väljer därmed att nå ut under mindre turbulenta tider. De lägger också en stor del av sin 

marknadsföring i sociala medier. De jobbar även med PR-event och kommunicerar med pressen 

via pressmeddelanden. De anser sig använda traditionella former av marknadsföring. 

 

I deras marknadsföring vill de kommunicera och nå ut med sina kärnvärden; hälsa och 

välmående. I exempelvis Tv-reklam försöker Valio hålla fast vid ett visst manér, med samma 

typer av människor, miljöer, färger och ljus, som konsumenterna ska lära sig känna igen och 

känna sig trygga i. De senaste åren har Valio haft kvinnor i sin reklam för att målgruppen ska 

känna igen sig. De ser även till att reklamerna utspelar sig i Valios miljö och kategori, det vill 

säga köket. Det är då konsumenterna kommer ihåg Valio som mest. Med sina reklamer vill 

Valio efterlämna en känsla av välmående. De vill att konsumenterna ska uppfatta miljön i 

reklamerna som en härlig värld de själva vill vara en del av. Valio vill vara ljusa, fräscha och 

förmedla en känsla av lätthet. 

 

Svennung anser att de funktionella aspekterna är viktiga att marknadsföra, men att en alltför 

medicinsk kommunikation inte är attraktiv. När Valio kom in på marknaden, var de medicinska 

aspekterna viktiga på grund av att människor inte var lika medvetna om laktosintolerans. Idag 

kan de dock trycka mer på de emotionella aspekterna kring att må bra men samtidigt är det 

viktigt att inte komma för långt ifrån produkten. Det är därmed en hårfin avvägning mellan 

dessa aspekter menar Svennung. De emotionella aspekterna uttrycker Valio främst i stormedia 

såsom Tv och print-reklam, där de har möjlighet att bygga bilder och uttryck mer 
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känslomässigt. När det kommer till butik använder de sig mer av funktionella och direkta 

budskap. 

 

Valio menar att för att behålla sin roll på marknaden och vara intressanta för deras återförsäljare 

måste de leverera ett mervärde till sina produkter. De måste även se till att de kategorier som 

de tar sig in i växer. Det innebär att de inte är ute efter att priskonkurrera. De menar att de har 

en marknadsmässig strategi för att bygga Valio-varumärket; vad det ska stå för, vilken position 

och vilket som är nästa steg för att de ska vidga sig samt hur det ska kommuniceras. Den andra 

strategin är säljstrategin; vilka kanaler de ska sälja genom, eller huruvida de ska erbjuda allt till 

alla. Sedan måste det finnas strategier i olika led för att bygga ihop Valio totalt sett. 

 

5.3 Intervju Catt och Co  

Catt och Co är Valios reklambyrå och producerar deras reklammaterial. De producerar bland 

annat Tv-reklamer, printmaterial, kampanjer till sociala medier och hemsidematerial. 

Vanligtvis får de en brief från Valio där det exempelvis kan stå att de ska marknadsföra en ny 

mjölk som är berikad med D-vitamin och att den här produkten är unik. Det blir då Catt och 

Co’s uppgift att få slutkonsumenten att förstå det samt få dem att välja den produkten framför 

konkurrenternas. Sådana här typer av briefer kan de få tre till fyra gånger per år, men sedan 

görs även mindre aktiviteter under årets gång. 

 

Chant Egenian, art director (AD) på Catt och Co, berättar att historiskt sett har Valio varit 

väldigt funktionella och koncentrerat sig på att fungera som en problemlösare för personer med 

problem med magen, vilket blev väldigt medicinskt. Egenian menar att med den medicinska 

inriktningen kan Valio bara nå en viss typ av konsumenter men den större massan känner ingen 

tillhörighet till produkterna. Catt och Co har därför tillsammans med Valio valt att inrikta sig 

på att skapa mer emotionella värden till Valio, eftersom de har produkter som ska ätas, vara 

goda samt kännas bra. Därmed ville de inte ha kopplingen till att man äter medicin, utan de 

bestämde sig tillsammans för att förstärka de emotionella värdena till funktionaliteten - 

produkterna gör gott, och är därmed goda för magen, samtidigt som de faktiskt är goda att äta. 

De är dock noga med att poängtera att de funktionella aspekterna är minst lika viktiga för att de 

inte ska förlora den primära målgruppen som är de laktosintoleranta. 
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Egenian menar även att de emotionella aspekterna har en positiv inverkan på lojaliteten. Vidare 

menar han att om varumärket har en profil som konsumenterna vill tillhöra, blir det svårare att 

vara illojal. 

 

Vid lågintresseprodukter kan du vara otrogen hur som helst, ibland köper du liksom Kiviks äppeljuice, 

och ibland köper du Tropicanas äppeljuice och ibland kommer God Morgons äppeljuice för den har en 

fyrakronors-rabattkupong och då köper du den istället. Så det är en retail-marknad som exempelvis sådana 

här produkter kan finnas i, och de är ju väldigt ofta drivna av priskrig. Det är vi väl medvetna om, och 

det kan vi också göra ibland, men vi tror på att skapa ett mervärde genom att ladda varumärket med 

emotionella värden också. Då blir det ju lite svårare att vara otrogen. För att man känner igen sig, man 

tycker om varumärket och plötsligt har varumärket en karaktär och en profil som man vill tillhöra. 

– Chant Egenian, AD Catt och Co. 

 

För att skapa dessa emotionella värden använder Catt och Co sig av flera olika medel. De anser 

att musik, personer, färger och miljöer tillsammans skapar de laddningar som konsumenterna 

sedan har med sig till butiken. 

 

Peter Carstens, projektledare på Catt och Co, antyder hur viktigt det är att arbeta med integrerad 

marknadskommunikation. Den idé som de arbetar fram ska fungera i alla olika medier, vilket 

är viktigt för att skapa igenkänning, synergieffekt och för att konsumenten ska förstå 

budskapen. Carstens och Egenian beskriver även vikten av att hålla en kontinuitet i sina 

budskap och reklamer. För att skapa en kontinuitet som förstärker igenkänningen är det viktigt 

att man som företag har en tydlig plattform som man alltid utgår ifrån.  Denna plattform 

representerar allt det som varumärket Valio står för – från kärnvärden till färg, form, målgrupp, 

miljöer etc. De beskriver även vikten av att förnya sitt uttryck för att konsumenten ska uppleva 

något nytt. Samtidigt är det viktigt att man inte ändrar för mycket och kommer för långt ifrån. 

Då är denna plattform till stor hjälp eftersom de alltid kan gå tillbaka och kontrollera att det 

fortfarande kommunicerar och står för Valio. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel följer en analys där resultatet från föregående kapitel förankras med teorierna 

som presenterades i kapitel 3. 

6.1 Produkter och varumärke 

Valio lägger stor vikt vid arbetet att öka varumärkeskännedomen, och de har strategiskt arbetat 

med att ha en hög frekvens i sin marknadskommunikation under en längre tid för att uppnå en 

hög kännedom. För att upprätthålla kännedomen är det av stor vikt för dem att repetera och 

exponeras i Tv kontinuerligt för att inte förlora försäljning. Radder och Huang (2008) skriver 

för att uppnå en hög kännedom är det viktigt att repetera och kontinuerligt exponera sitt 

varumärke och sina produkter via reklam. Att frekvent visas i media ökar igenkänningen av 

varumärket och produkten och vidare menar Dahlén och Lange (2009) att människans visuella 

minne är så pass gott att igenkänning leder till ett närmast automatiskt beteende. Vidare menar 

de att för att uppnå detta är det av stor vikt att vara konsekvent i sin marknadskommunikation 

när det gäller framställandet av produkten och varumärket. För Valio är det viktigt att vara 

konsekventa och de följer alltid deras specifika manér när det kommer till miljö, människor, 

färger, känslor, ljus och förpackningsdesign. De vill att konsumenterna ska lära känna igen sig 

och känna sig trygga i deras manér och därför är det viktigt för dem att vara konsekventa. För 

att öka hågkomsten hos sin produkt bör företag enligt Dahlén och Lange (2009) nämna och visa 

budskapet explicit i dess kategoribehov. Detta för att kunna skapa förutsättningar för att ens 

produkt blir en top-of-mind-produkt. Valio har insikt i detta och menar att deras konsumenter 

behöver se deras produkter i deras kategoribehov köket för att komma ihåg dem. På det sättet 

försöker de öka hågkomsten av deras produkt. Även om Valio uttrycker att det är viktigt att 

vara fast i ett manér och vara konsekventa, vill de gärna uppfattas som moderna och innovativa 

och gör därför regelbundet små förändringar i sin design. De antyder dock vikten av att dessa 

inte bör vara för stora då de tidigare upplevt negativa konsekvenser till följd av för stora 

ändringar. Melin (1999) samt Dahlén och Lange (2009) skriver att företag kontinuerligt bör 

förändra och utveckla förpackning och design samtidigt som detta bör göras med stor 

försiktighet, just på grund av konsekvensen att det kan leda till negativa följder vid för stora 

förändringar. 

 

Att produktdifferentiera sig menar Melin (1999) är att försöka framställa sin produkt som unik 

i vissa avseenden. Där jobbar Valio en del med formspråket, att samtliga förpackningar ska 
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vara ljusa och fräscha, samt att de inte ska förväxlas med konkurrenternas förpackningar. 

Kvalitetsmässigt är det viktigt för dem att alla produkter håller hög kvalitet och smakar bra. För 

att uppnå detta läggs stora resurser på forskning och produktutveckling vilket Melin (1999) 

uttrycker är viktigt för att upprätthålla en hög och jämn produktkvalitet. Kotler et al. (2012) 

skriver att företag kan, genom att samla information från sina konsumenter, kundanpassa sina 

produkter för att differentiera sig på marknaden. Valios arbete med fokusgrupper genererar 

information som gör det möjligt för dem att ta hänsyn till konsumenters önskemål vid 

utveckling av både befintliga och nya produkter. Som Melin (1999) skriver, är det fördelaktigt 

att försöka koppla produkten till värden som skapar starka och positiva associationer, vilket 

Valio vill skapa genom att uttrycka deras kärnvärden. Det i sig är även ett försök till att sticka 

ut från deras konkurrenter, då Valio försöker anspela på välmående och hälsa. Precis som 

kategorichef Svennung beskriver att förpackningen är hjälten i butiken, skriver Melin (1999) 

att förpackningen är viktig då den representerar produktens ansikte utåt. Vidare skriver han att 

förpackningen utgör en fri reklamplats både i butiken och i hemmet. Valios arbete med designen 

samt beskrivning av produktens funktioner och fördelar på förpackningen tyder på att de tar 

hänsyn till detta. Konsumenten kan då ta del av denna information i lugn och ro när det befinner 

sig i hemmet. 

 

Valios främsta mervärde på den svenska marknaden är laktosfritt, och därför är en stor del av 

deras marknadskommunikation fokuserat på detta. Gullstrand och Hammarlund (2007) skriver 

att mervärden enkelt ska kopplas till produkten, annars riskerar konsumenten att inte ta hänsyn 

till dessa vid köptillfället. Enligt Valios undersökningar kopplar många konsumenter dem till 

framförallt laktosfritt, vilket tyder på att de lyckas förmedla det mervärdet väl. Melin (1999) 

skriver att mervärdet även måste vara relevant för konsumenterna, och detta tar Valio hänsyn 

till dels genom kundundersökningar som informerar dem om vad som är viktigt för 

konsumenterna samt uppföljningar vid produktlanseringar där de får feedback på produkterna. 

Gullstrand och Hammarlund (2007) menar att om ett företag lyckas göra sina produkter unika 

och tillföra speciella egenskaper kan det ge konkurrensfördelar. Valio var först på marknaden 

att lansera produkter med egenskapen laktosfri. Detta gav mycket riktigt Valio en 

konkurrensfördel som de än idag kan utnyttja. De är inte längre ensamma med laktosfritt men 

de är idag marknadsledare inom kategorin vilket ger en positiv effekt för trovärdigheten till 

deras varumärke. 
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6.2 Engagemang och lojalitet 

Då Valio har att göra med lågengagemangsprodukter innebär det enligt ELM-modellen att 

konsumenterna tar beslut utifrån den perifera vägen till övertygelse. Detta innebär att de 

påverkas av enkla ledtrådar och genvägar. I den perifera vägen påverkas konsumenter 

exempelvis av källans attraktivitet samt meddelandets längd (Petty & Cacioppos 1984). Valio 

jobbar med enkla ledtrådar, i form av att framförallt kommunicera deras mervärde laktosfritt, 

som en väg att nå en lojal och intresserad målgrupp. Den perifera vägen handlar även om vilka 

känslor som företagen sänder ut via sin reklam. Valio försöker skapa en enhetlig bild av att man 

mår bra av deras produkter. Den centrala vägen till övertygelse antyder att slutmålet innebär en 

förändring av attityd och övertygelse, medan den perifera vägens slutmål innebär en tillfällig 

övertygelse och förändring av attityd. Här beskriver marknadschef Marie Eklund att påminns 

inte deras konsumenter tillräckligt frekvent via reklam, ser de en minskning på försäljningen. 

Den perifera vägen stämmer därmed väl in utifrån detta uttalande. 

 

Sedan ett par år tillbaka har Valio valt att via Tv-reklam endast kommunicera det laktosfria 

sortimentet. De trycker både på emotionella och funktionella fördelar. Enligt Mårtensons 

(2009) fyra punkter rörande engagemangshöjande tekniker arbetar Valio på följande vis: 

 

Förena produkten med något engagerande tema: Det funktionella budskapet i reklamerna är 

att man mår bättre av Valios produkter om man är laktosintolerant, vilket i sig förmedlar 

kärnvärdena hälsa och välmående. De förenar därmed sina produkter med egenskaper som har 

förebyggande ändamål. 

 

Förena produkten med någon personlig situation som är engagerande: Då Valio köper träffar 

i sin målgrupp, gör de inget aktivt val vid vilken tidpunkt reklamerna ska sändas under dygnet, 

därmed tar de ingen hänsyn till huruvida konsumenten upplever reklamen som relevant vid den 

specifika tidpunkten som reklamen sänds ut. 

 

Förena produkten med engagerande reklam: Här arbetar Valio med att de vill att deras 

konsumenter ska vara en del av Valios värld. Konsumenterna ska uppleva det som en må-bra-

värld kombinerat med en lätt känsla. Människor som är väldigt måna om hälsa och välmående, 

ska därmed känna en starkare anknytning till Valio. 
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Förändra betydelse av produktens fördelar: Valio visar inte i Tv-reklam eller print gentemot 

konsumenterna att de jobbar med djurhållning eller ekologiska produkter, även om de 

uttrycker att det är viktigt för dem som företag. Däremot framgår det tydligt på hemsidan, 

men för att de budskapen ska nås krävs det att konsumenterna är intresserade av att veta mer. 

 

Reichelds (1993) menar att konsumenter som köper produkter till ordinarie pris tenderar att 

vara mer lojala än de som köper produkterna vid säljfrämjande åtgärder. Detta stärker Eklund 

och Svennungs uttalande kring att Valio inte har lika hög kundlojalitet i den vanliga 

yoghurthyllan då det förekommer mycket priskampanjer inom den kategorin. De konsumenter 

som köper laktosfria produkter från Valio har en högre lojalitet gentemot produkterna till 

skillnad från vad konsumenterna som köper den vanliga yoghurten har. Detta kan förklaras med 

Reichhelds (1993) beskrivning att människor som har en personlig anknytning till produkten 

tenderar att vara mer lojala. Konsumenter som är laktosintoleranta får automatiskt en personlig 

anknytning till produkterna. Valio får därmed arbeta med olika taktiker för lojalitetsökande. De 

lägger stor vikt vid att belöna deras köptrogna konsumenter för att öka lojaliteten, vilket är en 

av de punkter Melin (1999) nämner för att försöka styra lojaliteten i rätt riktning. En av de tre 

faktorerna Dahlén och Lange (2009) beskrivit är att företag kan öka konsumenters lojalitet 

genom att överträffa deras förväntningar, och erbjuda konsumenten någonting utöver vad den 

förväntar sig. Valios arbete med kampanjer där de erbjuder konsumenten någonting utöver 

deras produktsortiment såsom en tidningsprenumeration eller inredningsprodukter visar på att 

de använder sig av denna typ av taktik.  

 

Den andra faktorn Dahlén och Lange (2009) tar upp är personifiering av relationen, vilket 

innebär att företag lär sig om sina konsumenter och deras preferenser över tid. Valio bjuder 

kontinuerligt in kunder och icke-kunder till fokusgrupper för att få djupare information. Via 

sociala medier har de möjlighet att föra en dialog med konsumenterna och de får snabbt 

information om konsumenter är nöjda eller missnöjda över exempelvis en ny smaklansering 

eller borttagning av en produkt i sortimentet. Sociala medier har bidragit till att företag får snabb 

respons på konsumenters reaktioner på företagets aktiviteter, och företagen kan sedan välja om 

de vill agera därefter. 
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Den sista faktorn Dahlén och Lange (2009) nämnt är att interagera med sina konsumenter via 

communities. Valio försöker, som nämnt ovan, att interagera med sina konsumenter via 

communities och använder sig främst av Facebook och Instagram, där de försöker skapa sig 

kontaktytor till sina medlemmar. De uppskattar även att deras konsumenter hör av sig till dem 

via deras kundtjänst. För att underhålla lojalitet från missnöjda konsumenter är de noggranna 

med att ge dem någon typ av ersättning beroende på klagomålet, vilket Dahlén och Lange 

(2009) anser är viktigt för att bibehålla en redan uppnådd lojalitet. 

6.3 Marknadskommunikation 

Valio använder sig av flera kanaler för att sprida ut sin marknadskommunikation (IMC). De 

delar även upp aktiviteterna så att de följer upp varandra, och de kommunicerar inte genom alla 

kanaler samtidigt. De använder sig av denna strategi för att kunna synas kontinuerligt under 

hela året. Enligt Dahlén och Lange (2009) är IMC fördelaktig då företag på så sätt kan repetera 

sin reklam mer utan att den känns tjatig.  

 

Enligt Kotler et al. (2012) är det fördelaktigt om en marknadsförare vet vilka erfarenheter och 

intryck som påverkar konsumenten mest i varje steg av köpprocessen. Marknadsförare på Valio 

har insikt i detta och är exempelvis medvetna om att konsumenten många gånger behöver en 

smakrabatt vid lansering av ny produkt för att våga köpa den. I den vanliga yoghurthyllan 

påverkas konsumenten mycket av kampanjer och erbjudanden. De gör även utvärderingar kring 

mognadsgraden i produkten, och när de vet att konsumenten är så pass köpvillig att de kan 

tänkas köpa två införs kampanjer för det. De är även medvetna om att de ständigt måste synas 

i Tv för att upprätthålla kännedom, och med det köpfrekvens. De har därmed förutsättningar att 

fördela budgeten för IMC effektivt samt designa och använda sig av de rätta 

kommunikationsverktygen. För att upprätthålla en god IMC-strategi med samverkande och 

effektiva budskap är det viktigt att företag ser till sin identitet, enligt Madhavaram, 

Badrinarainan och Mcdonald (2005). Valio lägger stor vikt i detta och ser till att deras samtliga 

reklamer andas Valio och är utformade efter deras specifika manér, och framförallt att de ska 

kommunicera deras kärnvärden. 

 

I den linjära kommunikationsmodellen beskriver Fill (2009)  att det är kvaliteten i kopplingarna 

mellan de olika komponenterna i processen som avgör huruvida kommunikationen kommer bli 

framgångsrik eller ej. Valio har en tydlig bild av vilka de vill nå med vilka värden, och de har 

under senare år slutat marknadsföra sin vanliga yoghurt i Tv-reklam för att göra deras mervärde 
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laktosfritt mer välkommunicerat. Samtidigt gör de ständiga uppföljningar och återkopplingar i 

form av fokusgrupper för att utvärdera huruvida budskapet har nått fram till sina konsumenter 

eller ej. De hjälper dem förebygga att felaktiga budskap sänds ut och ser därmed till att öka sina 

chanser till ett effektivt och välkommunicerat meddelande. 
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7. DISKUSSION 
I detta kapitel följer en diskussion som innefattar slutsatser baserade på studiens resultat samt 

analys. Kapitlet avslutas därefter med reflektioner kring förslag till vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 

Målet med denna studie var att undersöka hur ett företag som producerar 

lågengagemangsprodukter går till väga för att öka engagemang, lojalitet och för att differentiera 

sig på marknaden. Vidare var målet att ta reda på hur det tar sig i uttryck i företagets 

marknadskommunikation. I undersökningen har marknads- och kategorichef på Valio samt 

projektledare och art director från företagets reklambyrå Catt och Co intervjuats. Den 

kvalitativa datan har sedan analyserats i relation till studiens teoretiska referensram. 

 

Resultatet visar att Valio arbetar strategiskt med sin varumärkesidentitet för att nå ut till sin 

konsumentgrupp med sina kärnvärden. Att tillföra deras produktkategorier starka mervärden 

krävs för att kunna urskilja sig från sina konkurrenter och det gäller framförallt att de lyckas 

kommunicera mervärdena. De har gjort ett strategiskt val i att lägga störst fokus på deras 

mervärde laktosfritt. Detta för att åstadkomma ett mer välkommunicerat varumärke som är 

tydligt för deras konsumenter och som uttrycker vad Valio står för - hälsa och välmående. Om 

Valio endast skulle ha deras ordinarie yoghurt-utbud, skulle det vara svårt för dem att sticka ut 

och överleva på marknaden eftersom konkurrensen är så pass hård och till viss del inte på lika 

villkor. Mervärdet laktosfritt är därmed det som Valio kan nyttja, och även till största del varför 

konsumenter köper deras ordinarie yoghurt. Konsumenterna kopplar deras kärnvärden hälsa 

och välmående även till standard-sortimentet, och har därmed en må-bra-känsla kopplat till 

dem. 

 

Enligt studiens teoretiska referensram är det svårt att uppnå en lojalitet för produkter med ett 

lågt engagemang. I och med att Valio har en produktkategori, det laktosfria utbudet, som 

konsumenterna har en personlig anknytning till (som kan bidra till ökad lojalitet), kan de utöver 

det dra fördel av detta även inom det övriga sortimentet. Det kan i sig leda till en ökad lojalitet 

inom de övriga produktkategorierna, då konsumenterna automatiskt kopplar må-bra-känslan 

till varumärket. Övriga mervärden såsom smak och kvalitet bidrar också till en ökad lojalitet, 

och den forsknings- och utvecklingsenhet Valio har gör det möjligt för dem att hålla denna 
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kvalitet. Valio lägger stor vikt vid att hantera missnöjda konsumenter genom att ersätta dem för 

defekta produkter för att på så vis bibehålla en långsiktig lojalitet. 

 

Studien visar att engagemang kan öka till produkter som från början har ett lågt intresse vid 

tillförande av ett starkt mervärde. Därför är det viktigt för Valio att de har och bibehåller starka 

mervärden till sina produkter. Studien visar även att Valio använder sig mycket av 

marknadskommunikation för att öka engagemanget till sina produkter. I Tv-reklamer trycker 

de på emotionella aspekter för att öka engagemanget. De vill tillföra emotionella värden för att 

få konsumenterna att känna en tillhörighet till Valio och på så sätt även ge en positiv inverkan 

på deras lojalitet. Det är dock lika viktigt att få med funktionella aspekter såsom den 

förebyggande egenskapen i produkterna, lösningen på ett problem. I butik arbetar de mer med 

de funktionella aspekterna för att öka engagemanget till produkterna. De arbetar även 

strategiskt med säljfrämjande aktiviteter i form av kampanjer och erbjudanden för att öka både 

engagemang och lojalitet bland konsumenterna. Resultatet visar att den interaktiva 

marknadsföringen i form av hemsida och sociala medier är en viktig del i denna typ av arbete 

då det utgör en stor del av den direkta konsumentkontakten. Sociala medier bidrar till att på ett 

underhållande vis interagera med sina konsumenter genom tävlingar i form av foton och filmer, 

men bidrar även till snabb respons vad gäller kritik gentemot nylanseringar eller andra beslut. 

 

Studiens resultat stärker befintliga teorier om hur viktigt det är för företag med 

lågengagemangsprodukter att uppnå igenkänning och hågkomst för sitt varumärke. För att öka 

varumärkeskännedomen har Valio en kontinuitet i sin marknadskommunikation där de har en 

tydlig plattform som berör färger, former, miljö, målgrupp etc. som de alltid utgår 

ifrån.  Resultatet visar även att på grund av att de är ett företag med lågengagemangsprodukter 

påverkar det valet av kanaler samt graden av frekvens i deras marknadsföring. De måste ha hög 

frekvens i sin kommunikation för att hålla uppe varumärkeskännedomen och om de inte 

kontinuerligt påminner konsumenterna om Valio genom framförallt Tv-reklamer påverkas 

deras försäljning negativt. För att ytterligare öka igenkänning och skapa variation i sin 

marknadskommunikation använder sig Valio av integrerad marknadskommunikation. Med 

hjälp av det kan de uppehålla en högre frekvens, utan att uppfattas som tjatiga. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att för att öka engagemang och lojalitet samt differentiera 

sig finns det för undersökningsföretaget tre grundstenar som genomsyrar allt. Dessa tre är starkt 

mervärde, hög kvalitet och en stark identitet, vilket sedan överförs i en väl sammanhållen och 
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konsistent marknadskommunikation. I denna studie har den del av verkligheten som studerats 

visat sig till stor del stämma överens med den teoretiska referensram som undersökningen utgått 

ifrån.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Då denna studie enbart har fokuserat på att undersöka ett företag inom mejeribranschen vore 

det intressant att studera ett annat företag inom samma bransch i jämförande syfte för att se om 

tillvägagångssätt och metoder skiljer sig åt. Ett annat alternativ är att undersöka en annan 

bransch med produkter av lågt intresse och se vilka metoder de använder sig för att se om och 

i så fall hur det skiljer sig mellan olika branscher. Det vore också intressant att komplettera med 

en undersökning av kvantitativ karaktär för att se hur hög Valios varumärkeskännedom är bland 

konsumenterna.  
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BILAGA 1 

Intervjumall Valio  

 

Varumärke och produkter 

Vilka är era målgrupper? 

Vilka är era kärnvärden? 

Vad vill ni att era konsumenter ska associera varumärket Valio med? 

Anser ni att ni lyckas förmedla dem associationerna? 

Vad gör ni för att öka trovärdigheten i varumärket? 

Vad gör ni för Valio ska sticka ut i butiken? 

Hur tänker ni kring förpackningsdesignen? Färg? Form? 

Hur arbetar ni för att skapa mervärde? 

Vilken produkt/kategori ligger ert största fokus på? 

 

Konkurrenter 

Vilka anser ni är era största konkurrenter? 

Vad skiljer Valio från konkurrenter? Vad är unikt? 

Har ni några specifika konkurrensfördelar? Som endast Valio har? 

 

Konsumenter 

Försöker ni lära känna era konsumenter? I så fall hur? 

Försöker ni bygga bestående relationer till era konsumenter? (Om så är fallet) Hur? 

Tar ni emot feedback från era konsumenter? I så fall hur? 

Hur arbetar ni med att öka igenkänningen bland era konsumenter? 

 

Engagemang 

Vad anser ni konsumenterna ha för engagemang till mejeriprodukter? 

Försöker ni genom produkter öka engagemanget? I så fall, på vilket sätt? 

Hur försöker ni med hjälp av kommunikation och reklam öka engagemanget? 

 

Lojalitet 

Vad anser ni att era konsumenter har för lojalitet idag? 

Försöker ni stärka den lojaliteten? I så fall hur? 
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Kommunikation 

Vilka kanaler kommunicerar ni genom? Hur och varför? Vilka är viktigast? Resonemang kring 

målgrupper? 

Påverkas valet av kanaler på grund av engagemanget? 

Hur arbetar ni med kampanjer?  

Vad vill ni kommunicera med era reklamer? 

Hur försöker ni kommunicera det i era reklamer? 

Hur mycket arbetar ni med emotionella aspekter eller funktionella fördelar i era 

marknadsaktiviteter? 

Vilka känslor vill ni väcka i era reklamer? 

Vad gör ni för att differentiera er i informationsbruset? 

Har era strategier förändrats genom åren? 
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BILAGA 2 

Intervjumall Catt och Co 

 

Hur går det till när ni gör reklamer åt Valio? Hur mycket bestämmer ni respektive de? 

Försöker ni i Valios reklamer trycka på emotionella aspekter eller funktionella fördelar? 

Har ni några knep för att konsumenterna ska bli mottagliga till era reklamer för Valio? 

(exempelvis attraktiv källa) 

Färg, uttryck, personer, val av plats, hur mycket produkten ska synas etc. 

Vad vill ni kommunicera med Valios reklamer? 

Vilka känslor vill ni väcka i era reklamer? 

Vad gör ni för att differentiera er i informationsbruset? 

Tänk kring lågengagemangsprodukter gentemot högengagemangsprodukter? 

 

 

 

  

  


