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Sammanfattning 

Titel: Middagsfrid Vs. Linas Matkasse – betydelsen av hur ett varumärke förmedlas   
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Författare: Malin Nordling & Evelina Sellén 

 

Handledare: Erik Borg 

 

Fem nyckelord: Brand Equity, Marknadsföring, Positionering, Varumärke, Varumärkeskännedom 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka varför Linas Matkasse har större framgång i form av 

marknadsandel än Middagsfrid trots deras likartade koncept. Studien kommer även undersöka 

potentiella och befintliga kunders bild av varumärkena samt företagens varumärkeskännedom. 

 

Metod: Denna studie utgår ifrån en metodtriangulering där både kvantitativa och kvalitativa metoder 

behandlats i form av personliga intervjuer samt en enkätundersökning.  

 

Teoretiska perspektiv: Fyra teorier behandlas i denna studie och de behandlar varumärket ur olika 

aspekter. Teorierna behandlar värdeskapande, personlighetsdimensioner, hur företagen bör agera och 

strategier kring varumärket. 

 

Empiri: Det empiriska underlaget består av fem intervjuer varav en var med varumärkesansvarig på 

Middagsfrid. Sedan utfördes två intervjuer med konsumenter från Linas Matkasse och två intervjuer 

med konsumenter av Middagsfrid. Det har även utförts en enkätundersökning. Utöver detta samlades 

sekundärdata in från Internet och företagens hemsidor för att se hur de marknadsför sig.  

 

Slutsats: Forskningsgruppen kan efter utförd studie sammanfattningsvis konstatera att Linas Matkasse 

har framgångsrikt lyckats förmedla sitt varumärke. Det är inte ett bristande produktsortiment utan en 

bristande förmedling av varumärket för Middagsfrid som gör att de faller i kampen om kunderna.   

 



Abstract 

Title: Middagsfrid Vs. Linas Matkasse - the importance of how a brand is mediated 

Subject/Course: Business Administration C, C- essay 

Author: Malin Nordling & Evelina Sellén 

Director: Erik Borg 

Five keywords: Brand Equity, Marketing, Positioning, Brand, Brand Awareness 

Purpose: The purpose of this study is to investigate why Linas Matkasse has greater success in terms of 

market share than Middagsfrid despite the similarities of their concepts. The study will also examine 

potential and existing customers' image of the brands and corporate brand awareness. 

Method: This study is based on a triangulation in which both quantitative and qualitative methods are 

treated in the form of personal interviews and a questionnaire survey. 

Theoretical perspectives: Four theories are addressed in this study and they treat the brand from 

different aspects. The theories process how to create value, personality dimensions, how companies 

should act and strategies around brand. 

Empiricism: The empirical material consists of five interviews, one of which was with the brand 

manager at Middagsfrid. Then two interviews were conducted with consumers of Linas Matkasse and 

two interviews with consumers of Middagsfrid. A questionnaire survey has also been conducted. In 

addition to this secondary data was gathered from the Internet and corporate websites to see how the 

companies promote themselves. 

Conclusion: The study shows that the brand is of more importance than the product when comparing the 

brands Linas Matkasse and Middagsfrid. 



Begreppsdefinitioner 

Dessa begrepp förekommer i uppsatsen och förklaras i detta kapitel för att ge förutsättningar för en god 

förståelse för läsaren. 

 

Matkasse: En färdigpackad kasse fylld med mat och recept för tillagning som transporteras hem till 

dörren. (Linas Matkasse, 2014) 

 

Dietist: Person med akademisk utbildning som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom 

eller förebyggande skäl håller en speciell kost. (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Nutritionist: Person med universitetsutbildning i näringslära. (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Tagga bilder: Inom sociala medier kan man tagga en bild vilket gör att fler kan se den. Genom att göra 

symbolen hashtag (#) framför en bild kan andra få upp bilden när de söker på det taggade ordet. 

Exempelvis #matinspiration.  

 

Följare: Personer som följer de inlägg som läggs upp inom sociala medier och får upp de i sitt eget 

flöde.  

 

Top of mind: Ett begrepp som syftar till hur varumärken rangordnas hos konsumenter och vilket som 

oftast nämns först inom en bransch. (Bosonsbyra, 2014) 

 

Brand Equity: Måttet av ett varumärkes värde. (Investopedia, 2014) 

 

Varumärke: Ett varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett företags produkt 

och för dess marknadsföring.  (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

Varumärkeskapital: Det mervärde ett igenkännbart namn medbringar. (Investopedia, 2014)  

 

Ekologisk: Miljövänligt och resurssnålt. (Nationalencyklopedin, 2014) 
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1.    Inledning 

I detta kapitel kommer företagen som studien baseras på att presenteras. Studiens bakgrund och 

problemformulering kommer att introduceras samt även syftet och dess frågeställningar.  

 

Idag använder allt fler internet som en tjänst till mer än att endast maila. Konsumenter sköter så väl 

bankaffärer som att se väderprognosen via internet och detta har även påverkat detaljhandeln. Skulle det 

vara svårt att komma på nya recept eller finns inte tiden till att åka och handla till veckans måltider är 

det möjligt att beställa hem en matkasse som innehåller såväl recept som ingredienser. Konceptet med 

färdiga matkassar som plockas ihop och körs hem till dörren med förberedda recept och 

middagsplanering för hela veckan introducerades i Sverige år 2007 och blev år 2011 utsedd till Årets 

Julklapp av Handelns Utredningsinstitut (Dagens Industri, 2011). Företaget Middagsfrid var först på 

marknaden med konceptet med färdiga matkassar år 2007 och sedan dess har konkurrensen hårdnat 

betydligt. I början av framväxten på marknaden var Middagsfrid branschledande medan det i dagsläget 

är Linas Matkasse som är den största aktören. Det finns även aktörer som livsmedelsjättarna Coop och 

Ica på marknaden samt företag som nischat in sig på ett specifikt segment och erbjuder exempelvis 

matkassar med inspiration från LCHF (Dagens Industri, 2012). Handelns Utredningsinstitut säger att 

konsumenterna är beredda att betala en extra kostnad för att få hem färdiga matkassar till dörren för att 

underlätta vardagen. Enligt en rapport baserad på en konsumentundersökning gjord av Svensk Digital 

Handel är tidsbesparingen den främsta anledningen till att handla mat via nätet och av dem som provat 

svarar 74 procent att de kommer att göra det igen. (Dagens Industri, 2014). Idag finns det ett stort utbud 

av matkassar med allt ifrån Glutenfria matkassen till Familjekassen och den Rawfoodinspirerade kassen. 

Företagen utvecklar kassar efter pågående trender, vilket ger flera olika alternativ att välja bland 

(Matkasseguiden, 2014). 

1.1 Bakgrund 

Konceptet med färdiga matkassar växer och allt fler aktörer har tagit sig in på marknaden. I Sverige är 

de två största aktörerna Linas Matkasse och Middagsfrid som slåss om marknadsandelar och samma 

kundgrupper. Varumärket får här en stor betydande roll för att företaget ska bli kundernas val framför 

konkurrenterna. Med två företag som har identiska koncept och erbjuder samma produkter blir 

varumärket en avgörande faktor. I en artikel från 2011 visar en studie att kunden föredrar det märket 

som är mest välkänt, oavsett om det märket är dyrare. I studien fick konsumenter först värdera produkter 

utan vetskap om varumärket och sedan värdera dessa då de fått reda på varumärkena produkterna 

tillhörde. Detta visade att konsumenterna tenderade att värdesätta vissa produkter högre efter att de fått 
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reda på vad det var för varumärke. (Wiley, 2011). Ett varumärke definieras som produkter och tjänster 

som har ett mervärde som medvetet utformats för att öka sitt utbud av värderingar och associationer som 

känns igen och har inverkan på kunderna (Baines & Fill & Page, 2011, s 313). Branding är en process 

där företagen hjälper kunderna att skilja mellan olika företag genom att skapa associationer mellan vissa 

egenskaper eller känslor och ett visst märke. Både Linas Matkasse och Middagsfrid erbjuder matkassar 

med samma tema och med en kvinna som ansiktet utåt. Likheterna i deras koncept är slående, trots detta 

ökade Linas Matkasse omsättningen med 17 procent jämfört med föregående år, medan Middagsfrids 

omsättning sjönk med 20 procent jämfört med föregående år. (Dagens Industri, 2013). Att skapa en strak 

relation med kunden är av största vikt för att lyckas säkerställa en långsiktig affärsframgång men även 

för att få kunden att via mun-till-mun sprida sina, förhoppningsvis, positiva erfarenheter av varumärket 

och företaget (Sciencedirect, 2013). Enligt en artikel från 2011 är det viktigt för varumärken att effektivt 

förmedla och kommunicera den bild och identitet de besitter till målgruppen (Emeraldinsight, 2011). 

 

1.2 Företagspresentation 

 

Linas-Matkasse 

Linas Matkasse grundades år 2008 av syskonen Niklas Aronsson och Carolina Gebäck under 

företagsnamnet “Carolinas Matkasse AB” (Alla bolag, 2014). Detta efter att Niklas fru högt uttalat sig 

om att det skulle vara skönt att få en färdigpackad matkasse hem när vardagen innehåller mycket stress 

(Linas Matkasse, 2014). Företaget har som ambition att förenkla vardagen för familjer med inspiration 

till god och sund mat när tiden inte riktigt räcker till (Linas Matkasse, 2014). Idag är företaget Linas 

Matkasse marknadsledande och hade en omsättning på 437,8 miljoner kronor vid koncernbokslutet för 

år 2013 (Alla bolag, 2014). Linas Matkasse levererar idag till över 500 postorter i Sverige, från Ystad 

till Boden (Linas Matkasse, 2014). Under år 2011 gick riskkapitalbolagen Creandum och Acton in med 

80 miljoner kronor och möjliggjorde en expandering till Tyskland och England (Dagens Industri, 2011). 

 

Middagsfrid 

Middagsfrid AB grundades av trebarnsmamman Kristina Theander under sommaren år 2007 och var 

först ut på den svenska marknaden med konceptet färdiga matkassar. Drivkraften bakom affärsidén är 

passionen för ekologisk och hälsosam mat samt att underlätta i vardagsstressen för konsumenterna för 

att få varierad kost på middagsbordet med råvaror av god kvalitet (Middagsfrid, 2014). Middagsfrid har 

en ekologisk profil och erbjuder sex olika matkassar med olika teman och varje matkasse innehåller 

minst 25 procent ekologiska råvaror vilket företaget har som policy (Middagsfrid, 2014). Middagsfrid 

kan idag erbjuda leverans från Ystad till Sundsvall och har expanderat till fem andra länder där de 
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använder sig av franchiseupplägg. Middagsfrid hade vid koncernbokslutet 2013 en omsättning på 70, 5 

miljoner kronor och 24 anställda inom företaget (Alla bolag, 2014). 

1.3 Problemformulering 

 

Det är på en homogen marknad med flertalet aktörer viktigt att stå ut bland konkurrenterna. En tidigare 

studie gjord gällande matkasseföretag och dess spridning hävdar att det i dagens samhälle handlar om att 

framhäva mer än tid och komfort som faktorer för att nå nya kunder. Studien nämner att den digitala 

marknadsföringen och innovation har alltmer effekt på kunderna i deras val av företag (Krutmeijer, 

2014). Linas Matkasse och Middagsfrid har flertalet likheter i konceptet, de erbjuder matkassar med 

nästintill identiska teman med en stark kvinna som ansiktet utåt. Företagen konkurrerar om samma 

kundgrupp, eftersom de har liknande produkter i samma prisklass. Det gör att varumärket blir avgörande 

och en stor del av köpprocessen, men även ett verktyg för att behålla kundernas lojalitet. Fler och fler 

företag erbjuder samma tjänst vilket gör att konkurrensen ökar och varumärkeskännedom får en 

betydande roll för att behålla samt utöka kundkretsen.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför Linas Matkasse har större framgång i form av 

marknadsandel än Middagsfrid trots de likartade koncepten. Studien kommer även att undersöka 

potentiella och befintliga kunders bild av företagens varumärken samt varumärkeskännedom. 

1.5 Frågeställningar 

- Hur marknadsför sig respektive företag? 

- Vad skiljer Linas Matkasse och Middagsfrid åt som varumärken? 

- Hur ser företagens varumärkeskännedom ut på marknaden ur ett kundperspektiv? 

- Varför har Linas Matkasse en större marknadsandel? 

 

1.6 Avgränsning 

Studien behandlar endast Linas Matkasse och Middagsfrid och inte resterande matkasseleverantörer på 

marknaden. Personer under 18 år har inte tillfrågats eftersom studien syftar till att undersöka potentiella 

och befintliga kunder. Det är endast den svenska marknaden som varit aktuell för studien samt individer 

som funnits tillgängliga i Stockholm.  
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2. Teori 

 

Detta kapitel kommer att redovisa för fyra valda teorier med kopplingar till studiens syfte. Teorierna 

kommer sedan vägas samman med insamlat empiriskt material. 

2.1. Brands: Associations and Personality 

Teorin grundar sig i föreställningen att konsumenter söker sig till varumärken med en personlighet som 

komplementerar deras egen självbild. Belk (1988) hävdade att varumärken är ett sätt för konsumenten 

att uttrycka sig och menar på att det finns olika motiv vid valet av varumärke vare sig det handlar om 

vem konsumenten vill vara, strävar efter att vara eller tror de borde vara. Aaker (1997) hänvisar till ett 

varumärkes personlighet som de mänskliga egenskaper konsumenter förknippar med varumärket. Ett 

varumärkes personlighet kan därför ses som ett sätt att skapa och bevara kundlojalitet då den är svår för 

konkurrenter att kopiera. Aaker (1997) utvecklade en modell med namnet Brand Personality Scale 

vilken tar upp fem huvuddimensioner av psykosocial innebörd för varumärken som modellen nedan 

visar (Baines & Fill & Page, 2011, s 315-318). 

 

 

 

Figur 1: Brand personality (Aaker, 1997) 
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Uppriktighet - hälsosam, ärlig och jordnära 

Spänning - spännande, fantasifull och vågad 

Kompetens - intelligens och förtroende 

Sofistikerad - charmerande, glamourös och smidig  

Robusthet - stark och maskulin 

2.2 Brand Equity – Måttet av ett varumärkes värde 

Aaker och McLoughlin (2007) beskriver Brand Equity som den uppsättning av tillgångar som är knutna 

till varumärket och skapar mervärde runt en produkt eller tjänst. Brand Equity inkluderar nedanstående 

fyra variabler: 

 

Figur 2: Brand Equity (Aaker, 1997) 

 

1. Brand Awareness - varumärkeskännedom. Varumärkeskännedom syftar till hur väl potentiella kunder 

känner igen ett varumärke.  Det finns två sätt att mäta denna igenkänning, uppmanad och icke 

uppmanad igenkänning. Uppmanad igenkänning innebär den potentiella kundens förmåga att känna igen 

ett varumärkesnamn bland andra. Icke uppmanad igenkänning innebär den potentiella kundens förmåga 

att ha varumärket i minnet och associera det med en viss bransch. Företag med en stark 

varumärkeskännedom har större chanser för en lyckad lansering av produkter inom samma genre. 

 

2. Brand Attributes and Associations – associationer till varumärket. Dessa associationer handlar om 

allt som får en konsument att tänka på varumärket exempelvis funktionella attribut, varumärkestermer 

eller situationer då man använder produkter från varumärket. Aaker föreslår att företag som vill skapa 
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ett varumärke med positiva influenser bör framhäva funktionella fördelar samt emotionella och 

självupplevda fördelar som varumärkespersonlighet och symbolisk representation av varumärket. 

 

3. Perceived Quality – upplevd kvalitet. Upplevd kvalitet är en betydande faktor bakom konsumenters 

köpvanor och företag kan skapa differentieringsfördelar genom detta. Ett varumärke med en positiv 

upplevd kvalitet kan utnyttja detta för att utveckla sitt produktsortiment. Upplevd kvalitet innebär inte 

att det nödvändigtvis är den bästa produkten utan kan även refereras till bäst bland jämlika konkurrenter.  

 

4. Brand Loyalty – lojalitet till ett varumärke. Lojaliteten till ett varumärke handlar om hur villig en 

konsument är att återigen köpa produkter från samma varumärke. Kostnaden för att attrahera nya kunder 

kan bli sex gånger så hög gentemot att få en kund att återkomma. En viktig aspekt inom 

varumärkeslojalitet är mun-till-mun vilket betyder att konsumenter talar gott om varumärket till sin 

omgivning. Konsumenter tenderar att tro mer på personer i sin omgivning än varumärkets egen reklam. 

Kundernas lojalitet kan mätas genom att tillfråga dem om de är villiga att rekommendera produkten 

vidare. Det är viktigt att bygga upp lojaliteten då kunder ofta väljer produkt baserat på rutin. 

 

Brand Equity kan medföra flera fördelar för företag till exempel ett ökat kassaflöde till följd av 

möjligheten att sätta högre priser. Genom att uppfylla alla fyra faktorer i modellen stärks varumärket 

och nya produkter från varumärket tas emot fortare av konsumenterna. Det bidrar till det långsiktiga 

värdet av verksamheten (Aaker & McLoughlin, 2007, s 174). 

2.3 Brand Report Card – Maintain Equity 

För att uppnå fördelen Brand Equity krävs strategi, investeringar och engagemang. För att behålla Brand 

Equity kan företag använda metoden ”Brand Report Card” som Kevin Keller tog fram. Teorin består av 

tio systematiska mått för chefer när de mäter varumärkets framgång. Två av dessa mått kommer inte att 

beaktas i studien då de inte ansågs relevanta för undersökningen.  

 

 Varumärket ger kunden fördelar kunden verkligen önskar 

 Varumärket förblir relevant 

 Prisstrategin baseras på kundens uppfattning om värdet 

 Varumärket är rätt positionerat 
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 Varumärket använder och samordnar full repertoar av marknadsaktiviteter för att bygga eget 

kapital 

 Cheferna av varumärket förstår vad varumärket betyder för kunderna 

 Varumärket ges tillräckligt ekonomiskt stöd och att stödet bibehålls på lång sikt 

 Bolaget identifierar källor till varumärkeskapital 

Varumärket utvärderas genom att brytas ner i ovanstående delar för att kunna isolera dess distinkta 

kännetecken och bestämma vilka områden som är viktigast för att förbättra varumärkets 

prestationsförmåga (Aaker & McLoughlin, 2007, s 178). 

2.4  Brand strategies 

Denna teori syftar till att varumärkets betydelse utgör en viktig del för ett företags konkurrensstrategi. 

Varumärken är ett sätt som organisationer kan använda och via det skapa och underhålla relationen med 

kunder. Varumärkets namn är en viktig grundsten för att åstadkomma följande: 

 

 Vara lätt ihågkommen, stavat och uttalat 

 Vara strategiskt överensstämmande med företagets varumärkespolicy 

 Vara en indikation på produkternas huvudsakliga fördelar och egenskaper 

 Vara tydligt 

 Vara meningsfullt för kunden 

 Kunna registreras och skyddas 

 

Det är viktigt att ett varumärke är lätt att komma ihåg samt lätt att stava och uttala då det korsar flera 

marknader där det kan finnas olika betydelser och missförstånd lätt kan uppstå. En anledning till varför 

olika märken annonseras ofta är för att skapa kännedom om varumärket och för att förknippa en viss 

produkt med det. En funktionell fördel hos en produkt kan också införlivas i märkesnamnet. Detta ger en 

bild av produktens egenskaper utan att företaget behöver använda sig av exempelvis en kostsam Tv-

reklam utan kommunicera med konsumenter genom varumärket. Varumärken bör registreras och 

skyddas i det syfte att hindra andra aktörer från att kopiera företagets namn och för att undvika att välja 

ett namn som redan finns för att undgå eventuella rättegångskostnader som då kan uppstå. 

Registreringen underlättar etableringen av ett varumärke (Baines & Fill & Page, 2011, s 319-320). 
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2.5 Teoretisk referensram 

Teorin Brands: Associations and Personality handlar om olika dimensioner och egenskaper som hör till 

dessa dimensioner som ett varumärke bör uppnå för att få en bred kundkrets. Desto fler dimensioner de 

täcker desto större chans att lyckas med varumärket. Genom vår enkätundersökning kommer dessa 

dimensioner finnas som alternativ då respondenten får välja vad de förknippar med märket och vi kan 

sedan se hur de olika varumärkena lyckas uppnå dessa dimensioner. 

 

Teorin Brand Equity som handlar om varumärkets knutna varumärkestillgångar och mervärde och 

fokuserar på fyra olika aspekter. Vi kommer titta hur väl dessa fyra områden uppfyller kraven hos Linas 

Matkasse och Middagsfrid med hjälp av våra intervjuer men främst med enkätunderlaget. 

  

Teorin Brand Report Card – Maintain Equity handlar om företaget i sig och vi tittar på de åtta punkter 

den behandlar. Vi jämför dem sedan med den fakta som finns att hitta på diverse hemsidor för att se hur 

väl de lyckats. 

 

Teorin Brand Strategies handlar om sex huvudpunkter som är viktigt för att kunden ska komma ihåg 

varumärket. Forskarna i sin tur använder intervjuunderlagen och enkäten för att se om och var dessa 

punkter brister. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för vilka metoder som valts att använda i studien samt hur 

insamling av data skett.  

3.1 Val av metod 

I denna studie har en metodtriangulering valts som metod då forskningsgruppen anser denna metod 

givande och passande då den ger möjlighet till att komplementera och styrka den kvantitativa delen med 

en kvalitativ undersökning. Metodvalet innebär både kvalitativ och kvantitativ metod och på detta sätt 

mäts begreppen på flera sätt och det kan öka tilltron till de svar som framkommer. Således är detta ett 

sätt att öka validiteten och reliabiliteten (Bryman & Bell, 2010, s 502-503). Svaren och synpunkterna 

som kommer fram under intervjun med Middagsfrid har lagt grunden för enkätens utformning. Detta för 

att den ingående kunskapen från intervjun kan bistå vid den kvantitativa mätningen (Bryman & Bell, 

2010, s 505). En mer ingående intervju har gjorts med Katarina Bellman, varumärkesansvarig på 

Middagsfrid, för att undersöka hur företaget vill framställa sitt varumärke. Det som Linas Matkasse vill 

förmedla med varumärket kommer från deras hemsida då de hänvisade forskningsgruppen dit efter 

mailkorrespondens med bifogade frågor på grund av tidsbrist till en djupintervju.  Intervjun med 

Middagsfrid och insamlingen på Linas Matkasse har gjorts innan utformningen av enkäten för att kunna 

använda de egenskaper och faktorer som företagen själva lyfter fram och se om de överensstämmer med 

konsumenternas bild. Fokus i undersökningen ligger på vad konsumenterna anser om varumärkena och 

därför har personliga intervjuer genomförts med två konsumenter från vartdera företaget angående 

varför de valt att använda sig av respektive företag och vad som låg bakom deras val och syn på 

varumärket. Utöver detta har en enkät gjorts för att mer överskådligt se vad befintliga samt potentiella 

konsumenter har för uppfattning om matkassarna från respektive företag. Detta för att se om det 

stämmer överens med vad företaget vill förmedla och vilka faktorer som spelar in på Linas Matkasses 

övertag på marknaden.  

3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod fokuserar på ord och således lämpar sig intervjuer som tillvägagångssätt eftersom 

intervjupersonen kan uttrycka sig muntligt (Bryman & Bell, 2010, s 298). En kvalitativ intervju har som 

syfte att rikta intresset mot respondentens ståndpunkt och få innehållsrika och detaljerade svar. En 

intervju med ett semistrukturerat upplägg är då intervjuaren har en lista på ämnen och frågor som denne 

vill ta upp, men respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och följdfrågor kan 
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ställas (Bryman & Bell, 2010, s 361, s 363). Det var semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

både Middagsfrids representant och fyra konsumenter av varumärkena. Vid en kvalitativ intervju tillåts 

personliga åsikter och ståndpunkter vilket bildar en djupare förståelse. Det mest väsentliga valet till 

metoden är att få en mer ingående och fullständig uppfattning av det som studeras (Holme & Solvang, 

1997, s 100). Fyra respondentintervjuer utfördes varav två med konsumenter hos Linas Matkasse och 

två gjordes med respondenter som är konsumenter hos Middagsfrid. Respondentintervju kallas de 

intervjuer då den intervjuade själv är delaktig i företeelsen som undersöks, i detta fall matkassar (Holme 

& Solvang, 1997, s 104). 

 

Respondenterna som valdes från Linas Matkasse valdes genom ett bekvämlighetsurval och nåddes 

genom forskningsgruppens bekantskapskrets men forskarna hade själva ingen relation till 

respondenterna. Det uppstod svårigheter med att få kontakt med konsumenter av Middagsfrid varpå 

forskningsgruppen fick hjälp av företaget vars kundservice tillfrågade Middagsfrids kunder som ringde 

in och beställde om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju i Stockholm. Genom detta 

tillhandahölls mailadresser till ett antal kunder varpå forskningsgruppen kontaktade dem och avtalade 

tid om intervju med två av dem.  

3.3 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod fokuserar på siffror, generalisering och kvantifiering (Bryman & Bell, 2010, s 40). 

Enkäter används ofta inom den kvantitativa metoden vilket kommit till användning i denna studie och 

som kan ses i bilaga 1. I studiens enkät användes ett bekvämlighetsurval då forskningsgruppen, som 

Bryman & Bell beskriver det, använde sig av personer som för tillfället råkade finnas tillgängliga på en 

central plats i Stockholm City (2010, s124). Detta betyder att svaren inte kan generaliseras, men 

möjliggör att paralleller och slutsatser dras utifrån de oberoende svaren som samlades in angående vad 

studiens författare ser för samband. 

 

Enkäten bestod utav såväl slutna som öppna frågor, varav de flesta var öppna. Öppna frågor innebär att 

respondenterna kan svara med sina egna ord och kan därför få fram oförväntade svar, samt medför mer 

engagemang från respondenterna (Bryman & Bell, 2010, s 179). Slutna frågor innehåller ett antal 

förutbestämda svarsalternativ och fördelarna med dessa är att det är lättare att bearbeta svaren. Det 

underlättar även för undersökarna och respondenterna då frågorna blir enklare att ställa samt lättare att 

svara på (Bryman & Bell, 2010, s 261-263). Dock finns det även nackdelar med slutna frågor då 

respondenterna kan begränsas då svarsalternativen inte återspeglar deras åsikter (Bryman & Bell, 2010, 
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s 253). För att undvika felaktigheter lades ett svarsalternativ in som respondenten kunde kryssa i om 

inget svar återspeglade dennes åsikt. I studien har valet av slutna frågor grundats på att få in de 

egenskaper företagen vill förmedla för att se om respondenterna uppfattar varumärkena på samma sätt. 

Detta har valts att kompletteras med öppna frågor för att få respondenternas mer utförliga svar om deras 

åsikter (Bryman & Bell, 2010, s 253). Enkätundersökningen ägde rum vid två tillfällen i centrala 

Stockholm där forskningsgruppen delade ut enkäter till förbipasserande och totalt delades 200 enkäter 

ut. Det förekom inga bortfall då samtliga respondenter svarade på samtliga frågor. Se avsnitt 4.5 för mer 

ingående information om enkäten. 

 

3.4 Pilotundersökning 

När enkäten var utformad och färdigställd med frågor och upplägg gjordes en pilotundersökning vilket 

är ett test som utgörs på några få respondenter för att se om deras tolkning av enkäten stämmer överens 

med det undersökningen syftar till (Holme & Solvang, 2012, s 175). Enkäten testades sammanlagt på tio 

respondenter vid två tillfällen, två respondenter första gången och åtta den andra gången vars svar sedan 

vägdes samman innan enkäten slutligen sammanställdes. Respondenterna till pilotundersökningarna var 

individer i forskarnas umgängeskrets. 

 

Det framgick att en fråga behövdes flyttas om då den hamnade på olika sidor och detta bidrog sedan till 

en bättre struktur och underlättade för respondenterna i deras svar. Det lades även till “kön” och “ålder” 

i början av enkäten för att säkerställa att ingen under 18 år svarade, samt att alternativet “charmerande” 

togs bort under egenskaper och istället lades alternativen “prisvärd” samt “jag känner inte till 

varumärket” till. Detta för att forskningsgruppen ville undvika bortfall samt undvika att en felaktig 

tolkning av respondenternas bild av varumärket skulle uppstå.  

 

3.5 Enkätens utformning  

Enkäten utformades i huvudsyfte att undersöka företagens varumärkeskännedom bland respondenterna 

samt om den bild företagen vill förmedla är den bild som uppfattas. 

 

Kön och ålder inledde enkäten då studien har för avsikt att undersöka respondenter över 18 år och 

potentiella eller befintliga konsumenter av matkassar. Den första frågan hade för avsikt att undersöka 

om individer känner igen respektive varumärkes ansikte utåt vilken följdes av frågan om varumärket 

kändes igen. Därefter valde forskningsgruppen att undersöka om respondenterna hade kunskap om 

vilken bransch respektive företag agerar inom för att ta reda på respondenternas kännedom om 
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företagen. Först därpå ställdes frågan om respondenten var konsument av matkassar och placeringen av 

denna grundar sig på att forskningsgruppen hade för avsikt att undersöka respondenternas 

varumärkeskännedom och hur väl marknadsföringen av varumärkena nått ut och inte påverka 

respondenternas svar på ovanstående frågor. En följdfråga ställdes därefter angående om de som 

konsumerar matkassar skulle kunna byta till ett annat märke för att se om det finns varumärkeslojalitet 

eller om de var öppna för andra varumärken. Den femte frågan i enkäten var en sluten fråga med 

egenskaper där respondenten ombads ringa in vad de förknippade med respektive varumärke. 

Alternativen valdes av forskningsgruppen efter de teorier som valts, tillsammans med diverse 

egenskaper respektive företag vill förmedla. Detta för att se om den bild av varumärket företagen vill 

förmedla stämmer överens med respondenternas. Det fanns även möjlighet för respondenterna att skriva 

annat alternativ än de som nämndes samt svarsalternativet “Jag känner inte till varumärket” för att 

undvika ett missvisande resultat. 

 

Genom sammanställningen av de ord som var mest förekommande för respektive företag gav det 

forskarna en överskådlig kännedom av synen på varumärkena och kunde därefter jämföra dessa med de 

ledord företagen främst vill förmedla. Frågan efter denna handlade om uppfattningen angående bäst 

kvalitet mellan de båda företagen för att undersöka om människor uppfattar att det skulle vara någon 

kvalitetsskillnad. Frågan användes för att undersöka upplevd kvalitet och vad respondenterna trodde. 

Den sista frågan som ställdes handlade om vilken matkasse respondenten skulle välja och varför för att 

ta reda på motivet till valet och vad som är avgörande. 

3.6 Metodkritik 

Kritik riktas till det som kan uppfattas som missvisande då forskningsgruppen endast fick en intervju 

med Middagsfrid och inte med Linas Matkasse där företaget hänvisade svaren till deras hemsida efter 

mailkontakt där frågorna redovisades. Det måste således tas hänsyn till att forskningsgruppen fått fram 

ord till Linas Matkasses varumärke och marknadsföring utifrån vad som framgått på företagets hemsida.  

 

Enkäten saknade ett alternativ i form av ekologiskt som forskningsgruppen i efterhand anser kunde varit 

intressant för att se om respondenterna förknippade Middagsfrid med det. Dock fanns det ett alternativ 

där respondenterna kunde skriva in ett eget alternativ men där ekologisk inte förekom.  

I efterhand kan forskningsgruppen kritisera enkätens utformning vid frågan angående kvalitet hos de 

båda företagen där alternativen ”vet ej” samt ”ingen skillnad” kan ses som otydliga. En del respondenter 

valde alternativet ”vet ej” med motiveringen att de inte visste för att de inte testat båda produkterna men 
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att de inte trodde att det skulle vara någon skillnad. I dessa fall valde forskningsgruppen att se svaret 

som ”vet ej” trots att det även gick under det andra svarsalternativet.  

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är viktig att ta hänsyn till vid denna typ av forskning. Det handlar om hur tillförlitlig 

undersökningen är, huruvida resultatet skulle bli detsamma om studien upprepades vid ett annat tillfälle. 

Reliabiliteten är betydelsefull i kvantitativ forskning då forskaren lägger fokus på att få information om 

hur gedigen insamlad data är (Bryman & Bell, 2010, s 93, 94). I denna uppsats anser forskarna 

reliabiliteten vara tillförlitlig så länge som marknaden fortsätter se liknande ut. Om Middagsfrid skulle 

ändra sig angående till exempel sin marknadsföring skulle de möjligtvis öka sin varumärkeskännedom 

och detta undersökningsresultat skulle kunna se annorlunda ut. Validitet ifrågasätter om studien 

verkligen mäter det forskaren är ute efter att mäta, det vill säga, är undersökningen giltig för ämnet? 

(Bryman & Bell, 2010, s 95-96). Undersökningen i denna uppsats mäter varumärkeskännedom hos såväl 

konsumenter som potentiella konsumenter, vilket var syftet från första början att se vad som legat till 

grund för att ett företag går bättre än ett annat med likartat koncept. Det är viktigt att understryka att 

studien inte visar samtliga faktorer som ligger till grund för Linas Matkasses framgång utan endast en 

del betydande faktorer. Ännu ett begrepp som är viktigt att ha i åtanke vid en undersökning är 

replikation som omfattar att undersökningen ska vara tillräckligt noga beskriven för att andra forskare 

skall kunna repetera undersökningen. Den skall vara genomskinlig och om det inte går att repetera den 

kan undersökningens validitet ifrågasättas (Bryman & Bell, 2010, s 102). Enkäten och intervjuerna är 

tydligt beskrivna och kan även granskas i bilagorna. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den information som har samlats in från de kvalitativa intervjuer samt 

information från företagens hemsidor och fakta kring deras marknadsföring. Den kvantitativa 

enkätundersökningen kommer även presenteras nedan i form av diagram. 

4.1 Marknadsföring av Linas Matkasse  

“Bred smak handlar om att få testa och vänja sig, i sin takt och på ett lekfullt vis. Middagarna i mina 

matkassar är inte bara varierade och goda. I Barnkassen hittar du till exempel rätter med lite extra 

finurliga namn och tips på hur du kan servera dem så att det blir extra kul att ta för sig. På så vis kan 

hemgjorda fiskpinnar eller majssoppa med morotsbröd bli favoriten när barnen själva får välja!”  

– Carolina Gebäck, 2014. 

 

Linas Matkasse använder sig av trebarnsmamman Carolina Gebäck som ansikte utåt för företaget. Hon 

går under namnet Lina och är utbildad dietist med en bakgrund som kock på förskola vilket hon 

framhäver är fördelaktigt i framställningen av menyer anpassade för olika åldrar. Linas matfilosofi 

grundar sig på tanken och viljan att inspirera familjer till att äta sunda och goda måltider och spara tid 

när det är som mest ont om den. Vardagsmat ska vara god, rik på näring, varierande och gå snabbt att 

laga vilket är vardagarnas utmaning enligt Lina. I Linas Matkasses sortiment finns Linas Originalkasse, 

Linas Barnkasse, Linas Barnkasse Laktosfri, Linas Kasse för två, Linas Vegetariska kasse och Linas 

Inspirationskasse. Utöver detta finns även Linas Fruktkasse och Linas Energimix som tilläggsprodukter. 

Linas Originalkasse innehåller fem maträtter á fyra portioner och kostar 799 kronor. För nya kunder 

finns ett prova-på-pris där matkassen kostar 499 kronor första gången (Linas Matkasse, 2014). 

 

Linas Matkasse använder sig av flertalet marknadsföringskanaler och syns på diverse olika medier. De 

använder sig av Tv-reklam, hemsida, Youtube, Instagram, Twitter och Facebook bland annat där de når 

ut till cirka 63 000 användare. 

 

Deras Tv-reklam utspelar sig i köksmiljö och reklamfilmerna fokuserar på människor som lagar mat 

medan en rad råvaror syns i bakgrunden och lyfter fram en specifik kasse ur deras sortiment. När 

marknadsföringen av matkassen för två gjordes var det personer ur olika generationer som filmades två 

och två när de lagade mat tillsammans medan både barn och vuxna syns i reklamfilmen för Linas 

Matkasse generellt. Lina själv syns i slutet av filmen och det finns även reklamfilmer där hon står i 

köksmiljö och delar med sig av tips (Bodesand, 2014). 
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Företagets hemsida är fylld med råvaror i bakgrunden och pryds av Linas ansikte uppe i hörnet medan 

olika erbjudanden för matkassar visas mitt på sidan. Där kan man som konsument även läsa om 

företagets uppbyggnad, filosofi samt om Lina själv. Det finns en kategori på hemsidan som heter “Det är 

jag som är Lina” där Lina presenterar sig själv, sin bakgrund inom matlagning på förskola samt som 

dietist och där hon tackar för kundernas förtroende. En stor del av fokus i texten ligger på barn och 

förståelse för barnens smaklökar lyfts fram medan stränga dieter och måsten förkastas. Lina presenteras 

som dietist och matkreatör med en bild där hon med håret i en fläta ser glad ut (Linas Matkasse, 2014). 

Det finns olika kategorier på hemsidan som alla innehåller “Lina” till exempel Linas Mat. Under denna 

flik får konsumenterna läsa om Linas tankar och åsikter kring kött, fisk, fullkorn, fett, grönsaker och 

allergier i de olika matkassarna. På hemsidan framhävs även att Linas Matkasse blivit bäst i test enligt 

Aftonbladet i augusti 2014. Företaget har även en matbutik där det går att köpa kompletteringsvaror till 

sin matkassebeställning.  

 

Linas Matkasse agerar på diverse sociala medier och Facebook är där de är störst med ca 58 400 följare. 

På deras Facebooksida får man ta del av olika recept, erbjudanden, tips samt bilder och videos där Lina 

och andra visar hur man exempelvis gör en kycklingdrumstick. Konsumenterna delar de recept de tycker 

om med andra och ger feedback och dialoger förs med Linas Matkasse angående problem, beröm om 

veckans recept eller andra kundtjänstärenden. På Facebooksidan finns även Linas Näringslära vilket är 

en kostnadsfri kurs om mat och hälsa för kunderna (Facebook, 2014). Företaget annonserar även på 

Facebook i sponsrade inlägg som visas på användares Facebookssidor.  

 

Linas Matkasse är även aktiva på Instagram där de har ca 3500 följare som får ta del av recept, 

tävlingar, tips och färgglada bilder på mat som är elegant upplagt flera gånger i veckan. Tävlingar 

arrangeras i syfte att få fram kundernas överträffade förväntningar då de uppmuntras lägga upp en bild 

på en middag och motivera varför den var bra (Instagram, 2014). De har även en Youtubekanal där olika 

videoklipp på Lina publicerats men där är de inte aktiva i dagsläget. Videofilmerna har visats mellan allt 

från 129 till 8000 gånger och det är väldigt spridda siffror på visningsantal (Youtube, 2014). 

 

Linas Matkasse är också aktiva på Twitter där de har cirka 1030 följare. En stor del av fokus ligger på 

att upplysa följare om matsvinn och olika kostråd samt att lyfta fram deras tävlingar på andra sociala 

medier. Här tweetar kunderna om matkassarna och ett exempel på en tweet är “När 5-åringen frågar 

varför inte vi har Linas Matkasse, då vet man att kassens marknadsföring verkligen har nått 

beslutsfattaren i familjen.” som en kund delat med sig av (Twitter, 2014). 
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Klubb Lina är företagets kundklubb där kunderna får poäng för varje beställning av en matkasse och för 

de insamlade poängen kan man sedan beställa hem olika bonusar i form av exempelvis grytor, knivar 

och presentkort. Kunderna kan även köpa tilläggsprodukten ”Linas Kom I Form” vilket är 23 

träningsfilmer där personliga tränare visar övningar som kan göras hemma. 

 

4.2 Marknadsföring av Middagsfrid 

“Mat handlar inte bara om hur det smakar utan också om näring, hållbara fiskebestånd, klimatet, 

djurhållning och odlingsmetoder” - Kristina Theander, 2014. 

 

Ansiktet utåt för Middagsfrid är trebarnsmamman Kristina “Kicki” Theander som har visionen att ge 

människor möjligheten att ha gemensamma familjemiddagar tillagade på egen hand av riktiga råvaror. 

Kristina har en bakgrund som utbildad civilekonom och har tidigare arbetat som managementkonsult 

(Kickis blogg, 2014). Hon är idag ordförande för organisationen Äkta Vara som förespråkar och driver 

frågor om bättre matkvalitet (Äkta vara, 2014). Hon driver även bloggen Kickisblogg.se som har en 

matinspirerad inriktning med ambitionen att få upp människors ögon för matglädje och äkthet i mat. På 

bloggen får man följa hennes vardag med barn, jobb, olika föreläsningar, möten och matlagningstips och 

hon tar även upp frågor kring E-nummer, djur, miljö och klimat (Kickis blogg, 2014). I Middagsfrids 

sortiment finns Stora Matkassen, Mellanstora Matkassen, Lilla Matkassen, Barnkassen, Vegokassen och 

Julbordskassen. Utöver detta finns även Fruktkassen och Stora Frukostkassen som tilläggsprodukter. 

Stora Matkassen innehåller fem maträtter á fyra personer och kostar 925 kronor. För nya kunder finns 

ett prova-på-pris där matkassen kostar 599 kronor första gången (Middagsfrid, 2014).  

 

Middagsfrid använder sig av marknadsföringskanaler av olika slag och syns på såväl sociala medier som 

i tidningar och på olika event och arrangemang. På företagets hemsida skymtar diverse råvaror i 

bakgrunden medan Middagsfrids logga pryder högra hörnet och det vänstra har en bild på Kristina 

Theander som är företagets ansikte utåt. Däremellan kan man kort läsa om deras affärsidé om att 

leverera färdiga matkassar med goda och nyttiga middagar som står skrivet i mitten högst upp på sidan. 

Det finns även direktlänkar till de sociala medier som företaget är aktiva på som kunden kan klicka sig 

vidare direkt till. Det första man ser på hemsidan är en bild på en fräsch salladstallrik och en text som 

beskriver företetagets ekologiska inriktning och som lockar kunden till att uppleva äkta matglädje där 

man kan beställa en prova-på kasse. Hemsidan har olika kategorier där man kan klicka sig vidare. En 

kategori går under namnet “Kickis Matfilosofi” där kunden kan läsa om Kristina Theanders syn på mat 
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och om företagets eko-löfte att varje matkasse ska innehålla minst 25 procent ekologiska råvaror. Man 

får även ta del av Kickis värderingar och bakomliggande tankar vid val av fisk, kött, mejerivaror, 

grönsaker samt skafferivaror. En stor del av fokus ligger på att få konsumenter medvetna om vad de 

äter, vad det innehåller samt var det kommer från (Middagsfrid, 2014). De har även veckomenyer där 

man kan läsa om kommande matkassars innehåll och se recept i förväg. På hemsidan kan man läsa om 

företagets ambition att ta sitt samhällsansvar och att de granskar hela livsmedelskedjan för att man som 

kund ska kunna göra ett smart klimatval. På hemsidan förklaras även deras val av ekologiska produkter 

med motiveringen:  

 

“Maten är vald med hänsyn tagen till näringsinnehåll, miljöpåverkan, smak, pris och tidsåtgång. 

Middagsfrid kommer konsekvent att välja lite finare råvaror – matkvalitet är inget vi vill kompromissa 

med – vi tror att du kommer att märka skillnaden.” – Middagsfrid, 2014.  

 

Middagsfrid använder sig av sociala medier där de sammanlagt har cirka 9000 följare. Deras 

Facebookkonto följs av cirka 6500 personer som får ta del av uppfriskande bilder på olika middagar, ge 

feedback och komma med förslag och önskemål samt få tips på matlagningstekniker genom videoklipp. 

En stor del kundtjänstärenden sköts här och företaget för dialoger med kunder som kommenterar och 

kommer med frågor angående leveranser, råvaror eller funderingar kring innehållet i olika matkassar. På 

hemsidan får kunderna även ta del av Kickis liv då det publiceras bilder från olika event och evenemang 

och det ställs olika frågor som frivilliga kunder har möjlighet att svara på för att ge feedback och komma 

med åsikter (Facebook, 2014).  

 

Instagram är även en kanal där Middagsfrid är aktiva. I dagsläget har de 557 följare som får ta del av 

inspirerande matbilder, tips och tävlingar samt se bilder från företagets vardag. Här hålls tävlingar i 

samarbete med företaget Cervera där kunderna bland annat uppmuntras dela med sig av sin bästa 

matuppläggning och sedan själva lägga upp en bild och tagga företagen (Instagram, 2014).  

 

Företaget finns också på Twitter med 2431 följare där de använder sig av Kicki Theander som namn. 

Hon delar med sig av sin vardag och visar en mer personlig sida med åsikter där frågor angående 

råvarornas ursprung är något som lyfts fram såväl som aktuella debattämnen. Kunder tweetar om 

matkassar och ett exempel är “Så kom dagen då sjuk son tackade nej till erbjuden pizza till lunch. Ville 

hellre att vi lagade kvällens middag från @Middagsfrid *jublar*”.  

https://twitter.com/Middagsfrid
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4.3 Intervju med Katarina Bellman, Middagsfrid 

Nedan följer ett utdrag ur intervjun med Katarina Bellman, för att ta del av hela intervjun hänvisar 

forskningsgruppen till bilaga 2. 

 

Måndagen den 24/11 2014 hölls en semistrukturerad intervju med Katarina Bellman, 

varumärkesansvarig för Middagsfrid. Mötet hölls på Middagsfrids huvudkontor vid Mariatorget i 

Stockholm. Intervjun inleddes med frågan vad som utmärker Middagsfrid som varumärke, Bellman 

svarade följande: 

 

”Det är ambitionen att på något sätt förändra världen. Kicki började med det här när hon såg, inte 

bara massa stressade mammor och pappor överallt, utan hon såg även att folk valde lite sämre kött och 

att man inte tänkte riktigt på klimat och miljö. Det är rätt stora beslut att hela tiden behöva ta och 

många ingredienslistor, det var bara massa tillsatser och när hon fick sina barn började hon läsa dessa 

ingredienslistor som rätt så många föräldrar gör och kom fram till att den här vaniljglassen har ju 

knappt vanilj i sig. Något är fel. Den kraften att vilja förändra industrin har hon hela tiden med sig och 

det är det som hela tiden driver Middagsfrid. Hållbarhet, djurproduktion och att man tänker ekologiskt 

och på klimatet.” – Katarina Bellman, 2014. 

 

Bellman berättar att äkta är ett bra ledord för hur de vill förmedla varumärket. Detta för att det är äkta 

råvaror, äkta vara samt äkta matglädje som företaget står för. Andra saker som Bellman vill framhäva 

utmärker Middagsfrid som varumärke är Kicki. Hon menar att det är ett sätt att arbeta med personlighet 

kring varumärket och att hon är en verklig person som finns på riktigt och brinner för företagets vision. 

Bellman menar att Kicki är styrkan bakom varumärket då hon personifierar företaget och driver 

konsumentens röst. Bellman tror att hon till viss del är välkänd bland konsumenter och påpekar att Kicki 

själv har märkt detta. Bellman säger att vanliga ord bland konsumenter för att beskriva Middagsfrid som 

varumärke är trygghet, genomtänkt, kvalitet, medvetenhet och ärlighet.  

 

Som varumärke tror dock Bellman inte att de är välkända då de har för liten del marknadsföring och inte 

använder sig av Tv-reklam. Hon förklarar att de är familjeägda och att det inte finns resurser till det i 

dagsläget. Deras största marknadsföringskanal nämner hon är mun-till-mun om de göra en produkt som 

kunderna tipsar om. I början var det deras enda kanal men nu använde de sig av olika aktiviteter till 

exempel Tjejmilen, banners annonsering, Google adverts och även printannonsering. Förutom dessa 

kanaler finns Middagsfrid även på sociala medier som Facebook, Instagram, Pinterest och Twitter där de 
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arbetar aktivt och Bellman tycker att de används till olika syften. Facebook används för att engagera 

konsumenter med frågor medan Pinterest har som huvudsakligt syfte att lägga ut bilder och små tips.  

 

Bellman anser att det som skiljer Middagsfrid från Linas Matkasse är matkvaliteten. Hon framhäver att 

de är väldigt medvetna om tillsatser samt djurhållning och att de granskar det extremt hårt. Bellman 

påpekar att de absolut inte tummar på kvaliteten och det ger högre matkvalitet men även ett lite dyrare 

pris. 

4.4 Datainsamling på hemsidan Linasmatkasse.se 

Linas Matkasse ställde inte upp på en intervju på grund av tidsbrist utan hänvisade till deras hemsida 

efter mailkontakt. Forskningsgruppen har studerat hemsidan för att få svar på hur de vill framställa sig 

samt nå ut till konsumenterna. 

 

”Att inspirera familjer till att äta god och sund mat och spara tid när det är som allra mest ont om den 

– det är tanken bakom Linas Matkasse.” – Carolina Gebäck, 2014. 

 

Företaget framhäver Lina och hon syns överallt i samband med deras företagsnamn. Samtliga av deras 

matkassar innehåller Lina i namnet och detsamma gäller matbutiken. Alla produkter och tjänster 

benämns som ”Linas” och företaget använder sig av Lina som person som symbol för varumärket. 

Hemsidan är uppbyggd som att det är Lina som förmedlar information till läsaren i jagform och det är 

texter som skrivs som att Lina beskriver sig själv och liknande. En gemensam nämnare för samtliga 

kategorier på hemsidan är familjär. Familjeliv lyfts fram och fokus ligger mycket på barn och deras 

smaklökar samt kräsenhet. Som läsare får man ta del av olika exempel från vardagslivet som behandlar 

stress, brist på inspiration när det gäller matlagning och andra livssituationer som konsumenter kan 

relatera till. Hemsidan avspeglar en personlig och varm Lina som talar direkt till läsaren. Aspekten 

hälsosam återspeglas även i hemsidan då orden sund och näringsriktig nämns flera gånger och det talas 

om kalorier, träning och kostcirkeln som Lina arbetar efter.  

4.5 Intervjuer med konsumenter av Linas Matkasse 

Nedan följer ett utdrag ur de intervjuer som hölls med Yvonne Karlsson och Fredrik Karlberg, för att ta 

del av hela intervjuerna hänvisar forskningsgruppen till bilaga 3 och 4. 

 

Både Yvonne och Fredrik började använda matkassar för att de saknade inspiration och spänning i sin 

matlagning. De föredrar att få färdiga recept tilldelade istället för att själv finna varierade recept. 
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Yvonne valde Linas Matkasse första gången för fyra år sedan då hon fått ett erbjudande på nätet. Fredrik 

har använt sig av företaget sedan två månader tillbaka och kom i kontakt med dem genom 

rekommendationer från en vän då han sökte ett barnvänligt alternativ och Linas Matkasse var det enda 

företaget i hans vetskap med det alternativet. De har båda gemensamt att de föredrar Linas Matkasse 

framför andra matkassar. Yvonne anser Linas Matkasse ha enklast recept och fräschast råvaror gentemot 

Tasteline och City Gross som hon tidigare testat. Fredrik valde Linas Matkasse då han kom i kontakt 

med deras barnkasse efter att tidigare ha provat Mathem. Han anser att Linas Matkasses kvalitet är 

aningen högre, dock bara tillräckligt bra och inte mer. Båda respondenterna känner till Middagsfrid men 

kan inte symbolisera varumärket med en person, vilket de tydligt kan med Carolina Gebäck som syns 

kontinuerligt på TV och annan reklam.  

 

Varken Yvonne eller Fredrik tror att det skiljer sig i kvaliteten mellan Linas Matkasse och Middagsfrid, 

de tror snarare att det är marknadsföringen och varumärkeskännedomen som är avgörande faktor. Dock 

nämner Yvonne att hon anser kvaliteten skilja sig i de kassar hon tidigare testat och är därför osäker 

förrän hon även testat Middagsfrid. Forskningsgruppen berättade för respondenterna att Middagsfrid har 

en ekologisk inriktning och är väldigt måna om tillsatser och båda respondenterna blev intresserade av 

att testa Middagsfrids matkasse. Respondenterna ombads sedan nämna ledord som symboliserar 

varumärket för dem som individer och Yvonne beskrev Linas Matkasse med god och hälsosam mat, 

inspiration och tidsbesparing medan Fredrik valde kvalitet, tillräckligt bra, stabilitet och största aktören 

som beskrivning. 

 

4.6 Intervjuer med konsumenter av Middagsfrid 

Nedan följer ett utdrag ur de intervjuer som hölls med Ola Sundell och Frida Melin, för att ta del av 

hela intervjuerna hänvisar forskningsgruppen till bilaga 5 och 6. 

 

 

Både Ola och Frida har varit konsumenter av Middagsfrid sedan år 2008 och de använder sig i dagsläget 

av Barnkassen, då båda respondenterna har småbarn, men de har även under perioder köpt 

Originalkassen. Det var den kassen de startade med för sex år sedan, men båda ansåg att recepten i den 

kassen var för krångliga och tidskrävande. Frida gick på grund av detta över till att prova både Coop, 

Mathem och Linas Matkasse. Nu är hon dock tillbaka hos Middagsfrid med anledningen att hon tycker 

att de är mest pålästa och kunniga. Hon säger att det ändå var Middagsfrid som var först med detta 

koncept – de vet vad de sysslar med och de har kunskapen som hon förlitar sig på så att hela familjen 

äter hälsosamt. Linas Matkasse ansåg hon hade för tråkig mat och när hon då återgick till Middagsfrid 
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köpte hon Barnkassen. Hon har däremot provat Originalkassen nu på senare år och märker en stor 

skillnad i förståelsen och tidsaspekten än tidigare, då hon anser att kassen i dagsläget är mer utformad 

efter kundens behov av lätta och snabba maträtter. Hon började använda Middagsfrid på grund av 

tidsbristen i vardagen och den återkommande bristen på spännande inspiration till vad man ska laga för 

middag. Frida berättar att hon valde Middagsfrid för att hon blev rekommenderad av en vän att testa.  

Olas anledning till användningen av färdiga matkassar var att han har svårt att planera då han har 

ADHD och såg detta som ett sätt att både underlätta för sig själv samt att se till att hans familj äter nyttig 

och hälsosam mat. Han valde Middagsfrid för att han tyckte att de verkade ha koll på E-nummer och de 

använde mycket ekologiska råvaror, vilket han poängterar ut att deras fokus idag är mycket mindre 

ekologiskt än det var i starten. Han påpekar dock att Barnkassen som han nu använder blir tråkig efter 

ett tag då det är cirka 20 recept som cirkulerar med ytterst små ändringar.  

 

Respondenterna nämnde den ekologiska aspekten som en anledning till varför konsumenter väljer 

Middagsfrid, men Ola tillägger att mun-till-mun och bra testa-på-priser antagligen spelar in. Ingen av 

dem tror att kvaliteten skiljer sig särskilt mycket mellan kassarna. Respondenterna ombads nämna 

ledord som symboliserar företaget enligt dem och Ola valde trygghet, säkerhet, stabilitet och näring. 

Frida nämner genomtänkt, gediget, stabilt och kvalitet som beskrivning av Middagsfrid. 

4.7 Resultat av enkät – 200 respondenter 
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Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen som gjordes i centrala Stockholm under två 

tillfällen där sammanlagt 200 respondenter tillfrågades. 

 

Av 200 tillfrågade respondenter var det 20 stycken som kände igen både Carolina och Kristina. Det var 

betydligt fler, 116 stycken, som endast kände igen Carolina medan enbart 4 respondenter endast kände 

igen Kristina. Utöver detta var det 60 respondenter som inte kände igen någon av kvinnorna som 

visades.  
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Figur 3 

Vid denna fråga visades en bild på Carolina (Lina) Gebäck och Kristina (Kicki) Theander i enkäten. 
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Av 200 tillfrågade respondenter svarade 116 stycken att de kände igen båda företagens loggor. Det var 

68 stycken som endast kände igen Linas Matkasses logga och 4 stycken som enbart kände igen 

Middagsfrids logga. Utöver detta var det 12 stycken som inte kände igen någon av loggorna.  
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Figur 4 

Vid denna fråga visades en bild på respektive företags logga i enkäten. 
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Samtliga 200 respondenter kände till vilken bransch Linas Matkasse är aktiva inom medan knappt 

hälften av respondenterna kände till vilken bransch Middagsfrid agerar i. Av de respondenter som inte 

visste vilken bransch Middagsfrid är aktiva inom svarade 28 procent att de trodde att Middagsfrid 

agerade inom hemtjänst och flertalet respondenter trodde att de säljer produkter som tallrikar, bestick 

och andra serveringsattribut. 

 

Vet du vilken bransch respektive företag agerar inom? 

 

 

Figur 5 
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Av de 200 tillfrågade respondenterna var 56 stycken konsumenter av matkassar medan 144 stycken inte 

var det. Av de nämnda 56 respondenterna kunde 48 stycken tänka sig att byta till en annan aktör. 

 

 

Figur 6 

Vid denna fråga fick respondenterna ringa in de alternativ de ansåg symbolisera Linas Matkasse som 

varumärke. Respondenterna fick välja mellan sexton olika alternativ.  De tre främsta egenskaperna som 

respondenterna förknippade med Linas Matkasse var hälsosam, matkunskap samt familjär. 

 

 

Figur 7 
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Vid denna fråga fick respondenterna ringa in de alternativ de ansåg symbolisera Middagsfrid som 

varumärke. Respondenterna fick välja mellan sexton olika alternativ.  De tre främsta egenskaperna som 

respondenterna förknippade med Middagsfrid var trygghet, äkta och matkunskap. Dock svarade 136 

respondenter att de inte kände till varumärket. 

 

 

Figur 8 
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Av 200 tillfrågade respondenter svarade 84 stycken att de trodde att Linas Matkasse hade bäst kvalitet. 

Det var 4 stycken som svarade att de trodde att Middagsfrid hade bäst kvalitet medan 44 respondenter 

inte trodde att det var någon skillnad. Utöver detta svarade 68 respondenter att de inte visste och 

majoriteten av dessa hade motiveringen att de inte visste då de inte provat båda men att de inte trodde att 

det skulle vara en märkbar skillnad. 

 

Figur 9 
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Av 200 tillfrågade respondenter svarade 124 stycken att de skulle köpa Linas Matkasse med 

motiveringen att Lina känns genuin, att de hört positivt om den samt att den är välkänd och känns 

hälsosam. Det var ytterst få som hade pris som motivering. Det var 20 respondenter som skulle välja 

Middagsfrid med motiveringen att de instämmer med företagets vision samt att de var nyfikna på 

företagets produkter. De 56 respondenter som svarade ”vet ej” hade motiveringen att de kunde tänka sig 

testa båda och jämföra innan de valde ett företag. De nämnde även att de ville leta recensioner på olika 

sökmotorer och höra runt med vänner om vad de tyckte. 

 

Figur 10 
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5. Analys 

 

I detta kapitel vägs teori, empiri och resultatet av enkätundersökningen samman för att analysera hur de 

hänger ihop och vad som talar för samt emot företagens varumärken.  

 

5.1 Brands Associations and Personality 

Respondenterna i enkätundersökningen förknippade specifika ord med respektive företag baserat på den 

kännedom de har om varumärket. Enligt teorin om Brands Associations and Personality söker sig 

konsumenter till ett varumärke som komplimenterar deras egen självbild. Baserat på 

enkätundersökningen gynnas Linas Matkasse då företaget förknippades med egenskaper från samtliga 

fem dimensioner, uppriktighet, spänning, kompetens, sofistikerad och robusthet, som tas upp i teorin 

och de kännetecknades även med alla förutom en av egenskaperna i enkätundersökningen. Då flera olika 

typer av individer kan relatera till varumärket har Linas Matkasse lyckats nå en bred kundgrupp från alla 

olika dimensioner. 

 

Middagsfrid kännetecknades inte med dimensionerna sofistikerad och robusthet vilket begränsar deras 

kundkrets då de konsumenter som värdesätter dessa egenskaper troligtvis väljer en konkurrent istället. 

Respondenterna i enkätundersökningen associerade inte Middagsfrid med egenskapen spännande vilket 

i samtliga djupintervjuer lyftes fram som en faktor till varför de intervjuade valt att använda sig av 

färdiga matkassar för att kunna få inspiration till nya recept. Det kan vara en bidragande orsak till varför 

Linas Matkasse har större marknadsandel. Linas Matkasse förknippades dessutom överlägset med 

hälsosam vilket i dagens samhälle kan ha en betydande roll i val av varumärke då individer vill vara 

hälsosamma och medvetna om vad de äter. Linas Matkasse framhäver hälsosamhet och familjeliv i stor 

omfattning i deras marknadsföring på såväl hemsidan som sociala medier och Tv-reklam. 

Respondenterna förknippade Linas Matkasse med hälsosam, matkunskap och familjär vilket innebär att 

de lyckats skapa den image som de vill förmedla till både potentiella och befintliga konsumenter. 

Oavsett om respondenterna var konsumenter av matkassar eller inte stämde bilden överens med vad 

Linas Matkasse vill nå ut med. Deras marknadsföring har tydliga budskap med familjeliv som 

genomsyrar deras annonser och marknadsföring som ett återkommande tema. Barnen är i fokus och det 

gynnar företaget då den typiska kunden är barnfamiljer. De anpassar sin marknadsföring efter 

målgruppen och marknadsför sig på ett sätt som tilltalar konsumenter. Linas Kom I Form och Linas 

Näringslära är exempel på produkter som ger ytterligare slagkraft till den bild de vill förmedla samtidigt 

som det skapar mervärde för kunden. Det kan kopplas till teorin Brand Associations and Personality då 



30 

 

de når ut till träningsintresserade som kan attraheras av produkten att komplimentera sin egen självbild 

med. Middagsfrid har inte dessa kringprodukter och lockar därför inte denna typ av konsument. I dagens 

samhälle är det en trend med träning och hälsa och då Linas Matkasse erbjuder detta kan de konkurrera 

på ett sätt Middagsfrid inte kan. Middagsfrid har istället en ekologisk prägel, ekologisk behöver dock 

inte betyda att det är hälsosamt. Ett exempel är ekologiska chips som är framtagna på ett resurssnålt och 

miljövänligt sätt men är nödvändigtvis inte nyttigt. Det kan vara en av anledningarna till varför Linas 

Matkasse har gått om Middagsfrid eftersom de har en framtoning i sin marknadsföring som tilltalar i 

dagens trender.  

 

Linas Matkasse använder sig av olika tävlingar på sociala medier vilket skapar engagemang och 

informationsspridning bland konsumenter på ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt. Genom att ha 

tävlingar där de uppmanar till att lägga ut bilder och hänvisa till Linas Matkasse får de en enorm 

slagkraft och når ut till en stor massa då individer förlitar sig på vänner och bekanta. Mun-till-mun 

visade sig i enkätundersökningen vara en vanlig orsak till varför konsumenter valde en specifik aktör. 

Middagsfrid utnyttjar inte sociala medier i samma utsträckning som Linas Matkasse. Sammanslaget 

samtliga sociala medier når Linas Matkasse enbart där ut till cirka 55 000 fler personer än Middagsfrid. 

Mun-till-mun-marknadsföringen är enligt Middagsfrid deras största marknadsföringskanal men de 

skulle kunna använda sociala medier bättre. Skulle Middagsfrid utnyttja sociala mediers 

genomslagskraft ytterligare genom att vara mer aktiva genom till exempel tävlingar och liknande skulle 

de ha en kostnadseffektiv marknadsföringskanal med större möjligheter än vad som finns idag. Till 

skillnad mot Middagsfrid utnyttjar Linas Matkasse detta mycket bättre vilket bidragit till att de nått ut 

till en större massa och i kombination med deras Tv-reklam skapat en större igenkänning då de lyckats 

förmedla sitt varumärke. 

 

Middagsfrid vill förmedla ordet äkta med sitt varumärke och det har de till viss del åstadkommit till de 

som hört talas om företaget då det var ett av orden som hamnade i topp tre i enkätundersökningen. 

Däremot är det en stor nackdel för företaget att 68 procent av respondenterna inte hade någon 

uppfattning av varumärket vilket tyder på att Middagsfrids marknadsföring inte når ut ordentligt. Flera 

av respondenterna var inte konsumenter av Linas Matkasse men kunde ändå associera varumärket med 

vissa egenskaper medan Middagsfrid till stor del inte förknippas med någonting alls av potentiella 

kunder. Middagsfrid månar om klimatet, djurhållning och arbetar med att granska hela livsmedelskedjan 

för att få fram mat utan tillsatser som ska vara äkta och det är något som inte framgår i deras 

marknadsföring. De betonar inte äktheten de står för utan använder sig av uttryck som “äkta matglädje” 

vilket inte är distinkt vad det innebär. Eftersom Linas Matkasse och Middagsfrid konkurrerar om samma 
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målgrupp skulle en möjlighet för Middagsfrid vara att just framhäva deras matfilosofi om äkta mat utan 

tillsatser i deras marknadsföring tydligare för att tilltala barnfamiljer mer. Enligt studien som gjorts är 

det få som vet om Middagsfrids ekologiska tankar och deras syn på äkta mat och detta är en nackdel för 

företaget att de inte lyckas förmedla det till folkmassan då det kan tänkas locka potentiella kunder om 

medvetenheten om företaget ökade. Det var ingen av respondenterna som tog upp ekologisk i 

enkätundersökningen. Under intervjun med Middagsfrid framkom att de har en grundtanke om att 

förändra mer än kunders matvanor genom att se till hela livsmedelskedjan och det är någonting som inte 

företaget förmedlar tydligt på deras hemsida och i andra sammanhang. Middagsfrid tror att de är tydliga 

men deras budskap har enligt enkätundersökningen och intervjuerna inte riktigt nått ut, både när det 

gäller deras matfilosofi samt när det gäller marknadsföring överlag.  

 

Baserat på teorin om Brands Associations and Personality samt resultatet från enkätundersökningen har 

Linas Matkasse nått ut till fler potentiella kunder genom att företaget och konsumenter upplever 

varumärket på samma sätt. Detta kan bidra till deras framgång på marknaden genom en slagkraftig 

marknadsföring. Middagsfrid har inte lyckats uppnå lika stora framgång då bilden de vill förmedla inte 

når ut till allmänheten. 

 

5.2 Brand Equity 

Enligt teorin om Brand Equity är varumärkeskännedom en variabel som är betydande för ett varumärke. 

Det framkom tydligt i enkätundersökningen att det var få av de 200 respondenterna som kände till 

Middagsfrid medan samtliga respondenter hade kännedom om Linas Matkasse. Således är 

igenkänningsfaktorn väldigt låg när det gäller Middagsfrid medan den är desto högre för Linas Matkasse 

som är top of mind, individer tänker på Linas Matkasse som första aktör på marknaden. I en av 

intervjuerna framkom att respondenten valt Linas Matkasse av anledningen att denne trodde att de var 

den enda aktören på marknaden med en matkasse anpassad för barn. Igenkänningen av ett varumärke 

kan mätas genom icke uppmanad samt uppmanad igenkänning och Middagsfrid brister enligt såväl 

enkätundersökningen som de mer djupgående intervjuerna inom båda dessa variabler. Middagsfrid fanns 

inte med som varken uppmanad eller icke uppmanad igenkänning i exemplet från intervjun då 

respondenten inte kom ihåg deras namn samt blandade ihop dem med andra namn.  

 

Respondenterna i enkätundersökningen hade också svårt att minnas namnet på Middagsfrid och det 

förekom benämningar som Matfrid och Hemfrid flertalet gånger. Middagsfrids varumärkesansvarig tror 

att individer känner igen deras ansikte utåt, Kristina Theander, men enligt enkätundersökningen var det 

ytterst få som kände igen henne och det var även få som kände till Middagsfrid som företag. Detta visar 
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tydligt på att Middagsfrids varumärkeskännedom inte är särskilt stark och respondenterna blandade ihop 

företaget med Hemfrid som agerar inom hemtjänstbranschen. Det är ett problem att Middagsfrid inte är 

tydligt förknippade med tjänsterna de erbjuder. Varumärkeskännedomen är låg vilket bidrar till färre 

marknadsandelar då de inte är ett alternativ i kundernas köpprocess. Enligt enkätundersökningen är det 

tydligt att företagets tro på vad som är deras största tillgång i själva verket inte är det. Företaget har 

Kristina Theander som varumärke men hon var okänd för de flesta respondenter. Det innebär att deras 

största styrka inte når ut till konsumenterna och en stor marknadsföringstillgång går till spillo. 

 

Linas Matkasse däremot visste samtliga respondenter vilken bransch de agerar inom och deras logga 

hade en högre igenkänningsfaktor. Marknadsföringen är en stor del i varumärkeskännedomen och där 

ligger Linas Matkasse i framkant då de som tidigare nämnts använder sig av Tv-reklam. Detta gynnar 

även mun-till-mun-marknadsföringen. Företaget når ut till fler personer samt skapar en personlig 

relation till huvudpersonen Lina då konsumenter får se henne i rörligt material och inte enbart på bild. 

Både Middagsfrid och Linas Matkasse använder sig av varsin kvinna men Lina har fått ett betydligt 

större genomslag och igenkänning. Detta kan bero på att företaget använder sig av hennes namn på ett 

sätt som inte Middagsfrid gör då de namnger allt i stil med Linas Barnkasse medan Middagsfrids 

barnkasse heter just Barnkassen. Linas Matkasses varumärke kretsar kring Lina som person och hon blir 

en person som kan relateras till. Middagsfrid framställer sig som miljövänliga och med ett ekologiskt 

tankesätt vilket är en roll som är svårare att relatera till om konsumenten själv inte är insatt och 

engagerad i ämnet. Skulle konsumenten inte ha samma vision gentemot ekologiska råvaror som 

Middagsfrid kan detta vara en faktor till att konsumenten istället väljer Linas Matkasse som är billigare 

och eventuellt ses som ett mer prisvärt alternativ. Middagsfrid har en god tanke kring råvaror men denna 

når inte fram till konsumenter vilket framgick vid enkätundersökningen. Middagsfrid bör utveckla och 

tydliggöra sitt koncept kring ekologiskt och äkta vara då det är svårt för konsumenten att uppfatta allt de 

står för som företag vilket framgick tydligt vid intervjuerna. 

 

Kvalitet är även en variabel som tas upp i teorin om Brand Equity och enligt enkätundersökningen ansåg 

42 procent av respondenterna att Linas Matkasse skulle ha bättre kvalitet. Det var 28 procent av de 

tillfrågade som konsumerade färdiga matkassar och således visar det att trots att majoriteten inte 

använder matkassar har de en uppfattning att Linas Matkasse har bäst kvalitet.  Detta kan vara en av 

faktorerna som lett till att Linas Matkasse fått mer marknadsandelar, att de i grunden har skapat ett 

förtroende som är så starkt att individer tror bra om varumärket även fast de inte provat det. När 

skillnaderna är små spelar andra faktorer in och varumärkeskännedom kan mycket troligt vara den 
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faktor som avgör. Linas Matkasse syns mer på olika marknasföringskanaler och då väljer konsumenten 

det varumärke som är top of mind vilket även framkom som motivering i enkätundersökningen.  

 

Det är intressant att 42 procent av respondenterna ansåg att Linas Matkasse skulle ha bättre kvalitet och 

när sedan frågan om vilket av de båda företagen respondenten skulle välja svarade 62 procent att de 

skulle välja Linas Matkasse. Detta visar hur varumärket spelar in i valet av företag trots att de inte har 

erfarenhet av produkterna. I enkätundersökningen framkom även att mer än hälften av respondenterna 

inte trodde att det fanns någon skillnad i kvalitet mellan företagen eller att de inte visste då de inte 

provat båda. Detta är intressant då det visar på att individer skulle välja Linas Matkasse trots att de inte 

tror att det är någon kvalitetsmässig skillnad och marknadsföringen har inverkan i konsumenternas val.  

 

Den tredje variabeln är associationer som syftar till det som får en konsument att tänka på varumärket 

och enligt Aaker är det viktigt att upplyfta såväl funktionella delar som emotionella delar. 

Varumärkespersonlighet är en aspekt som Linas Matkasse har lyckats bättre med än Middagsfrid då 

individer känner igen Lina och vet vem hon är. Hon representerar varumärket och skapar ett förtroende 

hos konsumenter. Kristina Theander visste få vem det var i undersökningen och likaså varumärket. 

Middagsfrid brister på denna punkt då flertalet respondenter associerade varumärket med hemtjänst och 

städning. Ledordet ”äkta” företaget vill förmedla är inte tydligt det som konsumenterna associerar med 

företaget. Varumärkesansvarig på Middagsfrid lyfte fram Kristina Theander som symbol för företaget 

men personligheten och den association företaget vill förmedla har enligt enkätundersökningen inte fått 

det genomslag som företaget vill. Katarina Bellman nämnde att det blir lättare att ta till sig Middagsfrid 

som varumärke genom Kristina, men där finns ett gap mellan företag och individer då de inte känner 

igen henne eller vet vem hon är. Således brister dessa eftersökta associationer mellan Kristina och 

Middagsfrid genom individernas uppfattning och företaget når inte upp till denna variabel i teorin. 

 

Den sista variabeln inom Brand Equity handlar om kundernas lojalitet till företaget och det är intressant 

att det i enkätundersökningen framgick att de flesta respondenter som använde sig av Linas Matkasse 

skulle kunna tänka sig pröva Middagsfrid på grund av deras ekologiska inriktning. Samtliga 

intervjurespondenter hade valt Linas Matkasse på grund av att de är störst på marknaden och ingen var 

medveten om Middagsfrids existens. De respondenter som intervjuades från Middagsfrid var däremot 

mer lojala mot varumärket och hade inte planer på att byta och pröva ett annat varumärke. Baserat på 

studiens intervjuer och enkät har Linas Matkasse inte lyckats skapa en stark lojalitet till kunderna men 

de lyckas nå dem först på grund av sin storlek och marknadsföring. Lojaliteten är i denna studie således 

inte en avgörande faktor för Linas Matkasses framgång och de har inte uppnått den sista variabeln fullt 
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ut. Middagsfrids lojalitet tenderar däremot att vara starkare hos befintliga kunder och uppfyller denna 

variabel. Dock har de inte samma framgång med att nå ut till nya kunder. Problemet för Middagsfrid är 

det motsatta, de har svårigheter att nå ut till kunderna men de som de lyckas nå är trogna. 

 

 

5.3 Brand Report Card 

Enligt teorin om Brand Report Card ska en del aspekter utvärderas för att urskilja vilka punkter företaget 

bör fokusera mer på för att behålla en hög Brand Equity. I prisstrategi skiljer sig företagen åt då 

Middagsfrid har ett något högre pris för att kunna använda råvaror som är ekologiska och utan tillsatser 

men för konsumenterna framgår det inte tydligt varför de är dyrare. Detta gör att de som inte känner till 

Middagsfrids matfilosofi kan ha svårt att uppleva värdet företaget sätter priset efter. Enligt teorin bör 

företaget basera pris efter kundens uppfattning om värdet. Middagsfrid har inte lyckats nå ut med värdet 

i produkten vilket gör att konsumenter inte finner en naturlig förklaring till det högre priset. Detta kan 

bidra till att fler väljer Linas Matkasse eftersom de erbjuder liknande produkt men till ett något lägre 

pris. Skulle fler individer känna till bakomliggande orsak till prisstrategin hos Middagsfrids matkasse 

skulle möjligtvis fler anse att värdet överensstämmer med priset.  Linas Matkasse har lyckats identifiera 

varumärkeskapital i form av utformningen av Lina som varumärke samt som en person individer kan 

identifiera sig med. Detta gör varumärket relevant då Lina har en egen historia och framstår som en 

person mer än ett företag. Middagsfrid har inte lyckats identifiera varumärkeskapital på samma 

framgångsrika sätt då få respondenter kände igen Kristina Theander och detta är en punkt som företaget 

bör se över och arbeta med. 

 

Den typiska kunden av matkassar är barnfamiljer och Linas Matkasse har positionerat sig som ett 

familjärt företag där familjelivet framhävs i marknadsföringen. Middagsfrid däremot använder sig inte 

lika mycket av det familjära. De framhäver att de är mer ekologiska men borde tydliggöra deras vision 

och utveckla vad det har för betydelse samt framhäva att de strävar efter råvaror utan tillsatser. Det 

skulle tydliggöra deras position på marknaden och framhäva deras ledord om att framstå som äkta. Då 

det finns andra aktörer på marknaden som har en tydligare positionering om ekologiska råvaror kan de 

differentiera sig genom att framhäva tillsatsfria råvaror. På en marknad där barnfamiljer är den största 

målgruppen borde företaget fokusera mer på att framhäva attraktiva egenskaper som tilltalar kunderna. 

Det gäller att marknadsföra detta och lyfta fram målet med att sträva efter äkthet och mer än själva 

maten så som deras arbete med djurhållning och näringsliv. 
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De områden som är viktigast att förbättra för varumärkets prestationsförmåga enligt denna teori är för 

Middagsfrid att stärka sitt varumärkeskapital. Detta kan ske genom att marknadsföra sig, vara mer 

aktiva på de marknadsföringskanaler de har i dagsläget och få individer att förstå deras vision om 

miljötänkandet och mat utan tillsatser.  

 

Linas Matkasse agerar gynnsamt på samtliga punkter inom teorin om Brand Report Card vilket kan vara 

en anledning till att de har fler marknadsdelar än sin största konkurrent då de uppnått ett högre 

varumärkesvärde. Det finns inget de drastiskt måste bättra omedelbart men de bör fortsätta att aktivt 

jobba med att utveckla dessa för att behålla det värde varumärket har idag. 

 

5.4 Brand Strategies 

Varumärket är en viktig del i ett företags konkurrensstrategi enligt teorin om Brand Strategies och i 

enkätundersökningen framkom att individer inte vet vilken bransch Middagsfrid agerar inom. 

Middagsfrid är heller inte lätt ihågkommen då respondenterna blandade ihop varumärkets namn med 

både Matfrid, Mathem samt Hemfrid. Namnet är överensstämmande med företagets varumärkespolicy 

men flera av respondenterna hade svårt att förknippa det med färdiga matkassar och associerade det 

istället med olika kringtjänster som städning och middagsprodukter som tallrikar och tillbehör vilket gör 

att namnet inte kan anses som tydligt. Detta är en nackdel för företaget då individer inte associerar 

varumärket med matkassar utan kommer en annons upp med företagets logga kan det brista i 

kommunikationen om vilken produkt det rör sig om. Enkätundersökningen visade att de flesta 

respondenter kände igen Middagsfrids logga men däremot var det desto fler som inte kunde svara på 

inom vilken bransch företaget agerar. 

Linas Matkasse använder sig av Lina i företagsnamnet vilket resulterar i att folk förknippar henne med 

varumärket och det får en personlig stämpel. Linas Matkasse indikerar att det är matkassar som är 

företagets produkt vilket gör det lätt för konsumenter att förstå vad det är. I och med att varumärket 

innehåller Linas namn och även marknadsför sig med Lina som ansikte utåt är det lätt ihågkommen och 

samtliga respondenter i enkätundersökningen kunde svara på vilken bransch företaget agerar inom. 

Varumärket är meningsfullt för kunden genom en förståelse för vad företaget gör och det underlättar 

igenkänningen av Carolina Gebäck då hon associeras med varumärket genom företagsnamnet. Att 

varumärket använder Linas namn i deras produktsortiment bidrar även till en personligare prägel och 

konsumenter påminns kontinuerligt om varumärket. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras samt slutsatser att dras från det 

analyserade materialet. 

 

1. Hur marknadsför sig respektive företag?  

Linas Matkasse använder sig av Tv-reklam, flera olika sociala medier samt annonsering för att nämna 

några marknadsföringskanaler. De använder sig av Lina för att personifiera företaget och fokuserar på 

henne som person vilket ligger till grund för deras varumärke som har en familjär framtoning. 

Middagsfrid använder sig av diverse sociala medier, Google adverts samt annonsering bland annat. De 

vill framstå som ekologiskt medvetna och äkta i sin matfilosofi för att på så sätt bidra till klimatsmarta 

matvanor 

 

Vad skiljer Linas Matkasse och Middagsfrid åt som varumärken?  

En skillnad som finns mellan företagen är ägarstrukturen då Linas Matkasse till viss del ägs av 

riskkapitalbolag medan Middagsfrid är familjeägda. Linas Matkasses vision handlar om att inspirera 

familjer att äta god och sund mat när tiden är knapp. Middagsfrids vision skiljer sig från Linas Matkasse 

då de inte enbart vill förändra matvanor utan tar ett större ansvar för hela produktionskedjan och 

granskar djurhållning samt klimatpåverkan hårt. Ytterligare en skillnad mellan företagen är att Linas 

Matkasse utnyttjar personen bakom varumärket i större grad.  

 

Hur ser företagens varumärkeskännedom ut på marknaden ur ett kundperspektiv?  

Linas Matkasse har en stark varumärkeskännedom eftersom företaget lyckats förmedla den önskade 

bilden av varumärket till konsumenter genom deras slagkraftiga marknadsföring. Middagsfrids 

varumärkeskännedom är oerhört låg och lyckas inte förmedla den önskade bilden av företagets 

framtoning till konsumenter genom marknadsföringen.  

 

Varför har Linas Matkasse en större marknadsandel?  

Linas Matkasse har en större marknadsandel då de lyckats bygga upp ett varumärke med Lina som 

konsumenter kan relatera till och deras marknadsföring har fått dem att bli top of mind. De har en tydlig 

framtoning som tilltalar och attraherar flera olika kundgrupper och de har lyckats bygga upp ett 

förtroende för varumärket. Introduceringen av riskkapital möjliggjorde Tv-reklam som gett dem tillgång 

till en större marknad. Detta innebär att det inte är Linas Matkasses produkter och tjänster i sig som 

utmärker dem utan deras sätt att marknadsföra varumärket som har bidragit till deras stora 

marknadsandel. Middagsfrid har inte lyckats förmedla deras vision och deras största styrka enligt dem, 

Kristina Theander, kändes inte igen av majoriteten av respondenterna. Marknadsföringen samt 
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varumärket har bristande igenkänning samt kännetecken vilket bidrar till färre kunder och ger en mindre 

marknadsandel.  

 

Detta är inte samtliga aspekter till Linas Matkasses framgång men det är betydande faktorer. 

Forskningsgruppen kan efter utförd studie sammanfattningsvis konstatera att Linas Matkasse har 

framgångsrikt lyckats förmedla sitt varumärke. Det är inte ett bristande produktsortiment utan en 

bristande förmedling av varumärket för Middagsfrid som gör att de faller i kampen om kunderna.   
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7. Slutdiskussion 

 

Ett framtidsscenario skulle kunna vara att Middagsfrid väljer att ta in riskkapital för att utöka sina 

ekonomiska resurser. Detta skulle kunna ge dem möjlighet att bedriva marknadsföring via Tv-reklam. 

Frågan är då om detta skulle ge dem fler marknadsandelar? Skulle de konkurrera i större grad med Linas 

Matkasse genom detta? Forskarna är osäkra på om det skulle hjälpa dem på längre sikt då problemet 

först och främst tenderar i att ligga i bilden de vill förmedla av varumärket och bilden som faktiskt når 

ut till konsumenterna. Genom Tv-reklam når de en större massa och mun-till-mun-marknadsföring kan 

gynnas, men om de inte får fram deras vision och budskap, skulle de då attrahera fler konsumenter 

genom Tv-reklam? Och skulle konsumenterna välja Middagsfrid framför Linas Matkasse och andra 

aktörer på marknaden? Som Middagsfrid marknadsför sig idag har forskningsgruppen svårt att se dem 

nå ut även via Tv-reklam då de är lite dyrare och inte tilltalar målgruppen i samma grad som Linas 

Matkasse gör med sin familjära framtoning. Skulle däremot Middagsfrid fokusera på att lyfta fram deras 

ledord i marknadsföringen mer än vad de gör i dagsläget tror forskningsgruppen att de skulle kunna ta 

fler marknadsandelar och växa på marknaden. 

 

En aspekt som Middagsfrid skulle kunna utnyttja är att istället för att framhäva den ekologiska 

inriktningen, som i dagens läge inte är någonting nytt och som finns i större grad hos andra aktörer, är 

att framhäva äkta mat utan tillsatser. Då kan äkta bli ett slagord i deras marknadsföring – äkta mat, äkta 

glädje, äkta känsla. Det skulle tillföra någonting nytt på marknaden och de skulle differentiera sig bland 

övriga aktörer och förmodligen tilltala fler konsumenter.  

 

För Linas Matkasses del spekulerar vi i huruvida det skulle påverka dem om de höjde priset för sina 

kassar. Det är vår åsikt att det inte skulle påverka Linas Matkasse nämnbart då kunderna tenderar att 

välja det märke som är mest välkänt, även om dessa har ett högre pris, vilket vi nämner i bakgrunden 

men ej fokuserat på då denna studie inte tar upp pris som en avgörande del. I dagsläget har Middagsfrid 

ett högre pris och vi ser att det skulle gynna Linas Matkasse om de höjde sitt pris till samma som 

Middagsfrid. Om detta skulle ske finns dock en aspekt angående om fler väljer Middagsfrid som är mer 

ekologiska då dessa aktörer har samma pris, men som sagt så tror vi inte att Linas skulle tappa kunder 

om en höjning skedde då deras varumärke är mycket starkt. 

 

Bristen på tidigare forskning då detta ämne är relativt nytt har försvårat uppsatsen men vi anser ändå att 

vi med hjälp av relaterade källor till ämnet lyckats skriva en givande och intressant uppsats som 

möjligen kan ge idéer och skapa intresse för vidare forskning inom ämnet. 
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8. Vidare forskning 

 

Förslag till fortsatt forskning är att utöka undersökningen till att innefatta alla företag som är 

rikstäckande. Det skulle ge en större förståelse för vad Linas Matkasse har gjort för att stärka sitt 

varumärke gentemot de andra och på så sätt få den marknadsandel de har idag.  

 

För att utveckla studien kan en teori med Brand Recognition studeras då det kan tänkas styrka 

påståenden om att varumärkeskännedomen är betydande. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att endast undersöka faktiska konsumenter av matkassar. 

Genom att endast undersöka konsumenter kan utfallet bli annorlunda. Undersökningen skulle då bli mer 

inriktad på ett segment kring vad konsumenter har för åsikter och erfarenheter. Den befintliga studien 

behandlar generell varumärkeskännedom bland både potentiella kunder och nuvarande kunder – vad 

som har påverkat och kan påverka att ett företag får fler eller färre kunder.  

 

Att testa produkterna på djupet – göra blinda smaktest, jämföra näringsinnehåll etcetera skulle vara 

mycket intressant. Genom att göra en sådan grundlig undersökning kan man få fram vilket varumärke 

som är bäst i olika aspekter, t.ex. prisvärt, nyttigast mat, mest variation etc. och sedan se om det då i 

grund och botten verkligen handlar om varumärket när man handlar oavsett om Middagsfrid skulle visa 

sig vara mest värt för kunden ur flera aspekter.  

 

Dessa blinda smaktest vi nämnde i stycket över kan även de bidra med intressanta och oväntade 

slutsatser. Kunden får smaka och betygsätta maträtter från båda företgen och sedan får de reda på vilken 

som hörde till Middagsfrid respektive Linas Matkasse och därefter ta ställning till vilken man väljer att 

inhandla. Är varumärket då fortfarande avgörande och väger det tyngre än det man faktiskt föredrog när 

man smakade?  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Enkäten 

Enkätundersökning 
Kön:  

Ålder: 

 

                                                       
Bild 1     Bild 2 

Fråga 1. Känner du igen kvinnorna ovanför? Ringa in ett alternativ 

- Ja, båda två. 

- Ja, bild nummer 1. 

- Ja, bild nummer 2. 

- Nej jag känner inte igen någon av dem. 

 

Fråga 2. Känner du igen loggan? Ringa in ett alternativ 

         
Logga 1      Logga 2 

 

- Ja, båda två. 

- Ja, logga nummer 1. 

- Ja, logga nummer 2. 

- Nej jag känner inte igen någon av dem. 

 

Fråga 3. Inom vilken bransch agerar respektive företag från föregående fråga?  

 

Logga 1 

..................................................................................................................... 

Logga 2 

..................................................................................................................... 
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Fråga 4. Är du konsument av matkassar? Om ja, vilket varumärke? Skulle du kunna tänka dig 

att byta till ett annat märke? 

Skriv ditt svar nedanför 

 

 

Fråga 5. Vilka egenskaper förknippar du med Linas Matkasse?  

Ringa in de alternativ du tycker stämmer in på varumärket 

 Trygghet 

 Hälsosam 

 Glädje 

 Matkunskap 

 Familjär 

 Intelligens 

 Förtroende 

 Stark 

 Spännande 

 Fantasifull 

 Jordnära 

 Äkta 

 Sofistikerad 

 Prisvärd 

 Annat alternativ: 

 Jag känner inte till varumärket 

Fråga 6. Vilka egenskaper förknippar du med Middagsfrid? 

Ringa in de alternativ du tycker stämmer in på varumärket 

 Trygghet 

 Hälsosam 

 Glädje 

 Matkunskap 

 Familjär 

 Intelligens 

 Förtroende 

 Stark 

 Spännande 

 Fantasifull 

 Jordnära 

 Äkta 
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 Sofistikerad 

 Prisvärd 

 Annat alternativ: 

 Jag känner inte till varumärket 

Fråga 7. Vilken matkasse tror du har bäst kvalitet? 

Motivera ditt svar nedanför 

......................................................................................................................... 

Fråga 8. Om du skulle köpa en matkasse, skulle du då välja Linas Matkasse eller Middagsfrid?  
Motivera ditt svar nedanför 

.......................................................................................................................... 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Intervju med Katarina Bellman, varumärkesansvarig Middagsfrid, Stockholm 24/11-2014. 

 

Hur ser er kundkrets ut? Hur är den typiska kunden? 
- Den typiska kunden är en förälder som är medveten, har karriär och försöker få livspusslet att gå ihop. 

Personen bryr sig och vill inte bara ha färdiga frusna köttbullar, utan man vil göra egna med bra kött, med 

lök i och göra en egen brunsås till. Man har lite högre krav så att säga. 

Finns ni i hela Sverige? 
- Vi finns i nästa hela Sverige. 273 postorter från Ystad till Sundsvall. Om man tittar på de 20 största 

städerna i Sverige så finns vi i 19. 

I vilken stad är ni störst? 
- Det är Stockholm. Där folk bor är vi störst och sen minskar vi i ungefär samma skala. 

Vilken är er populäraste kasse? 
- Det ändras lite, nu är det svårt att säga. Originalkassen är väldigt populär men även barnkassen som är lite 

mer snabblagad och med mildare smaker. Mellanstora kassen också så jag tror att det är rätt så jämt.  

Har ni något bonussystem för kunderna? 
- Nej. Vi har valt att inte ha det. Vi vet att det är rätt vanligt och att några konkurrenter har det och 

matbutiker men vi har valt bort det. 

Vad skulle du säga utmärker Middagsfrid som varumärke? 
- Det är ambitionen att på något sätt förändra världen. Kicki började med det här att hon såg, inte bara 

massa stressade mammor och pappor överallt utan hon såg även att folk valde lite sämre kött och att man 

tänkte inte riktigt på klimat och miljö. Det är rätt stora beslut att hela tiden behöva ta och många 

ingredienslistor, det var bara massa tillsatser och när hon fick sina barn började hon läsa dessa 

ingredienslistor som rätt så många föräldrar gör och kom fram till att den här vaniljglassen har ju knappt 

vanilj i sig. Något är fel. Den kraften att vilja förändra industrin har hon hela tiden med sig och det är det 

som hela tiden driver Middagsfrid. Hållbarhet, djurproduktion och att man tänker ekologiskt och på 

klimatet och så. 

Vi läste att hon var med och startade ”Äkta vara” kan du berätta om det? 
- Ja precis, ett jättebra exempel på vad som särskiljer Middagsfrid. Hon är ordförande där till och med och 

det är ju en väldigt fin och bra organisation som kämpar just för det här med mat utan tillsatser. 

Använder du dig av matkassar? 
- Oja absolut. Jag har lite olika men just nu är vegokassen min favorit. Den växer så det knakar. Det är allt 

fler som vågar testa vegetariskt. Oftast är det mamman eller kvinnan som vill äta mer vegetariskt har vi 

märkt men att det kan vara knepigt att få mannen eller barnen att äta det.  

Vet du ungefär hur många aktörer som agerar på denna marknad nu? 
- Oj jag har inte den exakta siffran men runt 50-60 skulle jag gissa. Men om man tittar på mer rikstäckande 

nivå, alltså de som levererar till hela Sverige, skulle jag säga 5-6st. 

Vilka är era största konkurrenter? 
- Det är Linas Matkasse, vi har varit rätt så lika. Vi har lanserat en produkt och så har de lanserat den strax 

efter och tvärtom. Vi kör lite vartannat sådär. 

Vad skulle du säga skiljer er från Linas Matkasse? 
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- Matkvaliteten. När vi stoppar råvaror i kassen är vi extremt medvetna om just det här med tillsatser, att 

djuren har haft det bra och vi granskar det så extremt hårt. Inte för att det är billigare på något sätt, vår 

kasse är ju också lite dyrare men vi tummar inte på det här med kvaliteten. Vi skickar färskt och så vidare 

så att vi har högre matkvalitet, vilket är det korta svaret. 

Vad vill ni förmedla till konsumenterna med ert varumärke, har ni något ledord? 
- Äkta är ett bra ledord. För det är äkta råvara, vara, matglädje. Så äkta bryr vi oss väldigt mycket om, det 

är det vi står för. 

Hur tror du att kunderna ser på Middagsfrid som varumärke? 
- Vi gjorde en undersökning rätt nyligen men trygghet, genomtänkt, kvalitet, medvetna och att vi är ärliga. 

Varför väljer konsumenterna er? 
- Anledningen oftast till att de väljer de andra, om vi börjar där, är för att de är fler som kanske har dem 

och de har högre varumärkeskännedom, de går på Tv och så vidare. Vi kanske inte kommer i första hand. 

Alla känner inte till Middagsfrid men många fler känner till våra konkurrenter. Men sen så börjar de 

kanske vilja utforska och testa någonting nytt och ett annat alternativ. Att de känner nej men nu har jag 

tröttnat och vill ha någonting annat. Eller så är det att man har så pass höga krav på kvaliteten att man står 

bakom det vi står för vad gäller matfilosofi. Då väljer man oss. 

Du nämnde att Linas Matkasse de har mycket reklam och att de är överallt, så jag tänker, man ser ju 

inte er på lika många ställen. Varför har ni valt att inte marknadsföra er via reklam på TV och 

liknande? 
- För att vi är familjeägda så vi har inte tagit in något riskkapital och det gör att vi inte går den vägen. Det 

kostar väldigt mycket att gå på Tv och då når man ju förstås större mängder och får en större kännedom. 

Hur marknadsför ni er? Vilka kanaler använder ni er av? 
- Det absolut bästa är att vi gör en bra produkt som våra kunder tipsar om. Så mun-till-mun är vår absolut 

största kanal och det har det varit sen dag ett. Då var det bara det, då var det inte en enda krona lagt i 

budget. Nu är det förstås inte riktigt så nu har vi en marknadsbudget och vi gör lite olika aktiviteter. Vi 

kan ha gjort lite olika event till exempel där vi känner att målgruppen har varit. Tjejmilen var vi på i flera 

år. Medvetna, hälsosamma kvinnor som är ute och joggar. Vi använder även klassiska banners 

annonsering, Google adverts och även lite printannonsering.  

Vi har sett er på Facebook, Instagram och Twitter! 
- Precis det jobbar vi aktivt med, det är både varumärkesbyggande och ett sätt att nå ut. 

Hur länge har ni funnits på sociala medier? 
- Innan jag började för 4 år sen. Att finnas på t.ex. Facebook är en självklarhet för företag idag. Där var 

Middagsfrid rätt tidiga tror jag. Men sen så adderar vi lite olika kanaler allt eftersom de kommer och vi 

har tid. T.ex. Instagram den öppnade vi upp i februari nu i år, men vi har haft blogg kanske fyra år 

tillbaks. Nu har vi öppnat upp även Pinterest så får vi väl se lite vad som blir… 

Är det Facebook som funkar bäst? 
- Jag vet inte vad som funkar bäst, de har lite olika syften tycker jag. Facebook funkar bra om vi ställer nån 

fråga sådär som engagerar. Då gillar de att skriva massa kommentarer och så där. Pintrest där gillar de 

mer att få små tips, kanske på ”såhär gör du egen tacokrydda till fredagen” eller någon snygg tårtbild, de 

gillar dem. Så det är lite olika kanaler beroende på syfte. 

Hur många läsare har Kristina Theanders blogg? 
- Runt 2000 i veckan. 
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Tror du att konsumenter känner igen henne? 
- Ja jag tror det, absolut, det märker hon ju själv absolut. Hon har väl det som många har sagt – att hon 

driver konsumentens röst. Konsumenterna brukar oftast gilla henne. 

Tror du att Middagsfrid är ett välkänt märke bland konsumenterna? 
- Nej. Det tror jag inte vi har för liten del marknadsföring. Går man i TV då går man väldigt brett och i den 

bemärkelsen har vi väldigt låg varumärkeskännedom.  

Att varumärket inte är så välkänt på grund av den bristande marknadsföringen, är det något ni vill 

ändra på eller tänker ni fortsätta fokusera på att göra en bra produkt och att det ska gå via mun-till-

mun då? För ni har inte budgeten till annat?  
- Svårt att säga. Det händer så himla mycket på så kort tid så jag vet inte. Framtiden kan se ut hur som helst 

på den frågan. Vi kommer aldrig tumma på kvaliteten på produkten i alla fall så den delen kan jag säga att 

vi kommer absolut fortsätta med, att göra en produkt som kunderna vill ha. Det är jätteviktigt. Sen får vi 

se om vi möjligtvis adderar andra men det finns ingenting som säger det nu. 

Vi såg att ni franchisat er till fler länder, i hur många länder finns ni? 
- Danmark, Tyskland, Belgien, Schweiz dessa fyra är aktiva. Kanada har en liten paus men där har vi 

funnit en liten stund. Men det är absolut något som går bra för oss och som vi jobbar med att lansera 

konceptet utomlands. Och det är ju kul att det är en svensk uppfinnig som bara sprider sig. Vi gick in i 

Danmark först eftersom vi har en packningsstation i Malmö så med bron är det rätt så enkelt att gå in där. 

Sen så har vi varit i Norge också men de har en sådan annorlunda matkultur där de äter mycket 

smörgåsar. Middagen är inte lika stor där. 

Vad är er styrka, förutom kvaliteten och äktheten? 
- Ofta beskrivs ett varumärke med väldigt personliga egenskaper även fast varumärket bara är ett ting eller 

symbol så säger man att det är tryggt eller snyggt eller liknande. Oftast är ett varumärke representerat av 

en person utåt. I vårt fall är ju Kicki den personen och det är en styrka vi har, att hon finns på riktigt och 

att hon brinner för det här på riktigt. 

Om du skulle lyfta fram tre bra saker med Middagsfrid, vad skulle du lyfta fram?  
- Som varumärke menar du? (Ja) Om jag tittar utifrån som varumärkesansvarig och vad jag är glad för att 

Middagsfrid har så är det Kicki faktiskt. Hade Kicki inte funnits hade man nästan behövt hitta på en 

person, ungefär som fåret Frank i Tele2. Det är ett sätt att jobba med personlighet kring ett varumärke. Så 

jag är jätteglad att Kicki finns, hon är en del av varumärket och gör det mer lättjobbat för mig. Sen så 

gillar jag hållbarheten och det ekologiska och klimatsmarta fokuset, det är något som jag har brunnit för 

väldigt mycket innan och som anställd så vet jag att man bryr sig lite extra av att företaget har en sådan 

policy – att det är något mer än att bara tjäna pengar. Det är en ärlig ”rädda världen känsla” som man 

verkligen, verkligen kan stå för. Och sen så gillar jag att den verkligen hjälper människor med riktiga 

vardagsproblem. Även något som man förut skulle sagt att det var ett i-landsproblem, men det hjälper 

verkligen barn att äta bra, föräldrarna känner gott samvete, sparar tid, slipper bråka. Massa nöjda kunder 

mailar in och säger att de lärt sig massor, de kunde inte så mycket innan om matlagning. Eller att de lärt 

sig hur en rödbeta ser ut eller hur en majrova ska tillagas eller hur fänkål ska hackas. Men nu vet de det! 

Så det är en rätt cool grej att man hjälper så många människor. 

Vad tror du är den största anledningen till att man använder sig av matkassar? 
- Att man slipper tänka är det absolut vanligaste. Det tycker folk är det skönaste. Kopplat med det är också 

inspirationen, att verkligen få variation och lära sig nya saker. Sen även delvis att även få det hemkört, 

men det börjar bli mer och mer vanligt att kunna få maten hemkört. Sen tror jag nog att hälsoaspekten är 

väldigt stor. Man vet att man får i sig bra mat. Man vet att man äter nyttigt och kan därför ta det lite lugnt.  
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Bilaga 3 – Intervju med Yvonne Karlsson, konsument av Linas Matkasse, Stockholm 19/11-2014. 

 

Varför använder du dig av matkassar? 
- För att jag inte har någon inspiration till att laga mat annars. Dålig fantasi att hitta på mat. Och så är det 

tidsbesparande och jag vill ha mer spänning. 

Hur länge har du använt matkassar? 
- 4 år, varannan vecka. Har ibland pausat emellanåt och ibland haft varje vecka. Då från två olika företag. 

Vilka aktörer har du provat? 
- Tasteline, City Gross, Coop och Linas Matkasse. 

Har du provat olika varianter av matkassarna, T.ex. Barnkassen? 
- Nej bara originalkassarna.  

Varför valde du Linas Matkasse, för det är den du startade med och använt mest? 
- Ja precis. Jag vet inte. Jag fick något erbjudande på nätet och då tog jag det. 

Vet du om att Middagsfrid finns? 
- Jag har vetat om det men tänkt att det är ungefär som Mathem, att man handlar egen mat på nätet och får 

den hemkörd. Inte att det var en färdig matkasse med recept. 

Vad symboliserar Linas Matkasse för dig? Vad tänker du på? 
- Fräsch mat, lättlagad mat, god mat, varierande, goda soppor och såser. Jag tycker den är jättebra! 

Skulle du rekommendera Linas Matkasse? 
- Ja det gör jag redan! 

Skulle du kunna tänka dig att använda Middagsfrid? 
- Ja jag skulle kunna prova! 

Av de du har provat, fanns det någon prisskillnad? 
- Inte vad jag har tänkt på men det är ju prisskillnad. Någon hundralapp sådär. Men alla måste ju ha 

ungefär samma för att hålla sig kvar i konkurrensen. Jag kan även tänka mig att betala lite mer för att veta 

att kvaliteten är bra och att det är mycket ekologiskt. 

Varför tror du att det har gått så bra för Linas Matkasse när de alla har i stort sett identiska koncept? 

Varför väljer konsumenterna denna kasse? 
- Deras marknadsföring, de syns överallt. TV, nätet… jag tror att det gör mycket. Sen ser hon Lina så glad 

ut och maten ser fräsch ut. Man förknippar henne med familjekänsla, trygghet och hin har sitt namn i 

varumärket medan de andra heter mer opersonliga saker. Det är även lätt att beställa, avbeställa och sånt 

administrativt. 

Tror du det är någon skillnad i kvaliteten mellan Middagsfrid och Linas Matkasse? 
- Jag vet inte, men i de jag testat så är det stor skillnad. Och även på receptförståelsen. Linas har enkla och 

tydliga, de andra har lite krångligare. Linas är lättast, alla kan göra hennes recept – min man och mina 

barn (15 och 21). 

Har du märkt skillnad på råvarorna? 
- Linas är fräschast. Sen Tasteline. Men Linas kvalitet är bättre och då kan jag betala lite mer för det. 

Är det mycket man måste ha tillhanda hemma för att laga recepten? 



52 

 

-  Nej mest kryddor men en mixer kan vara bra att ha. De har ett bonussystem där man får poäng för varje 

matkasse och vän man värvar. Sedan kan man använda dessa poäng för att byta in premier. Jag valde t.ex. 

en stavmixer när jag nådde en viss nivå och nu ligger jag så högt upp bland premierna att jag nog ska 

välja en hotellövernattning på ett fint hotell. 

Kan du ge oss fyra ledord som symboliserar Linas Matkasse för dig? 
- Inspiration. God mat. Hälsosam mat. Tidsbesparing. Det roliga med just Linas Matkasse är att ibland 

skickar de med smakprov på t.ex. choklad eller en vattenflaska och liknande. En almenacka har vi även 

fått! 
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Bilaga 4 - Intervju med Fredrik, konsument av Linas Matkasse, Stockholm den 27/11-2014. 

 

Varför använder du dig av matkassar? 
- För att slippa komma på maträtter. Jag orkar inte tänka själv och vill ha nya spännande recept.  

Hur länge har du använt matkassar? 
- Linas Matkasse ca 2 månader. 

Vilka aktörer har du provat? 
- Mathem och Linas. 

Har du provat olika varianter av matkassarna, T.ex. Barnkassen? 
- Hos Linas har jag bara köpt Barnkassen då jag har två småbarn, 4,5 och 2,5 år gamla. 

Varför valde du Linas Matkasse? 
- Fick ett tips av en kompis att prova Barnkassen då han hört mig klaga på andra matkassar att det var så 

annorlunda rätter och att jag ville ha något mer barnvänligt och de var de enda med det alternativet. 

Vet du om att Middagsfrid finns? 
- Ja men jag tänkte inte på dem när vi köpte Linas eftersom vi ville ha barnkasse. 

Vad symboliserar Linas Matkasse för dig? Vad tänker du på? 
- Största aktören. Förknippar dem med kvalitet men vet inte riktigt om de lever upp till den. Jag har 

förtroende för kassen men även förutfattade meningar. Jag har provat andra kassar som inte riktigt hållit 

måttet och vet inte om jag tycker att Linas gör det heller men denna kasse är i alla fall tillräckligt bra och 

det räcker för oss. 

Skulle du rekommendera Linas Matkasse? 
- Ja, i barnkassen är det få rätter som inte går hem. 

Skulle du kunna tänka dig att använda Middagsfrid? 
- Ja det kan jag tänka mig, nu när jag vet att även de har en barnkasse och att de är ännu mer ekologiskt 

inriktade och bryr sig om att se över tillsatserna. 

Varför tror du att det har gått så bra för Linas Matkasse när de alla har i stort sett identiska koncept? 

Varför väljer konsumenterna denna kasse? 
- Lina som front hjälper dem. Hon är lite klämkäck sådär som Mat-Tina. Hon är ärlig. Att de har så mycket 

reklam hjälper dem också. 

Tror du det är någon skillnad i kvaliteten mellan Middagsfrid och Linas Matkasse? 
- Nej det tror jag inte. 

Kan du ge oss fyra ledord som symboliserar Linas Matkasse för dig? 
- Kvalitet, tillräckligt bra och Stabilitet. 
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Bilaga 5 - Intervju med Ola Sundell, konsument av Middagsfrid, Stockholm den 2/12-2014. 

 

Varför använder du dig av matkassar? 

- Jag har en funktionsnedsättning, ADHD, vilket gör det svårt för mig att planera och dessa färdiga 

matkassar med recept och struktur gör det lättare för mig och mina barn att äta bra. Sen är det spänningen 

med att få nya inspirerande recept att testa. 

 

Hur länge har du använt matkassar? 

- Jag började 2008 så sex år. 

 

Vilka aktörer har du provat? 

- Jag har faktiskt bara använt mig av Middagsfrid, men har funderat flera gånger på att prova andra men det 

har inte blivit så. 

 

Har du provat olika varianter av matkassarna, t.ex. Barnkassen? 

- Ja vi började med originalkassen men då i början av Middagsfrids start så var deras recept väldigt 

tidskrävande och krångliga. Vi bytte då till barnkassen som inte hade lika god mat enligt mig, det var inte 

lika spännande. I den är det ungefär 20 recept som cirkulerar med vissa små ändringar. Så man vet 

ungefär vad som väntar och som vuxen anser jag det vara lite tråkigt. 

 

Varför valde du Middagsfrid? 

- Där 2008 var det för att de var så extremt ekologiska och tänker på E-nummer, vilket de idag har varit 

tvungna att skära ner på då det blir för höga kostnader. Det finns ju andra kassar som är nästan helt 

ekologiska, jag skulle säga att Middagsfrid är lite 50/50 på den punkten. Mer än de flesta men mindre än 

en del. Men jag valde i alla fall Middagsfrid för att det kändes tryggt, de verkade ha koll på bra mat. 

 

Vet du om att Linas Matkasse finns? 

- Ja det gör jag. 

 

Varför valde du inte dem? 

- De var inte lika ekologiska. 

 

Vad symboliserar Middagsfrid för dig? 

- Middagsfrid symboliserar Trygghet, säkerhet och stabilitet. Jag vet att jag och min familj får i oss det som 

kroppen behöver. 

 

Skulle du rekommendera Middagsfrid? 

- Absolut. 

 

Tror du att det är någon skillnad i kvaliteten mellan Linas Matkasse och Middagsfrid? 

- Nej, väldigt små i sådana fall. 

 

Vad förknippar du Middagsfrid med? 

- Näring. Bästa sättet att se till att familjen äter nyttig och bra mat. Dock räcker inte maten i kassen till, 

utan jag får köpa till mer mat. 
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Varför tror du konsumenterna väljer Middagsfrid? 

- För bra priser på första kassen. Att det är lite riktat åt det ekologiska hållet har även en viss inverkan. Sen 

tror jag mun-till-mun spelar in, när andra ger tips och rekommenderar det så blir man nyfiken. 
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Bilaga 6 – Intervju med Frida Melin, konsument av Middagsfrid, Stockholm den 2/12-2014. 

 

Varför använder du dig av matkassar? 

- För tidsbristen. Man slipper gå och handla och äta samma mat hela tiden. Med färdiga matkassar får jag 

variation och sparar tid. 

 

Hur länge har du använt matkassar? 

- I flera år, sen 2008. 

 

Vilka aktörer har du provat? 

- Middagsfrid, Coop, Mathem och Linas Matkasse. Jag började med Middagsfrid och var kund hos dem i 

flera år men sen provade jag runt lite men nu är jag tillbaks hos dem för att jag tycker att de är mest 

pålästa. Det var ändå dem som var först med detta koncept – de vet vad de sysslar med och de har 

kunskapen som jag förlitar mig på så att jag och min familj äter hälsosamt. Linas Matkasse tyckte jag 

hade tråkig mat. Anledningen till att jag gick ifrån Middagsfrid var för att de hade för tidskrävande och 

svåra recept och jag tyckte att de kunde ha mer variation i maträtterna. Idag verkar de ha tagit åt sig av 

denna kritik för nu är det lättare att tillaga recepten. 

 

Har du provat olika varianter av matkassarna, t.ex. Barnkassen? 

- Först hade vi originalkassen men nu använder vi barnkassen då jag har två bar, fyra och sju år gamla. Jag 

tycker den har bra smaker. 

 

Varför valde du Middagsfrid? 

- På grund av mun-till-mun metoden. Blev rekommenderad av en kompis att testa. 

 

Vad symboliserar Middagsfrid för dig? 

- Genomtänkt, gediget, stabilt och kvalitet. 

 

Skulle du rekommendera Middagsfrid? 

- Ja det gör jag. 

 

Skulle du kunna tänka dig att prova Linas Matkasse igen? 

- Ja om jag fick något kontinuerligt bra erbjudande, inte bara ett engångspris. 

 

Tror du att det är någon skillnad i kvaliteten på Linas Matkasse och Middagsfrid? 

- Middagsfrids kvalitet känns bättre men Linas Matkasse har även de bra kvalitet. 

 

Varför tror du konsumenterna väljer Middagsfrid? 

- För att de är ekologiskt inriktade.  

 

Tror du priset spelar någon roll i valet av kasse? 

- Ja det tror jag nog. 

 

Ser du någon annan skillnad än kvalitet, pris och den ekologiska aspekten? 

- Middagsfrids mat är mer spännande! 

 

 


