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Förord 

 

 

 

Denna uppsats genomfördes vid Umeå Universitet våren 2009 och omfattar 7,5 
högskolepoäng. Ämnesområdet har givit oss ökat intresse och kunskap inom området 

marknadsföring och vi hoppas uppsatsen att skall komma till nytta för NyhlénsHugosons, 
uppsatsens undersökningsobjekt 

Vi vill i och med detta förord ta tillfället i akt att tacka de personer som gjort denna uppsats 
möjlig. Vi vill börja med att tacka vår handledare Owe R. Hedström för att alltid med glimten 
i ögat givit oss goda råd och konstruktiv kritik. Vill även tacka de respondenter som bemödat 
sig att genomföra enkätundersökningen. Vi vill också tacka Mathias Åberg för gästvänlighet 

och en givande intervju. 

Ett stort tack även till vänner och bekanta som uppmuntrat oss då det känts tungt och för de 
otaliga fikapausar som fyllt oss med energi som gjort att vi orkat bita tag i problemen och ta 

det lilla extra steget mot slutförande. 

 

 

Umeå, maj 2009  

Erik Blau 
Marie Stomberg 
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Sammanfattning 

NyhlénsHugosons är ett norrländskt charkuteriföretag med säte i Luleå. Det bildades under 
2005 och ägs till lika delar av VD Mikael Hugoson och Scan AB. De är aktörer på den 
norrländska marknaden och kundområdet sträcker sig från nordligaste Lappland till söder om 
Gävle. Denna uppsats syftar till att kartlägga hur väl företaget NyhlénsHugosons 
kommunicerar ut sin varumärkesidentitet för att försöka skapa en rättvisande 
varumärkesimage hos konsumenterna. Varumärkesidentitet förklaras med den bild företaget 
önskar förmedla av sig själva till sina kunder. Varumärkesimage är den kundupplevda 
uppfattningen av varumärket i fråga.  

Uppsatsen har både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa 
undersökningen genomfördes med marknads- och försäljningschefen på företaget och gjordes 
för att få kunskap om företagets varumärkesidentitet varpå den kvantitativa undersökningen 
syftade till att förstå konsumenternas uppfattningar kring varumärket NyhlénsHugosons. Den 
kvantitativa undersökningen bestod av en enkätundersökning av 14 frågor som delades ut till 
200 konsumenter i Umeås centrum samt tre stormarknader i centrala Umeås utkanter.  

När analys av de insamlade data gjorts har författarna använt sig av Aakers identitetsmodell 
rörande kärn- och utvidgad identitet samt analysverktygen för varumärkesidentiteten; produkt, 
organisation, person och symbol. När kommunikationen analyserats har Kotlers 
marknadskommunikaitonsmodell använts. I Kotlers marknadskommunikationsmodell 
presenteras teorier kring reklam, sales promotion, PR, direktmarknadsföring och personal 
selling. Övrig analys kring kommunikation har skett via teorin om den oplanerade 
kommunikationen som uppstår utan påverkan internt från företaget.  Data behandlades i SPSS 
utifrån vilka tabeller och grafer konstruerades. 

Författarna till detta arbete drar slutsatsen att det i viss omfattning finns brister i 
NyhlénsHugosons kommunikation rörande sin varumärkesidentitet. Framförallt 
uppmärksammas en otillfredsställande kommunikation till konsumenterna kring 
organisationsidentiteten som miljömedvetenhet och god djurhållning vilket också är fallet 
gällande de personliga identitetsattributen som i dagsläget förefaller betydelselösa. Vi menar 
vidare att den bristande kommunikationen i organisationsattributen bidrar till att företaget går 
miste om många potentiella kunder. 

I kommunikationen av den produktidentitet företaget önskar att sända ut observeras en mer 
överensstämmande varumärkesidentitet och varumärkesimage vilket har sin förklaring i att 
produktidentiteten är mer påtaglig. Detta medför att företaget lättare kan kommunicera denna 
identitet till konsumenterna. Här uppmärksammas bara ett avvikande av mindre karaktär.   
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Summary 

NyhlénsHugosons is a northern Swedish meat company located in Luleå. It was established in 
2005 and is jointly owned by CEO Mikael Hugoson and Scan AB. They are players in the 
northern market of Sweden and their customer area extends from northern Lapland to the 
south of Gävle. This paper aims to identify how well the company NyhlénsHugosons 
communicate their brand identity to create a correct brand image among consumers. Brand 
Identity is explained with the image the company wishes to convey of themselves to their 
customers. Brand Image is the customer perceived perception of the brand. 
 
The essay has both a qualitative and a quantitative study. The qualitative survey was 
conducted with marketing and sales director of the company and was made to gain insight 
into the company's brand identity while the quantitative study aimed to understand consumer 
perceptions about the brand NyhlénsHugosons. The quantitative study consisted of a survey 
of 14 questions which was distributed to 200 consumers in Umeå Center and three 
supermarkets in central Umeå's outskirts. 
 
When analysis of the collected data was made, the authors used the identity model made by 
Aaker. It contains core and extended identity, and analysis tools for the brand identity areas, 
such as; product, organization, person and symbol. When communication was analyzed, 
Kotlers marketing communication model was used. Kotlers communication model presents 
theories regarding advertising, sales promotion, public relations, direct marketing and 
personal selling. Additional analysis of NyhlénsHugosons communication was made with the 
theory of the unplanned communication. The theory explains communication occurring 
without the influence internally from the company. Data were treated in SPSS from which 
tables and graphs were constructed. 
 
The authors of this work conclude that there in various areas in NyhlénsHugosons 
communications are deficiencies, concerning brand identity. In particular note the 
unsatisfactory communication to consumers around the organizational identity included areas 
like environmental awareness and animal welfare. In the current situation the personal identity 
attributes are only perceived by a minority of the consumers. We believe that the lack of 
communication in organizational attributes as well as in the personal attributes contribute to 
the loss of many potential customers. 
 
As for the communication of the product identity the authors observe a more consistent brand 
identity and brand image. An explanation to this is that the product identity is more tangible 
than the organizational identity. This means that the company more easily can communicate 
its product identity to consumers. Here, the authors see only minor differences 
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1. INLEDNING 
 

I detta första kapitel presenteras företaget i korthet tillsammans med det valda 
problemområdet och problemformuleringen. Därefter klarläggs syftet samt de begränsningar 
och avgränsningar vi finner nödvändiga att göra för att underlätta strukturen av arbetet. 
Slutligen beskrivs NyhlénsHugosons verksamhet i syfte att underlätta kommande läsning. 

 

1.1. Problemområde 
De senaste årens utveckling inom företagsklimatet har präglats av fler och nya marknader där 
företag med växande produkt- och serviceutbud möter sofistikerade kunder med en varierande 
efterfrågan (Karaosmanoglu & Melewar, 2006:196). Detta har lett till att dagens företag 
tvingats fokusera på nya och effektiva metoder i syftet att skapa konkurrensfördelar 
(Karaosmanoglu & Melewar, 2006:196). Även medieklimatet har genomgått stora 
förändringar (Keller, 2008:231) vilket lett till att företag, för att effektivt lyckas positionera 
sig i konsumenternas medvetande, behöver göra sig hörda och sedda på en 
överkommunicerad marknad (Àperia, 2001:77). Annars är produkterna ingenting värda 
(Àperia, 2001:77).  

Ett utav de områden som under senare år präglats av ökad konkurrens är lokala företag inom 
dagligvarusektorn (Apéria, 2001:19). Gränsöverskridande konkurrens har inneburit att dessa 
företag i allt större utsträckning tvingas konkurrera med internationella företags 
stordriftsfördelar vilket successivt ökat pressen på de lokala varumärkesinnehavarnas 
strategier (Apéria, 2001:20). Vad aktörer inom dagligvaruhandeln behöver är därför en tidlös 
tillgång som skapar långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar vilket förklarar de senaste 
årens stora intresse för varumärken (Melin, 2006:9).  

Varumärket kan beskrivas ur två perspektiv; företagets och konsumentens. Företaget använder 
varumärket som informations- och identitetsbärare (Melin, 2006:41) där identiteten utgör det 
som ger varumärket syfte och mening (Aaker, 2002:68). Trots att det inte finns någon 
vedertagen definition av begreppet (Melin, 2006:85) är en vanlig uppfattning att 
varumärkesidentiteten innefattar den fullständiga bild ett företag önskar förmedla till sin 
målgrupp (Apéria, 2001:70).  

Nyckeln vid kartläggandet av ett företags varumärkesidentitet är förståelsen för dess 
beståndsdelar, det vill säga vad den är uppbyggd av. David A. Aaker och Jean-Noël Kapferer 
är namnet på två av vår tids kanske största varumärkesteorietiker. Enligt Aakers (2002:78) 
teori består varumärkesidentiteten av en kärnidentitet samt en utvidgad identitet som kan 
beskrivas utifrån fyra perspektiv; produkt, organisation, person och symbol.  
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Om varumärkesidentiteten motsvarar den bild som företaget önskar kommunicera ut genom 
sitt varumärke, kan varumärkesimagen sägas motsvara konsumenternas bild av varumärket 
(Melin, 2006:249, Apéria, 2001:55, Kapferer, 2008:174). 

Enligt Melin (2006:249) bör märkesinnehavaren sträva efter att företagets varumärkesidentitet 
överensstämmer med konsumenternas varumärkesimage vilket ställer krav på en effektiv 
kommunikationsstrategi. Marknadskommunikation är det verktyg ett företag använder i syftet 
att, implicit eller explicit, informera, övertyga och påminna konsumenter om sitt varumärke 
(Keller, 2008:230). Utformandet av ett marknadsföringsprogram är dock en komplex uppgift 
(Keller, 2008:231). Inte minst för svenska, lokala företag inom dagligvarusektorn som många 
gånger haft sina styrkor inom distribution och försäljning snarare än inom starka och 
konkurrenskraftiga varumärken (Apéria, 2001:19) varför utmaningen kan antas vara ännu 
större för dessa företag.  
 
NyhlénsHugosons utgör undersökningsobjektet för denna uppsats. Företaget är relativt 
nyetablerat på den norrländska charkuterimarknaden och har varit verksamt inom 
dagligvaruhandeln sedan 2005. Med ”Norrländsk matglädje” som ledord marknadsför 
NyhlénsHugosons lokalproducerade chark- och köttprodukter (NyhlénsHugosons hemsida, 
2009) i syftet att etablera företagets varumärke bland konsumenterna i norra Sverige. 

1.2. Problemformulering 
• I vilken utsträckning har företaget kommunicerat ut sin varumärkesidentitet på ett sätt 

som överensstämmer med konsumenternas image av varumärket. 

1.3. Syfte 
Syftet är att kartlägga hur NyhlénsHugosons varumärkesidentitet stämmer överens med 
kundernas image av varumärket för att på så vis reda ut hur väl företagets 
kommunikationsstrategier fungerar. Utifrån ett eventuellt gap är syftet vidare att diskutera 
omständigheterna kring gapet samt avslutningsvis ge förslag på vilka åtgärder som bör vidtas 
för att på ett bättre sätt kommunicera ut en varumärkesidentitet som överensstämmer med 
konsumenternas upplevda varumärkesimage.  

1.4. Begränsningar och avgränsningar 
För att belysa relationen mellan företagets och konsumenternas uppfattningar har vi valt att 
begränsa vår studie den norrländska matleverantören NyhlénsHugosons. Vi har beslutat oss 
för att koncentrera arbetet på konsumenter i Umeåområdet och exkluderar därför individer i 
övriga Norrland. Detta på grund av att vi inom ramen för uppsatsens omfattning inte har 
möjlighet att göra en mer övergripande kundutfrågning. Vidare har vi i enkätundersökningen 
valt att avgränsa frågorna genom att inte jämföra NyhlénsHugosons med andra 
livsmedelsgrossister inom andra liknande branscher. Vi väljer också att i undersökningen 
utesluta personer vars ålder understiger 18 år då vi tror att de inte i samma utsträckning gör 
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aktiva val när de konsumerar livsmedelsprodukter eftersom merparten av dessa individer 
fortfarande bor tillsammans med sina föräldrar och det är då dessa som huvudsakligen 
införskaffar matvarorna.  Slutligen väljer vi att koncentrera oss på företagets kött- och 
charkprodukter och att inte närmare studera konsumenternas uppfattningar kring 
NyhlénsHugosons färdigmat och konserverade varor 

1.5. Företagspresentation 

1.5.1. Koncentrationstendenser 

I takt med att allt hårdare krav ställs på att livsmedel i vår vardag ska vara näringsberikade 
och miljövänliga höjs också kraven på att leverantörerna ska leva upp till dessa krav. Med den 
konkurrens som globaliseringen bidrar till tvingas många stora livsmedelsföretag av 
kostnadsmässiga skäl producera stora partier råvaror som transporteras långväga, vilket kan 
leda till en försämrad produktkvalité. Det finns dock undantag till detta sätt att hantera 
livsmedel. (Carlsson-Kanyama, et al., 2004) 

1.5.2. NyhlénsHugosons  

NyhlénsHugosons är en norrländsk charkleverantör som etablerades 2005 med huvudkontor i 
Luleå. Ägare är Mikael Hugoson och Scan AB med två lika stora ägandedelar. Företaget har 
produktionsanläggningar i Luleå, Skellefteå och Ullånger och omsätter i dagsläget 600 
miljoner kronor. Med hjälp av NyhlénsHugosons 180 medarbetare distribueras 
charkprodukter till konsumenter i Norrland från gårdar i Västerbotten, Västernorrland, 
Norrbotten och Jämtland. Av den gödsel boskapen efterlämnar sig samt av slaktavfallen från 
köttproduktionen används den största delen till förbränningsmaterial i företagets egen 
biogasanläggning. På detta sätt återvinns så gott som samtliga restprodukter och ger 
elektricitet och uppvärmning till ett antal av företagets produktionsanläggningar, stallar och 
ladugårdar (NyhlénsHugosons hemsida, 2009).  
 
VD:n Mikael Hugoson påbörjade verksamheten för 30 år sedan när han flyttade upp till Alvik 
utanför Arjeplog i hjärtat av Norrbotten. Hugoson bosatte sig på Alviksgården där hans vision 
var att skapa ett Norrland varigenom alla led i charkproduktionen skulle skapa ett kretslopp 
där självförsörjningen stod i fokus. Mikael Hugoson började i liten skala med idén att skapa 
konceptet Alviksgrisen. Idén byggde på att i egen regi utfodra kreatur med egenproducerat 
foder som odlas i närområdet för att därefter slakta grisarna i samma område för att minska 
stressen på grisen vilket genererar ett mört och kvalitetsrikt fläskkött. Idag har verksamheten 
utökats till en av Norrlands största matproducenter utan att för den delen åsidosätta kvalitén 
på produkterna. Genom alla år har kvalitén och lokalproduktionen stått i centrum. Företaget 
använder sig av genuina tillverkningsmetoder och alla led från uppfödning till slakt av djuren 
kvalitetssäkras så att slutresultatet till konsument uppnår högsta klass (NyhlénsHugosons 
hemsida, 2009).  
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2. METOD 
 

Nedan presenteras varför vi valt att undersöka NyhlénsHugosons varumärkesidentitet. Vårt 
val av forskningsansats och angreppssätt introduceras och förklaras. Vidare presenteras vad 
vi tidigare i olika avseenden kände till om ämnet i fråga samt till vilken nivå våra teoretiska 
förkunskaper uppgår. Vi förklarar hur vi hittat de sekundärkällor vi använder oss av och hur 
vi kritiskt granskar dessa.  

2.1. Ämnesval 
Då uppsatsens båda författare utbildningsmässigt är inriktade mot marknadsföring stod det 
tidigt klart att vårt arbete skulle ha anknytning till detta ämnesområde. Vidare fanns den 
gemsamma viljan att undersöka ett företags förmåga att kommunicera ut sitt varumärke. Då 
en effektiv marknadskommunikation, som inledningsvis nämnts, är av stor vikt för dagens 
företag fann vi det intressant att få utveckla vår teoretiska kunskap genom att addera en 
empirisk dimension och använda våra teoretiska kunskaper praktiskt. 
 
Under vårt sökande efter ett lämpligt undersökningsobjekt kom det till vår kännedom att 
identitets- och imagejämförelse bland flera företag är relativt nytt. Ett flertal företag visade sig 
nyligt ha introducerat så kallade nulägesanalyser där en undersökning av det som företaget 
önskar kommunicera ut kontinuerligt jämförs mot konsumenternas uppfattningar. Vi 
begränsade därför våra sökkriterier till; (1) företag som i dagsläget saknar verktyg och/eller 
resurser för att utföra identitets- och image undersökningar men som har ett intresse av att få 
en sådan undersökning genomförd; (2) företag som i mer eller mindre utsträckning verkar 
lokalt i Norrland och till vars ledning och konsumenter vi har god tillgång. 

2.2. Forskningsansats och angreppssätt 
Den utgångspunkt vi använder i arbetet beskriver Bryman & Bell (2005:23-6) som det 
deduktiva angreppssättet. Detta är ett av två huvudsakliga angreppssätt som gör sig gällande i 
en undersökning. Det deduktiva angreppssättet utgörs av hypoteser frågeställaren antar med 
utgångspunkt från teoretiska referenser. Dessa hypoteser testas därefter på 
undersökningsobjekten via empiriska studier (Bryman & Bell, 2005:23-6). Backman 
(2008:54) beskriver detta fenomen genom användning av en subjekt-objekt separation där 
subjektiviteten beskriver de tidigare fastslagna teorierna för att därefter studera dessa hos 
objektet (intervjuperson och konsumenter i fallet med denna uppsats). I vårt fall utgår vi just 
från teorier som använts i tidigare liknande undersökningar för att ta reda på om dessa är 
relevanta och vidare applicerbara på vår frågeställning. Några identiska undersökningar likt 
vår rörande NyhlénsHugosons fann vi inte. Vi fann att teorier rörande kommunikation, 
identitet, image och varumärke bör ligga till grund för de undersökningar och analyser som 
utförs i uppsatsen.  
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Det deduktiva angreppssättet är mycket vanligt i kvantitativa undersökningar där mycket data 
behandlas (Backman, 2008:54) och kan användas då målsättningen är att hitta en 
regelbundenhet i de observationer som därefter analyseras (Befring, 1994:14). Det deduktiva 
angreppssättet utgör en motsats mot det induktiva angreppssättet där diverse empiriska studier 
först utförs utan tidigare fastställande av hypoteser. De resultat som sedan framkommer utgör 
därigenom grunden för en teori. Det är mer frekvent att det induktiva angreppssättet används i 
studier där kvalitativ forskning genomförs då observatören i många fall använder sina egna 
referensramar när informationen hos det tillfrågade objektet skall tolkas (Backman, 2008:54). 
Sammanfattat skapar det induktiva angreppssättet teorier medan det deduktiva beprövar 
befintliga teorier. I arbetet väljer vi det deduktiva angreppssättet både i den kvantitativa 
enkätundersökningen men även i den kvalitativa semistrukturerade intervjun. Detta då 
tillräckliga tidresurser inte finns tillgängliga för att skapa nya teorier utifrån tolkningar som 
görs i samband med den kvalitativa intervjun för att slutligen implementera dessa i empirin. 

2.3. Förförståelse 
Precis som Johansson Lindfors (2003:25) gör gällande påverkar forskarnas förförståelse det 
förhållningssätt som ligger till grund för en studie.  Det är av denna anledning vi anser det 
viktigt att presentera förförståelsen som föreligger utförandet av denna studie.  
 
Vad gäller NyhlénsHugosons var detta ett företag som vi i inledningsskedet hade relativt 
begränsad kunskap om. Vi var båda överens om bilden av NyhlénsHugosons som en 
norrländsk matleverantör vars produkter vi provat vid ett begränsat antal tillfällen. Vi båda 
hade dessutom, vid ett fåtal tillfällen, exponerats för varumärket, främst via vädersponsrad 
TV-reklam. Även om denna limiterade kunskap innebär att vår förståelse för företaget inte är 
fullt utvecklad, tror vi att den kan vara fördelaktig av den anledningen att våra fördomar 
gentemot företaget då inte är lika utvecklade.  
 
Vår teoretiska kunskap är främst baserad på de kunskaper vi erhållit genom vår utbildning. 
Båda författare har genomgått ett treårigt civilekonomprogram vid Handelshögskolan, Umeå 
Universitet, med inriktning mot marknadsföring. Vi har härigenom erhållit kunskap om 
teorier som behandlar marknadsföring inom dagligvaruhandeln och som bör överensstämma 
författarna emellan. Den marknadsföringsteoretiska kunskapen förmodas vidare underlätta för 
författarna då vi bekantar oss med företaget eftersom det finns en begreppsteoretisk 
förkunskap. 

2.4. Kunskapssyn 
Ett fullständigt värderingsfritt och objektivt förhållningssätt vore orimligt att förvänta sig av 
en forskare inom det valda ämnesområdet, anser vi. Författarnas verklighetsuppfattning kan 
komma att influera forskningsprocessen (Johansson Lindfors, 1993:23) då en forskare 
omöjligen har fullständig kontroll över sina värderingar (Bryman & Bell, 2005:42). Detta är 
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anledningen till att författarna finner det viktigt att beskriva det kunskapsteoretiska synsätt 
som präglat oss under vår studie. 
 
Enligt Keller (2008:48) är ett varumärkes styrka beroende av de erfarenheter, i form av 
kunskaper, känslor och synintryck, som individer förknippar med varumärket över tid. Ett 
varumärkes kraft och förmåga är med andra ord ett resultat av vad som pågår i individers 
sinnen (Keller, 2008:48). I och med att uppfattningar är det som formar individers tankar och 
känslor anser vi att studiet av dem är mindre förenliga med objektivism. Detta förstärks av 
Louis (1981, i Johansson Lindfors, 1993:40) påstående om att organisationsteoretiska 
problem bör ses som sociala konstruktioner vilka tillskrivs mening av individer. Sinne och 
uppfattning är någonting vi antar vara individuellt, subjektivt och beroende av sociala 
sammanhang samt historiska kontexter. Det finns med andra ord inga naturvetenskapliga 
lagar som systematiskt kan förklara dessa fenomen, varför forskning rörande sociala 
verkligheter av naturliga skäl skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt (Bryman & Bell, 
2005:29). Med detta sagt kommer vi under forskningsprocessen att använda oss av 
hermeneutiska ”verktyg” baserade på tolkning snarare än sanningssökande (Bryman & Bell, 
2005:29). Detta innebär att syftet med författarnas tolkningsarbete är att successivt öka 
förståelsen för varumärket, varumärkesinnehavaren och konsumenterna (Befring, 1994:82). 
 
Människor inom olika grupper, kontexter och kulturer upplever olika verkligheter (Johansson 
Lindfors, 1993:50). Precis som denna studie kommer att påverkas i olika riktningar beroende 
på vilka individer som deltar är vi övertygade om att den, allt annat lika, skulle påverkas i en 
annorlunda riktning om författarna inte vore desamma. Detta innebär att studien kommer att 
influeras av författarnas tolkningsmetoder. En fullt onyanserad bild av studieobjektet och dess 
konsumenter är därigenom svåruppnåelig. Vårt mål är dock att, med detta i bakhuvudet, göra 
en relevant kartläggning av vår problemformulering genom att utföra en empirisk 
undersökning där likheter såväl som olikheter i de deltagandes narrativ och enkätsvar kommer 
att belysas. 
 
Precis som syftet i denna uppsats beskriver kommer vi att kartlägga NyhlénsHugosons 
varumärkesidentitet och varumärkesimage. Studien kommer till stor del att baseras på 
människors uppfattningar, tankar och känslor utifrån vilka författarna kommer att undersöka 
vad som visar sig samt hur detta bör tolkas. Tvärtemot det positivistiska synsättet läggs med 
andra ord tyngd på en empatisk förståelse av sociala handlingar snarare än på yttre 
påverkansfaktorer (Bryman & Bell, 2005:29, Johansson Lindfors, 1993:57). 

2.5. Teoretisk referensram 
När detta arbete gjorts har stor vikt lagts på att söka olika forskares syn på ett och samma 
problemområde för att på så vis ha en bred teoretisk bas när val av analysverktyg skall göras.  
Detta har gjorts både genom användning av sekundärdata såsom vetenskapliga artiklar 
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hämtade ur vetenskapliga tidsskrifter samt med hjälp av ett stort urval av relevant 
vetenskaplig litteratur. I syftet att styrka uppsatsens metodologiska vägval i form av 
datainsamlingsmetod, analysmetod, val av teoretiska grunder etc. har även på denna punkt ett 
flertal forskares åsikter rörande vetenskaplig metod använts.  

2.5.1. Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklarna som blivit refererade till under arbetets gång har hämtats från 
Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Fokus har legat på databaser med företagsekonomisk 
anknytning såsom Business Source Premier (EBSCO), Emerald och Helecon (SCIMA) där 
sökkravet varit att artiklarna är vetenskapligt granskade (peer reviewed). Detta eftersom 
granskade artiklar innehar en större trovärdighet. Prioriterade sökord har varit; brand 
marketing, brand identity, brand image och marketing communication. Artikelurvalet har 
byggt på att inledning (abstract) först granskats varpå en fördjupad granskning av 
resonemangens applicerbarhet på vår uppsats gjorts innan beslut tagits om användande eller 
uteslutande.  

2.5.2. Litteratur och teori 

Innan arbetet påbörjats gjordes sökningar bland tidigare inskaffad eller använd kurslitteratur 
såsom Kotlers et al. Principles of Marketing och Kellers Marketing Management (även 
Zeithamls et al. Services Marketing har använts i mindre omfattning). Dessa forskare är 
erkända marknadsföringsteoretiker och då litteraturen tidigare använts på Umeå Universitets 
ekonomiutbildningar anser vi den vara tillförlitlig och god för utgångspunkt i detta arbete. 
Tillsammans med den nyss presenterade litteraturen har sökningar gjorts i Umeå Universitets 
biblioteks söktjänst ALBUM. Här har vi bland annat funnit rekommenderad litteratur som 
Apérias Brand Relationship Management, Melins Varumärkesstrategi, Kapferes The new 
Strategic Brand Management och Aakers Building Strong Brands. Litteratur har även i vissa 
fall erhållits från biblioteket på SLU genom litteratursökning i LUKAS.  

2.5.3. Metodik 

Den huvudsakliga litteraturen som har använts för struktur och vägledning i detta arbete är 
Bryman och Bells (2005) metodbok Vetenskapliga forskningsmetoder. Litteraturen ger en 
tydlig förklaring på hur uppsatsens olika kapitel bör vara uppbyggda. För att inte styras av 
enbart en forskares rekommendationer och åsikter har vi valt att även söka teoretiska och 
praktiska metodval från diverse andra författare såsom Befring (1994), Kylén (2004), 
Backman (2008), Johansson Lindfors (1991) och Christensen et al. (1998). Dessa forskares 
litteratur har bland annat varit behjälplig vid utförandet av den enkätundersökning som 
konstruerats. 

2.5.4. Kritik av sekundärkällor 

Vi anser det vara viktigt att noga granska de källor vi hänvisar till i denna uppsats. Detta då vi 
vill minimera risken för källhänvisningar till litteratur innehållande osanningar, vinklingar 
eller felaktiga tolkningar.  
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Vi finner att en del av den litteratur rörande marknadsföring som vi tidigare använt i diverse 
kurser svarar bra mot kraven på granskade sekundärkällor då de ofta är regelbundet 
uppdaterade och välciterade i rapporter inom samma ämnesområde. Vi tror även att dessa 
sekundärkällor är synnerligen relevanta för detta arbete då flera av teorierna som vi använt oss 
av presenteras i en stor del av den litteratur vi refererar till. Vi har i mån av tillgång och 
strävat efter att använda ny litteratur som producerats eller uppdaterats under 2000-talet.  
 
De tankar som legat bakom valet av sekundärkällor stämmer väl överensstämmer med 
Befrings (1994:175-178) krav på sekundärkällor då han menar att sekundärkällor bör granskas 
i tre aspekter; tid, trovärdighet och överensstämmande med andra samtida budbärare. Källorna 
bör med andra ord inte vara för gamla då vi lever ett samhälle präglat av ständig utveckling. 
Vid användande av föråldrade sekundärkällor finns risken att nya rön förkastar 
sekundärkällans relevans. Vidare menar Befring (1994:175-78) att källans budskap kritiskt 
bör granskas för att på så sätt utröna om relevans för användande verkligen är befogat. 
Slutligen bör även andra sekundärkällor i anslutning till den specifika sekundärkällan i fråga 
studeras för att på detta sätt undersöka om dessa andra sekundärkällor stämmer överens med 
den källa som är tänkt att användas. Om så inte är fallet bör möjligtvis källan uteslutas 
Befring (1994:175-78). Författarna menar att dessa tre krav på sekundärkällor har uppfyllts då 
ingen litteratur eller vetenskaplig artikel äldre än sent 1980-tal har använts. Samtlig av de 
sekundärkällor använda har diskuterats uppsatsskribenterna emellan för att besluta om 
införande eller ej. Slutligen har det som tidigare nämnts gjorts avväganden mellan likvärdiga 
forskares teorier för att skapa trovärdighet åt uppsatsen. 
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3. TEORI 

 
I detta tredje kapitel introduceras de teorier som kommer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet. Tre teoriområden kommer huvudsakligen att belysas; identitet, image och 
kommunikation. Dessa tre beståndsdelar utgör grundstenarna när NyhlénsHugosons 
varumärkesidentitet sedan skall jämföras med konsumenternas image av varumärket. 
Modeller tillsammans med förklaringar kompletterar förståelsen av teorierna. 

3.1. Varumärke 

 
”In the 21st century, branding will ultimately be the only unique differentiator between 

companies” 
 (Fortune Magazine i Melin, 1999:15) 

 
De senaste årens utveckling har lett fram till en ny syn på varumärket som konkurrensmedel 
(Melin, 2006:9) och fler företag än någonsin har insett vikten av att behandla varumärket som 
en av företagets viktigaste tillgångar (Keller, 2008:2). Trots detta är det få företag som kan 
redogöra för vad varumärket står för samt vad som gör det unikt (Melin, 1999:10). Med tanke 
på att varumärket varit ett centralt begrepp under åtminstone 20 års tid kan man fråga sig 
varför det fortfarande råder så stor förvirring kring frågan vad ett varumärke egentligen är 
(Håkansson, 2004:24). Jean-Noël Kapferer, en av världens kanske högst ansedda 
varumärkesexperter, ger sin syn på problematiken i boken Re-inventing the Brand (2001:65) 
 

”Varumärke är ett bedrägligt enkelt begrepp. Vem som helst kan när som helst ge  
exempel på varumärken, men ytterst få kan ge en tillfredsställande definition. Det är som om 

varje definition man kommer på inte blir riktigt heltäckande”.  
 

Även om det kan anses ligga något bakom detta påstående finns det en rad erkända namn 
inom marketingteorin som, på ett rättvisande sätt, sökt definiera varumärkesbegreppet 
(Håkansson, 2004:24). Åsikterna kring vad denna definition bör innehålla skiljer dock olika 
författare åt. Enligt Mårtensson (1994, i Håkansson, 2004:25) är ett varumärke ”produkter och 
tjänster som marknadsförs under ett specifikt namn, där namnet representerar det värde en 
produkt har”. En något förenklad bild enligt vår mening då den begränsar varumärket till att 
vara en produkt eller tjänst. Vi anser att definitionen bör uttryckas mer heltäckande än så. 
Coca-Colas varumärke värderades år 2006 till 700 miljarder kronor vilket motsvarade 60 
procent av företagets dåvarande börsvärde (Melin, 2006:9). Detta anser vi vara ett tydligt 
tecken på att dagens konsumenter inte köper produkter, utan varumärken. Aaker samt 
Kapferer är goda exempel på två författare som vidgat tolkningar likt Mårtenssons. Den 
förstnämnda menar att ”A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, 
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trademark, or package design) intended to identify the goods or services of either one seller or 
a group of sellers, and to differentiate those goods or services from those of competitors” 
(Aaker, 2002:72). 
 
Vi anser dock att Kapferers definition kompletterar varumärkesbegreppet ytterligare då han, 
precis som Håkansson (2004:25) poängterar, inkluderar ytterligare en aspekt – nämligen 
företaget bakom produkten: 

 
”Ett varumärke är inte en produkt, det är produktens ursprung, dess mening och dess 

riktning. Det definierar dess identitet i tid och rum”  
(Kapferer, 2008:171) 

 
Genom denna definition kan vi konkludera att produkter i själva verket är en funktion av 
varumärket, då varumärket tillför produkten värdefull information i form av historisk 
bakgrund, mening samt en framtida riktning. Faktorer som förutsätter en organisatorisk 
skapare och som, enligt citatet ovan, gemensamt utgör en identitet. Denna tolkning passar bra 
för uppsatsens syfte som går ut på att undersöka varumärkesinnehavarens syn på varumärkets 
mening och riktning vilket i sin tur definierar varumärkesidentiteten. 

3.2. Varumärkesidentitet 

3.2.1. Varumärkesidentitet kontra företagsidentitet 
Under förberedande litteratursökning fann författarna en rad studier som, i brist på teoretisk 
konsekvens, gav upphov till viss definitionsmässig förvirring. Ett förtydligande av begreppen 
varumärkesidentitet samt företagsidentitet (eng. corporate identity) kommer därför att 
presenteras nedan då begreppen många gånger används synonymt. Genom att förklara 
skillnaden kan författarna ge läsarna ökad insikt samt på ett rikare sätt motivera valet av att 
fokusera på det förstnämnda.  
 
Vid en första anblick kan definitionen av företagsidentitet tyckas överensstämma relativt bra 
med definitionen av varumärkesidentiteten. Abratt (1989:68) beskriver företagsidentiteten 
som en sammansättning ledtrådar ”…genom vilken en publik kan känna igen företaget och 
särskilja det från andra, och som kan användas för att representera eller symbolisera 
företaget”. Bortsett från syftningen på företaget är denna begreppsförklaring relativt likvärdig 
Aakers, ovan nämnda, definition av ett varumärke. I en rapport skriven av Christensen & 
Askegaard (1999:299) kritiseras dock den traditionella bilden av företagsidentitet på grund av 
dess rättfärdigande av förmågan att beskriva en organisations ”sanna natur” vilket indirekt 
skulle innebära att somliga symboliska konstruktioner är mer sanna än andra. Detta påstående 
förstärks av Abratts (1989:68) övertygelse om att kommunikationen av ett företags identitet är 
central om verkligheten skall reflekteras i konsumenternas image. Skulle en observatör hävda 
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att ett företags symboler (logos, arkitektur, reklam etc.) inte överensstämmer med företagets 
kultur eller beteende skulle denne påstå sig besitta kunskap bortom symboler samt säga sig ha 
tillgång till en värld bortom föreställningar och tolkningar (Christensen & Askegaard, 
1999:308). En sådan föreställning stämmer inte överens med författarnas hermeneutiska 
kunskapssyn. Vi är därför överens med Christensens & Askegaards (1999:300) påstående om 
att ett företags ”sanna essens” bör ses som en tolkning, det vill säga en image av verkligheten 
då organisationens identitet är en symbolisk konstruktion i sig. Det är denna symboliska 
konstruktion som uppsatsförfattarna valt att tolka som varumärket. Detta styrks av Melin 
(2006:85) som hävdar att märkesidentiteten ”i högsta grad är någonting konstruerat”. 
Varumärket blir i den meningen företagsledningens image av företagets identitet. 
Uppsatsskribenterna gör därmed det medvetna valet att inte kartlägga huruvida 
varumärkesidentiteten överensstämmer med företagets ”sanna natur”. Syftet är istället att 
kartlägga huruvida företagsledningens tolkning av varumärkesidentiteten stämmer överens 
med konsumenternas varumärkesimage.  
 
Den kritik som, av Christensen & Askegaard, riktats mot synsättet som bekräftar en sann 
företagsidentitet skulle sannolikt kunna riktas mot sökandet efter ett varumärkes ”sanna” 
kärnidentitet. Då förståelsen för varumärket enligt författarnas tolkning ovan är socialt 
konstruerad anser vi dock att sökandet efter en kärnidentitet snarare är ett försök till att förstå 
företagets tolkningar, genom deras varumärke. Om denna, av företaget, skapade image är 
sann eller rättvisande blir därigenom inte den primära frågeställningen i detta fall. Vidare 
kommer vi för ändamålets skull behöva luta oss tillbaka på vedertagna teorier. Vi följer 
härmed Kapferers (2008:182) råd om att undvika brist på teoretiska grunder då ett alltför 
analytiskt förhållningssätt kan leda författarna in i ”dimma och oreda” (Kapferer, 2008:182). 

3.2.2. Vad är varumärkesidentitet? 
Varumärkesidentitet är ett begrepp som under senare år vuxit sig starkt inom brand 
management området (Melin, 2006:84) som en följd av att skillnaderna mellan likartade 
produktkategorier tenderar att bli allt mindre (Melin, 2006:126). Trots detta finns det enligt 
Melin (2006:85) ingen vedertagen definition av begreppet. En vanlig karakterisering är dock 
enligt honom själv att varumärkesidentiteten beskriver ”Vad varumärket står för, vad som ger 
det mening, och vad som gör det unikt” (Melin, 2006:85).  

Kapferer (2008:183) beskriver med hjälp av sin, nedan presenterade, prismateori 
varumärkesidentiteten som den fullständiga bild ett företag önskar att målgruppen skall ha av 
varumärket (Apéria, 2001:70). Han menar därigenom att varumärkesidentiteten motsvarar de 
signaler som varumärket sänder ut. Aaker (1996:68) beskriver, relativt likvärdigt, 
varumärkesidentiteten som en unik sammansättning varumärkesassociationer som en 
varumärkesstrateg önskar skapa eller bibehålla hos sin målgrupp. Det viktiga i att presentera 
dessa två definitioner är att de tydliggör fokuset på att identiteten beskriver hur företaget vill  
att varumärket skall framstå hos mottagaren. Denna tolkning har många likheter med det 



 

 

begrepp som en del författare valt att ka
sätt på vilket företaget önskar bli uppfattat.
till företagsidentiteten, det vill säga i jämförelse med vad företagets kärna egentligen består 
av. Författarna av denna uppsats koncentrerar sig dock, som tidigare nämnt inte på företagets 
kärna, utan varumärkets. I övrigt kan varumärkesidentitet och profil, utefter våra tolkningar, 
ses som två relativt likvärdiga begrepp där

3.2.3. Varumärkesidentitetens roll i kommunikationsprocessen
Nyckeln vid kartläggandet av varumärkesidentiteten är förståelsen för dess roll i 
kommunikationsprocessen samt förståelsen för dess beståndsdelar, det vill säga vad den är 
uppbyggd av. 
 
Enligt Kapferer (2008:183) och Aaker (
3.2.3). Varumärkesidentiteten är
varumärkeshanteringen. Företaget bör enligt denna teori ses ur ett avsändarperspektiv
konsumenterna motsvarar mottagarperspektivet. Tvärtom hävdar 
förståelsen för varumärkets image är en förutsättning för att varumärkesidentiteten skall 
förstås.  
 
Då syftet med denna studie är att, utifrån det undersökta företa
varumärket förmedlats till konsumenterna
naturligt att betrakta företaget som avsändare enligt Kapferers och Aakers syn
förhållningssätt styrks av Kapferers (2008:189)
gällande varumärkeshantering bör omprövas. Anledningen är den vanliga övertygelsen om att 
konsumenten bemästrar varumärkets identitet och strategi trots att kunder i själva verket är 
relativt inkapabla att behärska
exempelvis, argumenterar Kapferer (2008:189), inget tillfredsställande svar på frågan om vad 
de förväntar sig av ett varumärke. I bästa fall svarar de utifrån varumärkets rådande 
positionering. Vidare tenderar konsumenter att beskriva ett idealt varumärke utifrån mål som 
är inkompatibla. Skulle dessa ´ideal´ efterföljas är risken att identiteten i varumärket går 
förlorad då det som utmärker varumärket, av kostnadssk
utsträckning. Varumärket tenderar då att bli mediokert. (Kapferer, 2008:189). 

Figur 3.2.3. Sambandet mellan varumärkets identitet och image

Varumärkets identitet
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begrepp som en del författare valt att kalla profil. Holm (2002:73) beskriver profil som det 
sätt på vilket företaget önskar bli uppfattat. Holm använder dock profilbegreppet i förhållande 

det vill säga i jämförelse med vad företagets kärna egentligen består 
rna av denna uppsats koncentrerar sig dock, som tidigare nämnt inte på företagets 

kärna, utan varumärkets. I övrigt kan varumärkesidentitet och profil, utefter våra tolkningar, 
lativt likvärdiga begrepp där det förstnämnda passar uppsatsens s

Varumärkesidentitetens roll i kommunikationsprocessen
Nyckeln vid kartläggandet av varumärkesidentiteten är förståelsen för dess roll i 
kommunikationsprocessen samt förståelsen för dess beståndsdelar, det vill säga vad den är 
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3.3. Varumärkesidentitetsteorier 
Jean-Noël Kapferer och David A. Aaker är namnet på två av vår tids kanske största 
marknadsföringsteoretiker. Kapferer är upphovsman till identitetsprismat medan Aaker är 
skapare till teorin om kärnidentitet och utvidgad identitet. Under vår teorisökning fann vi båda 
teorier inflytelserika inom varumärkesområdet varför vi valt att presentera dem nedan. 

3.3.1. Identitetsprismat 
Kapferer (2008:183) beskriver varumärkesidentiteten med hjälp av en hexagon; det så kallade 
identitetsprismat (eng. brand identity prism, se figur 3.3.1). Gemensamt förmedlar prismats 
fasetter en fullständig bild av hur företaget önskar bli uppfattat av sin målgrupp (Áperia, 
2001:70). Fasetterna är beroende samt påverkade av varandra och bygger vidare på ett 
avsändar- mottagarperspektiv likt det presenterat i föregående avsnitt (Kapferer, 2008:182). 

 

Figur 3.3.1. Identitetsprisma (Kapferer, 2008:183) 

Avsändarbild: Fysik och personlighet  
Ett varumärke är först och främst försett med fysiska attribut och specifikationer. Dessa 
påtagliga element är vad vi kan kalla för varumärkets fysik. Fysiken utgörs av en rad 
framträdande och konkreta kännetecken som vanligen påkallas när varumärket nämns. 
Varumärkets fysik beskriver med andra ord dess bas samt det värde som tillförs varumärket i 
form av påtagliga beståndsdelar. (Kapferer, 2008:182).   
 
Enligt Kapferer (2008:182) är varumärken kommunikatörer – de berättar om produkten, 
servicen samt tillfredsställelsen. Genom förmågan att kommunicera bygger varumärken 
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successivt upp en karaktär. Sättet på vilket produkt och service framställs speglar på så vis 
vilken typ av person varumärket varit om det vore mänskligt. Effektivast, menar Kapferer 
(2008:184), är om personligheten får utvecklas med hjälp av en verklig eller symbolisk 
”talesman”. Personlighetsfasetten är med andra ord varumärkespersonligheten förklarad 
utifrån de mänskliga karaktärsdrag som är relevanta för ett varumärke. (Kapferer, 2008:184)  

Bryggan mellan avsändare och mottagare: Relation och kultur  
Relationen utgör en av de två byggstenar som tillsammans bildar bryggan mellan 
avsändarbilden och mottagarbilden i prismat. Kapferer (2008:185) beskriver varumärket som 
en relation och menar att varumärken ofta befinner sig i den avgörande transaktions- och 
utbytesfasen mellan människor. Detta gäller i synnerhet varumärken inom tjänstesektorn och 
detaljhandeln. (Kapferer, 2008:185)   
 
Bryggans andra byggsten är kultur. Varje varumärke skall vara försett med en kultur, från 
vilka alla produkter härstammar. Med kultur menar Kapferer (2008:185) den sammansättning 
av värden som förser varumärket med inspiration. Vidare refererar den kulturella fasetten till 
de grundläggande principer som styr utformningen av varumärkets externa symboler (såsom 
kommunikation och produkter).  Ursprungsland är också en viktig del då man kartlägger den 
kulturella fasetten, likaväl som varumärkets organisatoriska källa har betydelse för de 
fundamentala ideal och värderingar som varumärket laddats med. (Kapferer, 2008:185) Om 
relationen kan sägas vara en synlig koppling mellan avsändare och mottagare skulle kulturen, 
enligt vår tolkning, kunna sägas vara den osynliga, mentala kopplingen.  

Mottagarbild: Reflektion och självbild  
Sedan kommunikationen samt de mest utmärkande produkterna tenderar att utvecklas över tid 
tenderar varumärken att skapa en reflektion av köparen, en slags image. Denna reflektion 
speglar inte den egentliga målgruppen utan snarare en imaginär kund som blir reflekterad på 
det vis han eller hon önskar genom att använda varumärket. (Kapferer, 2008:71)  
 
Enligt Kapferer (2008:185) talar ett varumärke till vår självbild, vilket motsvarar den sjätte 
fasetten. Självbilden motsvarar målgruppens interna spegel, det vill säga vad konsumenten 
”känner att den är” vilket kontrasterar reflektionen, konsumentens externa spegel (vad 
konsumenten är). Genom de attityder konsumenter bildar skapar de en inre relation med sig 
själva. (Kapferer, 2008:185).  

3.3.2. Kärnidentitet och utvidgad identitet 
Enligt Aaker (2002:78) består varumärkesidentiteten av en kärnidentitet samt en utvidgad 
identitet (se figur 3.3.2). Kärnan består av den tidlösa essensen i varumärket och är den del 
som tenderar att vara oföränderlig över tid. Kärnidentiteten är med andra ord den del som är 
konstant då varumärket introduceras på nya marknader eller om varumärkets 
produktsortiment utökas. Den utvidgade identiteten å andra sidan består av de 
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varumärkesattribut som organiserats i sammanhängande och meningsfulla grupper vilka 
skapar struktur och helhet kring kärnidentiteten. Den utvidgade identiteten kompletterar med 
andra ord kärnidentiteten genom att addera de nödvändiga detaljer som krävs för att alla 
varumärkets identitetsfunktioner kunna fyllas. (Aaker, 2002:78).  

Aaker (2002:78) delar in sin varumärkesmodell i fyra perspektiv; produkt, organisation, 
personlighet och symbol vilka i sin tur beskrivs utifrån 12 komponenter.  

 

Figur 3.3.2. Kärnidentitet och utvidgad identitet (Aaker, 2002:85) 

Den teori som kommer att användas som utgångspunkt i uppsatsen kommer att ha betydelse 
för uppsatsens praktiska metod och empiri då valet avgör vilka byggstenar som kommer ligga 
till grund för undersökningen av NyhlénsHugosons varumärkesidentitet. Aakers och 
Kapferers teorier har enligt författarna mycket gemensamt. Precis som Aaker (2002:85) i sin 
modell presenterar tolv underkomponenter till de fyra grundperspektiven presenterar Kapferer 
(2008:190) sju byggstenar som ligger till grund för de sex fasetterna i identitetsprismat; 
produkt, varumärkesnamn, karaktär, visuella symboler och logotyper, geografiska och 
historiska rötter, grundare samt marknadsföringens innehåll och utformning. Dessa 
byggstenar bör enligt Kapferer (2008:190) användas då man undersöker 
varumärkesidentiteten och skulle, enligt författarnas uppfattning, kunna placeras under Aakers 
fyra grundperspektiv. 
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Trots likheter teorierna emellan har vi valt att använda oss av Aakers modell. Till skillnad 
från Kapferer begränsar inte Aaker varumärkesidentitetens fasetter till enbart sju byggstenar. 
En bredare uppdelning av byggkomponenterna gör undersökningselementen mer specifika 
och lätthanterliga varför vi finner dem mer passande för uppsatsens syfte. Vidare anser vi att 
varumärkesnamn och grundare är två mindre intressanta byggstenar för vår studie av 
NyhlénsHugosons vilket är ytterligare ett argument till varför Aakers modell är att föredra. 
Nedan presenterar vi Aakers byggstenar samt de underkomponenter som är intressanta vid 
kartläggandet av NyhlénsHugosons varumärkesidentitet.  

3.3.3. Varumärkesidentitetens byggstenar 

 
Varumärket som produkt   
Till varumärkesidentitetens kärnelement hör produkten då den vanligen är nära 
sammanlänkad med konsumenternas val av varumärke samt användarnas upplevelse (Aaker, 
2002:78) 

Utifrån produktperspektivet bör produktsortimentet kartläggas varför författar med hjälp av 
denna komponent kan skapa sig en bild av vilka produkter NyhlénsHugosons varumärke 
associeras med. Enligt Aaker (2002:80) är med målet med att länka produkten till varumärket 
att få konsumenterna att tänka på varumärket då en viss produktkategori nämns. Vidare kan 
ett kartläggande av företagets produktattribut ge författarna en uppfattning om funktionella 
och emotionella fördelar relaterade till köp eller användande av NyhlénsHugosons produkter 
(Aaker, 2002:80). 

Kvalitet och värde kan enligt Aaker (2002:81) förse varumärket med konkurrensfördelar där 
företaget kan välja att fokusera på lågt pris (samt minimikrav på kvalitet) eller hög kvalitet 
(där kvalitet väger upp ett högre pris). Vidare kommer ett kartläggande av företagets typiska 
användare göras vilket ger författarna en bild den typiska användargrupp som varumärket 
associeras med. En tydligt definierad användargrupp förser varumärket med värde och 
personlighet, menar Aaker (2002:81). 

NyhlénsHugosons är en lokal aktör på den norrländska marknaden vilket enligt Aaker 
(2002:83) kan användas som ett strategiskt instrument för att skapa trovärdighet om regionen 
eller landet är nära förknippat med varumärket i fråga.  

Varumärket som organisation  
Det organisatoriska perspektivet beskriver varumärket utifrån organisationen istället för 
produkten (Aaker, 2002:83). 

Genom att kartlägga NyhlénsHugosons organisatoriska attribut får författarna därmed en bild 
av företagets interna drivkrafter. Dessa attribut är skapade av drivkrafter inom organisationen 
såsom anställda samt företagets kultur och värderingar. Fördelen med organisatoriska attribut, 



 

 

 

 

 
24 

 

som kan spänna över flera produktklasser, är att de är svårkopierade i jämförelse med 
produktattribut. Det är dessutom svårt att kopiera en organisation vad gäller kompetens, 
planeringsprogram och värderingar. Kundfokus, miljömedvetenhet eller, som i 
undersökningsobjektets fall – en lokal anknytning är goda exempel på organisatoriska attribut 
som kan förse varumärket med värde. (Aaker, 2002:82-3)  

Varumärket som person  
Enligt Aaker (2002:83) är personlighetsperspektiv mer intressant och givande än det baserat 
på produktattribut.  

Personlighet kan ligga till grund för ett varumärkes egenskaper på samma sätt som för en 
människa. En personlighet kan tillföra varumärken styrka på flera sätt enligt Aaker (2002:81). 
Först och främst kan varumärket fungera självuppfyllande och hjälpa konsumenten att 
uttrycka sin egen personlighet. Vidare påverkar en personlighet relationen mellan företag och 
konsument på samma sätt som personlighet har inverkan i relationen två människor emellan. 
Slutligen kan personligheten förstärka produktattribut på ett effektivt sätt. (Aaker, 2002:83-4) 

I och med att författarna i utgångsläget hade svårt att definiera NyhlénsHugosons med en 
särskild typ av personlighet fann vi det värdefullt att utgå från en etablerad teori. Aaker 
(2002:142-43) presenterar i Building Strong Brands en skala, baserad på en undersökning som 
utvecklats i syftet underlätta mätandet och strukturerandet av ett företags 
varumärkespersonlighet. Skalan kallas The Big Five och består av fem personlighetsfaktorer; 
uppriktig, kompetent, spännande, sofistikerad och robust (eng. sincerity, competence, 
excitement, sophistication och ruggedness). Faktorerna delas i sin tur in enligt 
underkategorierna nedan vilka förser karaktärsdragen med struktur och mening. (Aaker, 
2002:143) 

 Sincerity (Down-To-Earth, Honest, Wholesome and Cheerful) 
 Competence (Reliable, Intelligent and Successful) 
 Excitement (Daring, Spirited, Imaginative and Up-To-Date) 
 Sophistication (Upper Class and Charming) 
 Ruggedness (Outdoorsy and Tough) 

Beroende på vilken utav dessa karaktärsdrag ett företag försett sitt varumärke med kan 
författarna med andra ord framhäva de karaktärsdrag som tycks karakterisera 
undersökningsobjektet bäst. 

Varumärket som symbol  
En stark symbol är ett nyckelattribut vid märkesutveckling då det tillför varumärket 
sammanhang och struktur (Aaker, 2002:84). 

Visuella bildspråk eller en stark varumärkestradition gör varumärket minnesvärt och starkt 
enligt Aaker (2002:82). En stark visuell bild ska fånga identiteten hos varumärket som den 
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representerar samtidigt som den skapar starka kopplingar till varumärket. Vidare kan 
metaforer användas för att göra varumärkessymboler mer meningsfulla genom att addera en 
funktionell, emotionell eller självförverkligande fördel till varumärket. (Aaker, 2002:84) 

3.4. Varumärkesimage 
Om varumärkesidentiteten motsvarar den bild som företaget önskar kommunicera ut genom 
sitt varumärke, kan varumärkesimagen (eng. brand image) sägas motsvara konsumenternas 
bild av varumärket (Melin, 2006:249, Apéria, 2001:55, Kapferer, 2008:174).  

Definitionerna av begreppet varierar men Kotler (1988:197) beskriver varumärkesimagen som 
den sammansättning av föreställningar som finns om ett specifikt varumärke. Kim (1990:65) 
utvecklar resonemanget ytterligare genom att betona att ett varumärke, till skillnad från en 
produkt, är opåtagligt. Varumärket består istället av en mental konstruktion eller idé hos 
betraktaren (Kim, 1990:65). Kim (1990:65) menar vidare att, trots det faktum att ett 
varumärke kännetecknar ett specifikt företag så befinner sig varumärket inte i företagets ägo, 
utan snarare i fantasin hos konsumenterna. Med andra ord kan en bild av varumärket pusslas 
samman “through fragments of experiences, thoughts, feelings, associations, and images 
provided by the beholder of the brand” (Kim, 1990:65). Kims resonemang förtydligar vikten 
av att förstå konsumenternas varumärkesimage då konsumenterna, genom sina uppfattningar 
och föreställningar, tillskriver varumärken ett visst värde.  

“In the end, all advertising is image advertising”. 
(Kim, 1990:65) 

 
Det finns en rad teorier som beskriver varumärkesimagens uppbyggnad. Kirimani och 
Zeithaml (1993:145, i Aaker, 1993:143) beskriver i sin modell sambandet mellan 
kundupplevd kvalitet och varumärkesimage. I denna modell presenterar Kirimani och 
Zeithaml också varumärkesimagens byggstenar. Då utgångspunkten för denna uppsats är 
NyhlénsHugosons varumärkesidentitet kommer ingen sådan modell att användas då syftet är 
att undersöka konsumenternas image av varumärkesidentiteten. Som tidigare nämnt 
motsvarar varumärkesidentiteten de signaler som företaget önskar sända ut genom sitt 
varumärke. Studien av varumärkesimagen grundar vi därför på den teori som använts för att 
kartlägga varumärkesidentiteten (se fig. 3.4). 
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Figur 3.4. Varumärkesimage (egen bearbetning). 

En av de största utmaningarna inom image management området är att få konsumenternas 
varumärkesuppfattning att överensstämma med den bild företaget önskar förmedla. Även om 
företag inte kan kontrollera konsumenternas image är det med andra ord viktigt att 
regelbundna imageundersökningar genomförs i syftet att skapa en god uppfattning om 
konsumenternas bild av varumärket. Vad som i dessa undersökningar bör mätas är de 
parametrar som förknippas med produktattribut och varumärkesidentitet. Utifrån resultatet har 
företaget i sin tur en möjlighet att påverka imagen i önskad riktning. (Melin, 2006:249)  

”Märkesinnehavaren bör sträva efter att varumärkets image ska bli en spegelbild av 
varumärkets identitet.”  

(Melin, 2006: 249) 

En alltför stor avvikelse identiteten och imagen emellan bör enligt Melin (2006:249) betraktas 
som en varningssignal då detta kan vara ett tecken på ineffektiv varumärkeskommunikation 
eller ett felpositionerat varumärke.  

3.5. Kommunikation 
För att i vår tid nå ut med sin identitet genom varumärket till den stora massa av potentiella 
kunder som företag försöker dra till sig krävs en ytterst välplanerad kommunikation om 
företagens mål skall uppnås. Om fokus i kommunikationen läggs på irrelevanta åtgärder 
kommer detta att bidra till att företagets identitet inte kommuniceras ut på ett korrekt sätt till 
företagets kunder vilket i sin tur resulterar i att varumärkets image missuppfattas (Kotler, 
2005:719). Nedan presenteras kommunikationsmodellen för en marknad med vidare 
förklaring av dess beståndsdelar via marknadskommunikationsmixen. Vi anser att det är av 
stor betydelse att analysera de kommunikationsvägar NyhlénsHugonsons väljer när företaget 
vill uttrycka sin unika ställning på en marknad med många aktörer. Då författarna uppfattar 
företagets kommunikationsstrategi kan vi lättare få en förståelse varför brister i den 
uppkommer.  
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3.5.1. Kommunikationsmodellen 

Här presenteras kommunikationsmodellen som rör företagets marknad. För att en så effektiv 
kommunikation som möjligt ska genomföras krävs att alla parter i processen, från företaget, 
via företagsrepresentanter, ut till konsumenterna är lyhörda för och korrekt uppfattar vad som 
blivit kommunicerat till dem (Kotler, 2005:719-20).  Denna kommunikationsmodell grundar 
sig i, och har många likheter med den klassiska kommunikationsmodellen konstruerad av 
Shannon & Weaver i Holm, (2002:118). Modellens beståndsdelar bygger på att företaget 
korrekt måste kommunicera ut marknadskommunikationsmixen till företagets representanter. 
De i sin tur måste ha uppfattat kommunikationen från ledningen i företaget för att det korrekta 
budskapet till konsumenterna ska framträda så tydligt som möjligt. (De hellinjerade pilarna i 
modellen förklarar den direkta planerade påverkan på objektet i fråga medan de streckade 
pilarna visar på den oplanerade påverkan) 

 

 

 

Figur 3.4. Marknadskommunikationsmodellen, (Kotler et al., 2005:720) 

 

3.5.2. Beståndsdelarna i marknadskommunikationen 

För att effektivt få ut företagets budskap till konsumenterna krävs att kommunikationen till 
dem koordineras och på så sätt styrka konsumenternas image av företaget (Zeithaml et al., 
2009:496). Kotler et al.(2005:720 och Zeithaml, et al (2009:497) presenterar fem 
beståndsdelar som utgör grunden för den koordinerade marknadskommunikationen. 
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Reklam  
Reklam beskrivs som all typ av betald presentation av företaget och dess produkter eller 
attribut där personliga kontakter och möten utesluts. All reklam kräver att avsändaren måste 
vara känd för sin publik och reklamens avsikter är att bygga en långsiktig kundmedvetenhet 
om varumärket (Mårtensson, 2009:378-79). Reklamkampanjer använder vanligen 
mediekanaler som tv, tidningar, radio, skyltning och internet. Resonemanget med reklam 
bygger på att företaget (sändaren) åberopar en känsla av behov av företagets produkter till 
konsumenterna. Detta sker genom exponering av enbart varumärket eller en kombination av 
företagets produkter och dess attribut i anslutning till deras symbol. När mycket av den 
informationen konsumenter mottager i denna tid exponeras via internet blir företagets 
hemsida en viktig del i kommunikationen när företagets identitet skall spridas (Zeithaml, 
2009:497). Tv å sin sida är även den en god marknadsföringskanal när identiteten ska spridas 
då den utsätter konsumenterna för påverkan både via bild och ljud. Med bilden som verktyg 
kan känslan av företagets image lättare påverka konsumenternas medvetande såväl som den 
underlättar demonstration av företagets produkter. Dock bör reklamen i tv noga övervägas då 
en alltför rörig reklam lätt kan missuppfattas och kommunikationen istället bidra till ointresse 
och förvirring. Varumärkesidentitet har då misslyckats att kommuniceras till konsumenterna 
(Keller, 2008:236). 

Försäljningsarbete (Sales Promotion)  
Försäljningsarbete innefattar diverse aktiviteter som har som mål att få konsumenterna att öka 
sina inköp av en specifik produkt. Åtgärderna från företagets sida är kortsiktiga och 
implementeras via specialerbjudanden, rabattkuponger, realisationer och andra aktiviteter som 
bidrar till ökad konsumtion (Zeithaml, 2009:497). Sales promotion har flera specifika 
ändamål; att ändra konsumenternas inställning till varumärket så att de även efter 
erbjudandets upphörande fortsätter associera varumärket till attribut de själva vill bli 
förknippade med. Företaget vill via sales promotion även inbjuda nya kunder att skapa ett 
intresse för varumärket för att därigenom använda sig av företagets varumärke när en produkt 
de inte tidigare är bekanta med, eller har lite kännedom om, ska inhandlas. Andra 
konkurrensmässiga ändamål med sales promotion är att genom diverse aktiviteter locka över 
kunder från andra konkurrenter på marknaden och via belöning i olika former, få kunderna att 
stanna (Kotler, et al., 2005:786; Keller, 2008:257). Kotler, et al., (2005:785) menar vidare att 
skillnaden mellan en ordinär köpstrategi och sales promotion är att det sistnämnda lockar 
kunderna till att känna behovet av att ”köpa nu” då erbjudandet kan gå förlorat vid nästa 
köptillfälle. 

Public Relations (PR)  
Public relations misstolkas ofta av människor som inte har djupare insikt i ämnet. 
Konsumenter har ofta uppfattningen att det är reklam, direkt utsänt från företaget de 
exponeras för vilket inte är fallet i de allra flesta PR sammanhang. Misstolkningen har 
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troligen sin grund i att det har gjorts förhållandevis lite forskning inom området (Mårtensson, 
2009:318).  Definitionen av public relations är enligt följande: 

”PR är tillämpningen och vetenskapen om att analysera trender, förutsäga deras 
konsekvenser, ge råd till cheferna i företaget och att genomföra planerade aktivitetsprogram 

som är till gagn både för företaget och i allmänhetens intresse” (Mårtensson, 2009:319). 

 

De individer som ansvarar för PR i ett företag har således ansvaret att studera konsumenternas 
inställningar och åsikter om ett specifikt varumärke och dess produkter, bygga 
åtgärdsprogram som syftar till att öka den positiva imagen för varumärket och därigenom öka 
företagets marknadsandelar. Andra aktiviteter som faller inom ramen för PR är 
pressbevakning, lobbying, företagspublikationer, evenemang och sponsring (Mårtensson, 
2009:319; Keller, 2008:262).  

När företag vill nå ut med varumärkets identitet till kunderna, används idag PR i en större 
omfattning än tidigare. Detta då PR är avsevärt billigare än diverse stora annonskampanjer när 
budskapet skall kommuniceras ut till konsumenterna. Företaget i fråga figurerar då i 
nyhetsreportage och tidningsartiklar där de får möjligheten skapa en god image av varumärket 
utan att därför betala för det. Det kan exempelvis göras genom att företaget själva skapar en 
intressant historia kring en ny produktlansering eller liknande (Kotler, et al., 2005:793). Dock 
ser en del PR-ansvariga enbart sig som kommunikatörer för företaget uppfattar därför då inte 
marknadsföringens verkan på konsumenterna. Informationen kommuniceras då till 
konsumenterna utan att intresse uppstår och bidrar till att den ”gömda” marknadsföringen från 
företaget uteblir (Kotler, et al. 2005:794). 

Utöver att använda PR för att få kunder att associera varumärket med en god image vad det 
gäller intressanta produkter och attribut till dessa använder många företag idag PR för hjälp 
vid olika sociala angelägenheter. Företaget fokuserar då inte direkt på att framställa sitt 
varumärke och sina produkter i god dager utan istället används varumärket i samhällsnyttiga 
frågor, allt från en hjälpande hand vid naturkatastrofer till ”sluta röka” kampanjer. På detta 
sett bidrar företaget till att varumärkets image associeras till goda handlingar utan att produkt 
demonstration eller dylikt har påkallats (Keller, 2008:262). 

Direktmarknadsföring 
Direktmarknadsföring involverar specifika kundkontakter via diverse hjälpmedel (telefon, 
brev, e-post etc.) där sändaren omedelbart kan få svar på de frågor han eller hon ställt 
(Zeithaml, et al., 2009:499). Många gånger vill avsändaren i denna typ av kommunikation 
”informera” om en speciell produkt eller ett specifikt varumärke utan direkta förpliktelser till 
köp och kategoriseras ofta som ett mellanting mellan telemarketing och en reklamstund i tv 
(Zeithaml, et al., 2009:499). Avsikten är indirekt att få konsumenten att intressera sig för 
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varumärket och eventuell produkt för att därefter, när inköp ska göras, associera 
produktalternativen i varuhyllan med det specifika varumärket (Keller, 2008:247-48). 
Användningen av direktmarknadsföring är ofta kostsam, resurs- och tidskrävande, då 
anställda måste ta sig tid att kontakta varje enskild kund (där irritation från kundernas håll inte 
är ovanligt), men samtidigt informationseffektiv då konsumenten har möjlighet att ställa 
frågor till avsändaren (Kotler, et al., 2005:842; Keller, 2008:247-51)  

Personlig försäljning  
Kotler, et al. (2005:742) menar att personlig försäljning ofta är det effektivaste sättet att nå ut 
med sitt budskap till kund. Detta underlättar företaget arbete då de bereds möjligheten att 
handla utefter kundernas preferenser och erbjudandet kan därigenom i större grad 
skräddarsys. De unika fördelarna med personlig försäljning involverar en personlig kontakt 
med företaget där åtgärder både från företagets, och kundens sida kan genomföras för att 
uppnå önskat resultat, vilket inte är genomförbart via vanlig reklam. Personlig försäljning är 
också det effektivaste sättet att skapa långsiktiga relationer, företag och kund emellan, vilket 
även i många fall leder till ömsesidig förtrogenhet och vänskapsbyggnad. (Kotler, et al. 
(2005:742) Den personliga försäljningen behöver dock inte rikta sig till enbart en kund utan 
kan även genomföras med en kundgrupp. På detta sätt kan kunderna lyssna till varandras 
önskemål och frågor kring produkten och varumärket. Därigenom kan kunder som annars inte 
skulle vara mottagliga för informationen inspireras, och öppna upp för diskussion för inköp av 
produkten (Keller, 2008:266). 

Diverse åtgärder har diskuterats med syfte att öka den personliga försäljningens effekt. Från 
att försäljning tidigare grundades i att, från företagets sida, ”aggressivt” genomföra 
försäljningsprocessen har fler företag upptäckt fördelarna med att se kunden som en långsiktig 
tillgång och därför vara lyhörd för dess önskemål vilket resulterat i att försäljaren (företaget) 
allt mer inriktar sig på att hjälpa och tillfredställa kundens verkliga behov genom att prata 
med dem, inte till dem. Försäljaren bör heller inte agera på egen hand vid försäljningstillfället 
utan involvera alla företagets avdelningar, både för egen handledning och för att kunna 
erbjuda kunden en mer effektiv service, kvalitativ produkt och bredare upplysning om 
varumärket och produkten. Med detta synsätt har chefen även en viktig roll i 
försäljningsprocessen och kommunikationen med kunderna genom att inspirera och följa upp 
sina medarbetares aktiviteter (Keller, 2008:266). 

Oplanerad kommunikation  
All kommunikation sker dock inte via företaget och är inte enbart positiv. Karaosmanoglu & 
Melewar (2006:201-3) redogör för kommunikation från tre andra källor som konsumenter har 
kontakt med.  

Den interpersonella kommunikationen påverkar konsumenten via samtal och åsikter från 
människor i individens närmaste bekantskap och sker således via word-of-mouth (se figur 
3.4). Det kan röra information om produktattribut av ett visst varumärke som vänner eller 
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släktingar yttrar sina åsikter om. Om varumärket och produkten beskrivs som positiv kan 
detta ändra konsumentens tidigare (möjligen negativa) inställning till produkten och 
därigenom generera ett inköp. Dock kan motsatt situation uppstå vilket, om konsumenten 
ändrar uppfattning, kan minska den goda imagen av företagets varumärke och därigenom, 
från företagets sida, mista en god kund (Karaosmanoglu & Melewar, 2006:201-3). 

Påverkan på konsument av ett specifikt varumärke behöver inte enbart komma från personer i 
en individs närmaste bekantskap utan även påverka denne via andra former som den 
intermediella kommunikationen. Även denna typ av oplanerad kommunikation (ur företagets 
perspektiv) kan både påverka konsumenten positivt och negativt. Den intermediella 
kommunikationen utgörs av, som namnet antyder, påverkan från diverse media som 
nyhetsnotiser, information från oberoende organisationer och opinionsbildare. Denna form av 
kommunikation når fler konsumenter än den interpersonella kommunikationen och bör därför 
beaktas med stor respekt från företaget då negativ intermediell kommunikation ofta påverkar 
företaget i stor utsträckning med minskad försäljning som följd (Karaosmanoglu & Melewar, 
2006:201-3). 

Slutligen påverkas konsumenter av den intrapersonella kommunikationen, vilken bygger på 
de inre känslor och uppfattningar individer innehar, som inte kan förklaras på ett rationellt 
sätt, och som styr dem i deras val av varumärke. Vissa relationer företag och konsument 
emellan bygger på konsumentens inre känsla av att varumärket är gott och därför vill stödja 
detta medan andra konsumenter väljer varumärke av självuppfyllande skäl. Forskning visar att 
de flesta konsumenters val av varumärke grundar sig i något av de ovanstående alternativen. 
Det (Karaosmanoglu & Melewar, 2006:201-3) vidare menar är att företag genom varumärket 
triggar emotionella (ibland undermedvetna) känslor hos konsumenten som egen uppfattning 
om självkänsla, självuppfyllande och livsstruktur. Konsumenten uppfattar då att varumärket 
”talar” till dem och därför uppbringar en känsla att införskaffar produkter från det specifika 
varumärket eller att handla i företagets anda (Karaosmanoglu & Melewar, 2006:201-3). 
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4. PRAKTISK METOD 

 
Nedan presenteras de metoder uppsatsförfattarna använts sig av när datainsamling gjorts. 
Detaljerad förklaring belyser därefter den kvalitativa samt kvantitativa ansats som använts. 
Vidare följer förklaring till intervjuns samt enkätundersökningens utformande och 
genomförande. 

4.1. Datainsamlingsmetoder 
Precis som uppsatsens problemformulering avslöjar är syftet att, i ett första steg, kartlägga 
NyhlénsHugosons varumärkesidentitet. Företaget är, som tidigare nämnt, en norrländsk aktör 
med en organisation bestående av cirka 180 medarbetare. Studien av varumärkesidentiteten 
baseras därför på ett mindre, noga utvalt, urval vilket stämmer väl överens med en kvalitativ 
forskningsmetod (Backman, 2008:59). Vid en kvalitativ undersökning söker forskaren efter 
en praktisk arbetshypotes (Christensen et al., 1998:47) som i det här fallet utgörs av 
NyhlénsHugosons varumärkesidentitet, utifrån vilken konsumenternas varumärkesimage kan 
jämföras. Detta kräver kvalitativ data som kan skapa en helhetsförståelse och en konceptuell 
beskrivning av verkligheten (Christensen et al., 1998:47; Befring, 1994:83). Kvalitativa 
analyser är med andra ord effektiva då forskarens mål är att blottlägga innehåll och betydelse 
(Befring, 1994:83) vilket är syftet med uppsatsförfattarnas studie av NyhlénsHugosons 
varumärke.  

Steg två är att kartlägga konsumenternas image av företagets varumärke. Då författarna är 
måna om att studien av konsumenternas image skall innehålla data som är generaliserbar och 
relevant för en hel population, är en kvantitativ metod att föredra (Bryman & Bell, 2005:232). 
Vidare är en kvantitativ studie fördelaktig i de fall då förkunskap om det som skall undersökas 
redan finns samt då någonting skall studeras utifrån en utgångspunkt eller hypotes 
(Christensen et al., 1998:47). Denna utgångspunkt är i vårt fall NyhlénsHugosons 
varumärkesidentitet.  

Valet av en kvalitativ datainsamlingsmetod är inte, som en del forskare hävdar, oförenligt 
med ett deduktivt angreppssätt (Johansson Lindfors, 1993:72; Backman, 2008:33-34) även 
om deduktion vanligen förknippas med kvantitativa forskningsmetoder (Backman, 2008:54). 
Deduktion syftar till den övergripande forskningsstrategi som används i det vetenskapliga 
arbetet medan begreppen kvalitativ- och kvantitativ syftar till datainsamlingsmetoden 
(Johansson Lindfors, 1993:72). Oavsett övergripande angreppssätt kan därför både den 
kvalitativa och den kvantitativa datainsamlingsmetoden bli aktuell (Johansson Lindfors 
1993:72, Backman, 2008:33). 
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4.2. Kvalitativ ansats 

4.2.1. Icke-sannolikhetsurval 

I vissa undersökningar är det viktigare att erhålla respondenter som har kunskap och insikt 
kring det som ska undersökas, varför statistisk representativitet inte prioriteras (Johansson 
Lindfors, 1993:95, Christensen et al., 1998:103). För att kartlägga NyhlénsHugosons 
varumärkesidentitet var detta ett kriterium varför den kvalitativa datainsamlingen var baserad 
på ett icke-sannolikhetsurval. Alla enheter i en population har vid en sådan metod inte 
möjlighet att komma med, urvalet är istället strategiskt utvalt i syftet att skapa en djupare 
förståelse för olika företeelser. (Johansson Lindfors, 1993:95 och Christensen et al., 
1998:103-104).  

Syftet med den kvantitativa undersökningen är att skapa en rättvisande bild av 
NyhlénsHugosons varumärkesidentitet. Trots att författarna endast hade tillgång till en 
intervjuperson fann vi detta möjligt då intervjupersonen är marknads- och försäljningschef för 
en relativt liten organisation. Då intervjupersonen ensamt ansvarar för marknadsavdelningen 
samt har god insikt i företagets varumärkesstrategier fann vi honom lämplig för syftet. 
Intervjuobjektet innehar en mellanchefsposition i företaget och utgör en kommunikationslänk 
mellan företagsledning och underordnade medarbetare. I och med detta har han kontakt med 
och kunskap om flera företagsgrupper. Vidare har personen genomgått en 
civilekonomutbildning varför vi drar en slutsats om att han är insatt i terminologin, någonting 
som enligt Backman, (2008:65) bör ses som en fördel. 

4.2.2. Intervjugenomförande 

Intervjun var till arten personlig vilket innebär att den genomfördes enskilt (Christensen et al., 
1998:132) med NyhlénsHugosons marknads- och försäljningschef, i respondentens hem. 
Respondenten fick innan intervjun översiktlig information om intervjuns tema samt syftet 
med undersökningen då sådan information kan öka trovärdigheten samt detaljrikedomen i 
respondentens svar (Christensen et al., 1998:136). 

Intervjun dokumenterades med hjälp av inspelningsutrustning (diktafon) då detta, för 
författarnas del, möjliggjorde ett mer aktivt frågeställande och lyssnande. Inspelning ger 
intervjuarna möjlighet att redovisa empirin på ett mer precist och korrekt sätt i och med att 
intervjun kan spelas upp upprepade gånger. (Christensen et al., 1998:141) 

Intervjuns frågeteknik var vad (Bryman & Bell, 2005:363; Christensen et al., 1998:138) kallar 
semi-strukturerad. Detta betyder att intervjumallen består av övergripande frågor med 
utgångspunkt från intervjumanus. Vid utformandet av intervjumallen (se bilaga 1) utgick vi 
från Aakers teoretiska indelning; produkt, organisation, person och symbol. Det sista 
huvudtemat behandlade frågor kring kommunikationsstrategier. Under varje huvudfråga 
följde, i intervjumallen, en checklista över viktiga beröringspunkter som formulerats utifrån 
de 12 byggstenar som ligger till grund för de fyra huvudperspektiven i Aakers teori om 
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varumärkesidentitet. De övergripande frågorna gav respondenten en möjlighet att utforma 
sina svar fritt medan vi bockade av behandlade beröringspunkter som vi, vid behov, bad 
intervjupersonen vidareutveckla eller förtydliga. Vidare formulerades följdfrågor kring de 
punkter som inte berörts i intervjupersonens svar på den övergripande frågeställningen. 

4.3. Kvantitativ ansats 

4.3.1. Påstana urval 

Vi valde att dela ut 200 enkäter. En tumregel vid fastställandet av urvalsstorlek är givetvis att 
ju större urval, desto större är sannolikheten att resultatet blir representativt för populationen 
(Trost, 2001:36). Precis som Trost (2001:36) nämner gör dock vanligen praktiska 
omständigheter såsom tid att ett urval måste väljas ut. Detta behöver inte vara ett problem då 
den höga precision som ett mycket stort urval ger är förknippat med andra mätproblem (Trost, 
2001:36).  

Vid en påstan urvalsmetod väljer undersökarna en plats där intressanta undersökningsobjekt 
befinner sig, såsom utanför en butik, där personer som passerar tillfrågas. Detta är ett vanligt 
förfaringssätt då till exempel uppmärksammandet av annonser ska undersökas. (Christensen et 
al., 1998:107) 

Enkätundersökningen för denna uppsats genomfördes utanför fem olika matvarubutiker i 
Umeå; Konsum city i MVG gallerian, ICA gourmet vid Renmarkstorget, ICA Maxi på 
Strömpilen, Coop Forum på Ersboda samt Willys på Ersboda. Urvalet var främst baserat på 
geografisk lokalisering samt butikernas marknadsmässiga profilering. Konsum city och ICA 
gourmet är mindre, samt lokaliserade i centrala Umeå till skillnad från de övriga butikerna 
som hör till Umeås, mindre centrala, stormarknader. Vidare fann vi det viktigt att skapa en 
spridning bland respondenterna genom att inkludera butiker med särskiljande profilering 
såsom ICA gourmet som prioriterar hög kvalitet och personlig service, och Willys som istället 
profilerar sig som en lågpriskedja.   

En vanlig risk förknippad med det påstana urvalet att undersökarna omedvetet tenderar att 
fastna i ett mönster där en viss kategori av människor tillfrågas (Christensen et al., 1998:107). 
Ett tillfrågningssystem, baserat på hur många människor som passerade, planerades därför på 
förhand (var fjärde person tillfrågades vid rusning medan varannan tillfrågades under lugnare 
perioder). Det påstana urvalet kombinerades med ett självurval då vi vid samtidigt 
annonserade om enkätundersökningens lotteri (se avsnitt; Enkätundersökningens 
genomförande) vilket innebar att en del respondenter på eget initiativ tog kontakt med oss 
(Christensen et al., 1998:106).  

Ett schema upprättades för vilka veckodagar och tider undersökningen skulle genomföras 
precis som Christensen et al. (1998:107) rekommenderar. Detta för att öka spridningen, i 
kundkategoriernas åldrar bland annat. Under tre olika dagar samt vid olika tider på dagen 
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delade vi därför ut enkäter, onsdag morgon- och förmiddag (ICA gourmet samt Konsum city), 
fredag morgon- och eftermiddag (ICA Maxi) samt söndag för- och eftermiddag (Willys och 
Coop Forum) då vi antog att flertalet äldre handlar under morgontimmarna medan 
eftermiddagsbesökarna framförallt utgörs av barnfamiljer samt yngre ålderskategorier.  

4.3.2. Enkätundersökningens genomförande 

Inför varje enkätutdelningstillfälle kontaktades ansvarig butiksägare eller fastighetsägare så 
att tillstånd att utföra undersökningen på deras yta med säkerhet beviljades. I samband med 
detta beviljades lån av bord samt i vissa fall sittplatser vilket underlättade vår undersökning 
avsevärt då respondenterna fick skrivunderlag samt möjlighet att fylla i enkäten i lugn och ro.  

Enligt Johansson Lindfors (1993:113) rekommendationer informerades respondenterna om 
studiens syfte och samtliga respondenter garanterades anonymitet. Ett effektivt sätt att öka en 
studies trovärdighet, samt viljan att besvara enkäten är uppmuntran i form av vinstchanser i 
lottdragningar (Johansson Lindfors, 1993:113). I samråd med NyhlénsHugosons 
marknadschef utlovades därför en vinst på tio kilo kött- och charkprodukter till en, 
slumpmässigt utvald, respondent.  

4.3.3. Frågeformulärets utformning 

Enkäten (se bilaga 2) inleds med frågor kring respondentens kön och ålder vilka är uppställda 
enligt en nominalskala där mätvärdena utgörs av olika klasser (Christensen et al., 1998:123). 
Nästföljande fråga består av en sluten svarsskala (Christensen et al., 1998:125) där syftet är 
att ta reda på hur många av respondenterna som känner till NyhlénsHugosons varumärke. 
Respondenter som markerat nej hänvisas vidare till de enkätfrågor som inte direkt rör 
NyhlénsHugosons varumärke.  

Frågeenkätens huvudfrågor (1-13) består av tre olika typer av svarsskalor. Den enklaste typen 
av svarsskala består av slutna svarsalternativ, det vill säga ja- och nej frågor (Christensen et 
al., 1998:125). Till denna svarsskala hör enkätens näst sista fråga. Även fråga två, tre och tolv 
är utformade efter svarsskalor. Dessa har dock fler slutna svarsalternativ. En annan typ av 
svarsskala går ut på att respondenten får rangordna alternativ (Christensen et al., 1998:125) 
vilket vi tillämpat i enkätens första och nionde fråga.  

Majoriteten av enkätens frågor är utformade efter Likert-skalan. Detta är en svarsskala, även 
kallad attitydskala, där respondentens uppgift är att markera sitt instämmande eller 
avståndstagande vilket ger undersökaren en bild av vilken dennes attityd gentemot olika 
attribut (Christensen et al., 1998:126; Johansson Lindfors, 1993:78). Likert själv använde fem 
olika svarskategorier (Johansson Lindfors, 1993:78) vilket också vi valt att göra enligt de 
exempel som angivits i boken Marknadsundersökning – en handbok av Christensen et al. 
(1998:126). Genom att använda ett udda antal svarsalternativ tvingas inte respondenten att ta 
ställning vilket vi inte tyckte skulle vara ett tvång. Skalan kan kompletteras med ”vet ej” 
vilket kan markeras av konsumenter som inte har någon åsikt i frågan. Nackdelen med 
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svarsalternativet ”vet ej” är dock att det kan leda till att konsumenten inte tar sig tid att tänka 
efter (Christensen et al., 1998:121). Med detta i åtanke har vi valt att exkludera ”vet ej” från 
frågor rörande respondenternas generella tycke om charkuteriers produkt- och 
företagsattribut, medan vi inkluderat alternativet i frågor som direkt rör NyhlénsHugosons där 
vi är måna om att veta hur många konsumenter som faktiskt inte anser sig ha insikt nog för att 
kunna svara. 

Fråga nio, som rör person, är konstruerad utifrån Aakers teori (2002:144) The Big Five. Valet 
av karaktärsdrag baserades på den kvalitativa intervju som hölls med NyhlénsHugosons då vi 
genom denna fick en bild företagets varumärkesidentitet. De karaktärsdrag som inte nämndes 
av intervjuobjektet valde vi vidare ut utifrån de karaktärsdrag som vi tyckte passade bäst in på 
vårt studieobjekt.  

4.3.3.1. Motivering till val av enkätfrågor 

Enkätens introducerande frågor behandlar respondentens kön och ålder. Särskilt ålder anser vi 
vara en intressant variabel då vi är intresserade av att undersöka huruvida 
varumärkeskännedomen varierar utifrån respondenternas ålder.  Indelningen av 
åldersgrupperna valde vi att basera på 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 och 60+. Under vår 
kvalitativa intervju med NyhlénsHugosons berättade Mathias Åberg (marknads- och 
försäljningschef) att konsumenterna mellan 30 och 50 är en attraktiv målgrupp. Genom att 
dela upp konsumenterna enligt detta system kan vi tydligt se om NyhlénsHugosons mest 
lojala kundsegment finns inom denna ålderskategori.  

Enkätens tredje introduktionsfråga syftar till att undersöka vi hur många av de tillfrågade som 
känner till NyhlénsHugosons varumärke. Svarsalternativen ”ja”  och ”nej”  har kompletterats 
med ”ja, men vet inte varifrån” då vi misstänker att en del respondenter känner till 
varumärket utan att nödvändigtvis kunna placera det eller beskriva företaget bakom.  

I enkätens första huvudfråga (fråga 1) ombeds respondenten rangordna fem varumärken 
utefter hur känt respondenten upplever det vara. Varumärkena som ombeds rangordnas är; 
Scan, Pärsons, Piteortens Chark, NyhlénsHugosons och Lithells (samt att, om de själva 
känner till ett annat charkuteriföretag, få möjligheten att rangordna även detta). Syftet med 
frågan är att skapa en bild av konsumenternas uppmärksammande av NyhlénsHugosons i 
förhållande till företag verksamma inom samma bransch. Vi väljer att jämföra 
NyhlénsHugosons med fyra företag specialiserade på kött- och chark (ICA:s kött- och 
charkprodukter användes exempelvis inte med anledning av företagets breda 
produktsortiment) för att göra jämförelsen mer rättvisande. Vi väljer att heller inte att låta 
respondenterna svara på hur ofta NyhlénsHugosons färdigrätter konsumeras vilket motiverats 
i uppsatsens avgränsningar. Valet av de fyra jämförelseföretagens varumärken kan vidare 
motiveras med att vi önskade kombinera mindre välkända varumärken med mer kända. 
Genom information från NyhlénsHugosons marknadschef kunde vi välja ut företag som 
innehar en större respektive mindre marknadsandel inom en del produktkategorier. Piteortens 
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chark valde vi ut självständigt då vi önskade ha med ett renodlat norrländsk och lokalt 
charkuteriföretag utöver NyhlénsHugosons bland alternativen. 

I nästa fråga (fråga 2) ombeds respondenten markera hur ofta han eller hon köper 
NyhlénsHugosons kött- och charkprodukter. I jämförelse med senare frågor kan vi således få 
en bild av hur uppfattningen om varumärket skiljer lojala samt mindre lojala konsumenter åt. 
Vi kan vidare undersöka vilka uppfattningar som kännetecknar konsumenter som aldrig köper 
NyhlénsHugosons produkter trots att de har kännedom om varumärket. Svarsalternativen som 
kunde väljas bestod av; aldrig, en gång om året, en gång var sjätte månad, en till två gånger i 
kvartalet, en till tre gånger i månaden och slutligen en till flera gånger i veckan. Detta spann 
utformades för att täcka in alla de olika tidsrymder där mätning av inköp kan göras utan att 
uteslutning eller duplicering felaktigt skall kunna kryssas i av respondenten. 

Den tredje frågan, där respondenten får markera den eller de produkter han eller hon 
förknippar med varumärket, har vi använt för att få reda på vilka produkter varumärket 
generellt förknippas med. Frågan ger oss ett svar på vilka varumärkets nyckelprodukter är, 
samt vilka produkter som representerar varumärket utåt enligt kunderna.  

NyhlénsHugosons nyckelbegrepp är ”Norrländsk matglädje”. Konsumenten får i fråga fyra ta 
ställning till om han eller hon instämmer eller tar avstånd ifrån påståendet att norrländsk 
matglädje kan förknippas med företaget. På så vis kan vi undersöka om varumärkesbudskapet 
som NyhlénsHugosons önskar sända ut har nått konsumenterna.  

I fråga fem skall respondenten ta ställning till huruvida en rad olika produktattribut (lågt pris, 
hög kvalité, god smak, närproducerat osv.) är viktiga eller oviktiga, generellt sett, då han eller 
hon köper kött- eller charkprodukter. Frågan används av två anledningar. Dels är vi 
intresserade av att veta vad konsumenter som (1) inte känner till NyhlénsHugosons varumärke 
och (2) som inte köper företagets produkter, finner mest respektive minst viktigt. Vidare 
tycker vi att det är intressant att jämföra konsumenternas svar på denna fråga i jämförelse med 
nästföljande fråga. I fråga sex ombeds nämligen respondenten instämma eller avstå från om 
samma produktattributpåståenden (som i fråga 5) utifrån hur väl han eller hon anser att de 
stämmer in på NyhlénsHugosons produkter. De valda produktattributen är utvalda på basis av 
den kvalitativa intervjun som hölls med företagets marknads- och inköpschef. 

Fråga sju och åtta är uppbyggda enligt samma metod som fråga fem och sex. I dessa senare 
frågor rör dock frågorna organisatoriska egenskaper, såsom miljömedvetenhet, kompetens och 
djurhållning. De organisatoriska attributen har valts utifrån tidigare nämnda intervju, men 
också utifrån Aakers, ovan presenterade, teori om varumärkesidentitet. 

Syftet med fråga nio är att skapa en uppfattning om konsumenternas bild av 
NyhlénsHugosons karaktärsdrag. Karaktärsdragen är valda utifrån Aakers teori The Big Five. 
De fem huvudkategorierna (uppriktig, kompetent, spännande, sofistikerad och robust) är 
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givna i teorin medan vi valt ut de underliggande deskriptionerna som definierar varje 
huvudkategori utifrån vad vi själva anser passar bäst in på ett charkuteriföretag. 

Fråga tio och elva handlar om varumärkessymbolen. Fråga tio rör dess utseende medan fråga 
elva berör den känsla respondenten anser att symbolen förmedlar. Vid formulerandet av 
svarsalternativen har vi här utgått ifrån vår kvalitativa studie där vi informerades om vad 
NyhlénsHugosons önskar förmedla genom sina visuella symboler. Utifrån tolkningar av 
denna information har svarsalternativ sedan utformats.  

Fråga tolv rör kommunikation. Respondenten får markera de sammanhang i vilka han eller 
hon kommit i kontakt med varumärket. På så vis kan vi undersöka hur framgångsrikt företaget 
varit på att höras och synas, samt var kommunikationen lyckats bäst. 

Den näst sista frågan (nummer 13) berör indirekt kommunikation då vi i denna undersöker om 
fem, enligt oss, unika företagsfakta om NyhlénsHugosons uppmärksammats av 
konsumenterna. Frågan tar upp bland annat upp NyhlénsHugosons vinst i chark-SM 2008, 
deras biogasproduktionsanläggning samt den grillkampanj som lanserats våren 2009.  

Som en fjortonde punkt på enkäten får respondenterna en chans att lägga till övriga 
kommentarer om NyhlénsHugosons. Detta är ett bra sätt att samla in värdefulla synpunkter, 
vilka kan underlätta tolkningen och analyseringen av insamlad data (Trost, 2001:74) 

4.3.4. Bortfall 

 Inför enkätundersökningen valde vi att skriva ut 220 enkäter trots urvalet på 200 
respondenter. Detta för att reservera vår undersökning mot ett bortfall beroende på att någon 
respondent väljer att inte fullfölja sin medverkan i enkätundersökningen av en eller annan 
orsak. Totalt sett användes tretton enkäter utav de 20 reservenkäterna. Dessa tretton ”bortfall” 
berodde i sex av fallen på att respondenterna var veganer eller vegetarianer vilket innebar att 
han eller hon inte kunde uttala sig om kött- och charkprodukter eller företaget 
NyhlénsHugosons. De övriga bortfallen berodde på att respondenterna inte hade tid eller lust 
att fullfölja frågeformuläret.  

I de 200 slutgiltiga enkäterna uppkom ett bortfall på vissa frågor. Dessa bortfall berodde i 24 
fall på att respondenten svarat ”nej” på frågan om huruvida han eller hon känner till 
varumärket. De 24 nej-respondenterna instruerades som tidigare nämnt att endast besvara 
frågorna som inte rör NyhlénsHugosons. Utöver detta fanns det ett par ja-respondenter som 
valde att inte besvara vissa frågor vilket skapade delvisa svarsbortfall i en del av enkäternas 
frågor. Detta är anledningen till varför bortfallet kan variera från en fråga till en annan.  
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5. EMPIRI 

 
I det här kapitlet framställs de empiriska resultat som framkommit i samband med 
sammanställande av den kvalitativa intervjun med NyhlénsHugosons 
marknads/försäljningschef samt den kvantitativa enkätundersökningen. I presentationen av 
både de kvalitativa och de kvantitativa resultaten har uppdelning i fem delar gjorts; produkt, 
organisation, person, symbol och kommunikation. Detta för att underlätta granskningen å 
läsarens sida. 

5.1.  Kvalitativ intervju 
Resultatet från den kvalitativa intervjun kommer att redovisas utifrån respondentens inledande 
företags- och varumärkespresentation. Resten av den kvalitativa intervjun kommer att 
presenteras utifrån intervjumallen (se bilaga 1) och presenteras under rubrikerna produkt, 
organisation, person, symbol och kommunikation.  

5.1.1.  Inledande företags- och varumärkespresentation 

Mathias Åberg, anställd som marknads- och försäljningschef sedan augusti 2008, beskriver 
NyhlénsHugosons som ett norrländskt företag vars hemmaplan finns i Luleå och Norrbotten. 
Marknaden sträcker sig dock totalt sett från strax söder om Gävle upp till nordligaste Sverige. 
I dagsläget upplever Mathias att företaget arbetar i medvind tack vare faktorer såsom bra 
produkter med hög kvalité, bra leveranssäkerhet samt den lokala profileringen som gör att 
NyhlénsHugosons kan erbjuda lokal ”trust food” som inte blivit transporterad långa sträckor. 
Alla dessa faktorer är aktuella och väldebatterade inom media idag, är Mathias uppfattning.  

Mathias beskriver ingen huvudsaklig målgrupp som företaget riktar sig till men menar att 
NyhlénsHugosons kommit långt om företaget nått ut till konsumenter (familjer) mellan 30 
och 50 år. 

I dagsläget har NyhlénsHugosons relativt bra marknadsandelar i Norrland berättar Mathias.  
Inom segmentet falukorv har företaget, enligt AC Nielsens (www.acnielsen.se) siffror för 
Norrland år 2008, exempelvis marknadsandelar på 12,3 procent jämfört med Scan som ligger 
på andra plats med 9,2. Även inom segmentet kalvsylta ligger NyhlénsHugosons i topp medan 
det finns andra segment där företaget har mindre marknadsandelar, inom kategorin 
smörgåspålägg till exempel, där Pärsons är störst. 

5.1.2.  Produkt 

Enligt Mathias kännetecknas NyhlénsHugosons produkter av hög kvalité och norrländska 
råvaror, vilket deras vinster i chark-SM är goda bevis på. De produkter konsumenter i första 
hand tänker på då de hör företagets varumärke tror han dock varierar beroende på var i landet 
man frågar. De flesta i norra Norrbotten vet förmodligen vad NyhlénsHugosons är medan 
konsumenter i Umeå och ännu sydligare städer troligtvis inte känner till varumärket lika väl. 
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Han tror dock att varumärkesnamnet förknippas med kött- och chark, även om alla 
konsumenter inte med säkerhet vet detta. Rent generellt är falukorven NyhlénsHugosons 
överlägset största charkprodukt, säger Mathias, men även kalvsylta och pålägg (till exempel 
gårdsskinka) tillhör företagets starka produktsegment. 

Det faktum att företagets artiklar skapar arbetstillfällen i Norrland beskriver Mathias som en 
av de användarfördelar som kan relateras till köp eller användande av NyhlénsHugosons 
produkter. Vidare beskriver han hur företaget, genom ett projekt, försöker hålla ned 
tillsatsämnen och innan årsslutet ta bort alla E621-ämnen, såsom aromförstärkare. Till 
användarfördelarna räknar Mathias även den höga kvalitén samt deras satsningar på ”trust-
food” det vill säga ärliga produkter som man kan lita på. Även om många företag satsar på 
kvalitetsprodukter idag, anser Mathias att NyhlénsHugosons i det stora hela uppehåller en 
högre standard jämfört med många andra företag.  

Pris och kvalité går hand i hand, säger Mathias. Produkternas innehåll påverkar av naturliga 
orsaker priset. NyhlénsHugosons vill inte att konsumenter ska förknippa föreget med en 
lågprisaktör varför man väljer ett lite högre pris och en högre kvalité menar Mathias, som 
också tror att NyhlénsHugosons priser ligger något över snittet.  

I och med att NyhlénsHugosons inte gör regelbundna marknadsundersökningar som 
kartlägger vilka deras kunder är kan Mathias, som tidigare nämnt, inte med säkerhet svara på 
vilken företagets egentliga målgrupp är. Han beskriver dock, utifrån sina egna antaganden 
företagets typiska produktanvändare som en medveten person som inte slentrianköper 
företagets produkter, utan som baserar sitt köp på god smak, hög kvalité och/eller ett värnande 
om Norrland.   

Mathias beskriver även butikerna som en utav företagets viktiga kunder. Det som kanske är 
allra viktigast är att butikerna gillar oss, säger Mathias, för finns vi inte i butikerna så har ju 
slutkonsumenterna inte en chans. 

5.1.3.  Organisation 

Mathias beskriver Mikael Hugoson, NyhlénsHugosons VD, som en mycket karismatisk och 
glad chef med många järn i elden. En av de största styrkorna med företaget är, tycker Mathias 
som jämför sin förra arbetsplats (inom samma bransch), att företagsklimatet är öppet och 
präglat av god kommunikation i alla led.   

Miljömedvetenhet beskrivs av Mathias som ett av de attribut som kännetecknar 
NyhlénsHugosons organisation. Företaget arbetar med miljö inom produktframställning vilket 
Alviksgårdens biogasproduktionsanläggning är ett bevis på. Företaget har även gjort en rad 
miljösatsningar såsom att endast toppsvetsa de tidigare helinplastade trågen. Körscheman har 
upprättats för att undvika onödiga transporter och tack vare beställningar av tunnare tråg har 
miljöpåverkan från var tredje lastbilstransport kunnat elimineras. Även om dessa satsningar 
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varit en kostnadsmässig fråga för företaget har även miljön varit ett bakomliggande motiv, 
menar Mathias.  

Vad gäller organisatoriska drivkrafter återkommer Mathias till kvalitén. Ätkvalité och 
matkvalité beskrivs som centrala ledord inom organisationen varför frågan om tillsatsämnen 
blivit så viktiga i företaget. Genom att en kontinuerlig dialog hålls med personalen som står 
bakom NyhlénsHugosons disk i butik får företaget information om vad konsumenterna 
värderar och vad som efterfrågas innehållsmässigt. Mathias nämner även vikten av en god 
djurhållning och visar hur djuren på Alviksgården förses med stora utrymmen och möjlighet 
till utomhusvistelse. På företagets hemsida förklarar man att samma krav på att grisar har det 
bra ställs på NyhlénsHugosons leverantörer. 

Mathias kan inte uttala sig om vilken kompetens, i form av utbildning, som 
produktionspersonalen i företaget har. Framgången i Chark-SM anser han dock vara ett starkt 
bevis för att kompetensen i företaget är hög.  

5.1.4.  Person 

På frågan om hur Mathias skulle beskriva NyhlénsHugosons om företaget vore en person, 
använder han orden medvetenhet och erfarenhet. Han menar att företaget kan ses som person 
som är påläst och hänsynsfull i den meningen att företaget ”bryr sig”.  
 
I och med företagets satsningar på lokalproducerat menar Mathias vidare att man arbetar för 
att skapa en känsla av närvaro hos konsumenterna. I relationen med kunderna strävar 
NyhlénsHugosons efter att skapa närhet, tillgänglighet och öppenhet. Får vi frågor om 
studiebesök på någon av våra anläggningar i Alvik säger vi ja direkt, berättar Mathias och 
menar att detta är ett bra sätt att skapa en öppen relation med intresserade konsumenter. 

Ärlighet är ytterligare ett karaktärsdrag som NyhlénsHugosons tycker är viktigt av företagets 
hemsida att döma.  

”Det vi lovar ska vi hålla” 
(Stefan Andersson, NyhlénsHugosons hemsida, 2009)  

Stefan Andersson är företagets kvalitetsansvariga och det är han som ser till att företagets 
hygien och kvalité säkras och det är även Stefan som tar emot synpunkter, positiva som 
negativa, från konsumenter (NyhlénsHugosons hemsida, 2009).  

5.1.5.   Symbol 

 

”Norrländsk matglädje, det är det vi försöker sprida” 
(Mathias Åberg, 2008-04-30) 
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Enligt Mathias är varumärket, företagets logotyp, det som NyhlénsHugosons satsar starkt på 
att sprida. Centralt är också att den skall förmedla en viss känsla. Det ska inte bara vara ett 
varumärke utan vi vill ju att den ska präglas av det norrländska, det är det absolut viktigaste, 
säger Mathias. På frågan om hur NyhlénsHugosons försökt ladda varumärket med en känsla 
av Norrland nämner Mathias att hjärtat med texten ”Norrländsk matglädje”. Vi har också 
bilden på en solnedgång som vi försöker exponera, som därför finns på många av företagets 
produktförpackningar. ”Den tycker vi speglar Norrland bra” (Mathias Åberg, 2008-04-30). I 
en marknadsföringskampanj riktad till svenskar (norrlänningar) i Thailand har bilden på 
solnedgången och en falukorv tryckts upp på en skylt på fem gånger sju meter tillsammans 
med texten ”Längtar du hem?”. Detta tror Mathias är ett bra sätt på vilket företaget att 
förmedla en känsla av varumärket och Norrland.  

Mathias själv har inte varit med och tagit fram företagets logga och kan inte med säkerhet 
säga vilka tankar som låg bakom designen av den. Hjärtat ska väl symbolisera värme och 
matglädje, säger Mathias.  

I företagets nylanserade grillkampanj har Mathias varit delaktig i framtagandet av en tapet 
med eldröd bakgrund prydd av ljusa snirkliga mönster. Jag ville ha lite modernare stil, jag 
tyckte den vita bakgrunden var lite trist, menar Mathias. Av den anledningen känns den nya 
loggan lite nytänkande säger han och berättar också att en mörkare (brunsvart) version av 
tapeten kommer att användas då det ahlspånsrökta sortimentet, som NyhlénsHugosons tror 
kan vara en dörröppnare till södra Sverige, ska lanseras. 

5.1.6.  Kommunikation 

När vi ber Mathias berätta om målen med och utformningen av företagets marknadsföring 
berättar han att företaget, i och med att det är såpass nyetablerat, inte haft många år på sig att 
kommunicera ut varumärket. Under fjolåret handlade det framförallt om att förmedla 
varumärkesnamnet – att få människor att känna igen namnet NyhlénsHugosons. Nästa steg är 
att förmedla en känsla, fortsätter Mathias, såsom trygghet och matglädje. 

När det gäller grillproduktsortimentet har huvudmålet inte varit att förmedla en norrländsk 
känsla, istället har motivet varit att slå sig in på en marknad där Scan i dagsläget är väldigt 
stora, och att helt enkelt få människor att känna igen NyhlénsHugosons 
grillproduktsförpackningar.  

Reklamkampanjerna planeras utifrån en årsbudget som läggs i december. Marknadsföring är 
en fråga om pris, säger Mathias, det kostar att synas och han medger att han inte tror att 
företagets varumärke kommer ut i den mån de önskar. 

Till NyhlénsHugosons marknadsföringskanaler hör tv, (TV4, kanal 24Norrbotten), radio (Rix 
FM, Rockklassiker) och även bio. Företaget sponsrar även idrottsföreningar vilket innebär att 
varumärket exponeras under olika evenemang. NyhlénsHugosons har dessutom ett 
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demonstrationsbolag samt egna säljare som genomför smakprovskampanjer i butik samt den 
personal som står i företagets butiksdiskar. Även det är givetvis en form av marknadsföring, 
säger Mathias.  

NyhlénsHugosons arbetar tillsammans med reklambyrån Vinter i Luleå som tar fram mycket 
av företagets förpacknings- och stillbildsmaterial. Muskot Media heter företaget som gör 
reklamfilmerna. Reklamutformningen sker med andra ord genom ett samarbete mellan dessa 
tre parter, förklarar Mathias. 

Vi jobbar med kampanjer varje vecka berättar Mathias, detta för att hålla upp 
fabriksvolymerna men också i syftet att exponera varumärket och produkterna. Trots detta 
anser Mathias att NyhlénsHugosons marknadsföring kräver förbättring. Han menar vidare att 
det inte finns tillräckligt med resurser för att signalera ut varumärket så mycket som man 
skulle önska. 

”För mig är det ett jätteintressant jobb jag har. Jag är både marknadschef och 
försäljningschef, framförallt är det ju försäljning /…/ jag menar, marknadsbiten, jag skulle 

kunna sitta och hålla på med det på heltid men ibland blir det att man får ta det med en 
klackspark”. 

(Mathias Åberg, 2008-04-30) 

Mathias önskar med anledning av detta att marknadsföringsarbetet skulle kunna läggas upp 
mer strategiskt än det hittills gjort.  

Då vi frågar om det hänt om det hänt att NyhlénsHugosons figurerat i media på ett sätt som 
givit kunderna extern information (det vill säga icke-planerad information som inte kommer 
internt från företaget) berättar Mathias att så är fallet. Vid ett tillfälle var det två grisar från 
Alviksgården som fått salmonella vilket framkom i media. Salmonella är dock någonting som 
alltid kontrolleras innan styckning berättar Mathias varför inga konsumenter blev smittade.  

Rent generellt anser Mathias att det är tråkigt att media tenderar att rapportera det som är 
negativt snarare än det som är positivt. Vi frågar då om fallet som rubricerades ”Grisar 
skållades levande på slakteri” (www.sr.se). Det var salmonella i höstas, och sedan fallet med 
skållade grisar, som är under all kritik, säger Mathias. Incidenten skulle enligt media ha 
inträffat på grund av att grisar tillvaknat i skållkaret (www.sr.se). Företagets syn på fallet 
skiljer sig dock från det som media beskrivit. Veterinärer som för protokoll finns hela tiden på 
plats på slakteriet, säger han, och protokollen skrivs under av anställda som menar att de inte 
känner till fallet med skållningen. Därmed inte sagt att det inte hänt, fortsätter Mathias, och 
skulle det ha inträffat är det är det oförsvarligt menar han. Mikael Hugoson, som har hand om 
alla mediekontakter har varit väldigt öppen och rak då han hanterat dessa incidenter. Han är 
av den anledningen väldigt duktig på att hantera mediakontakten, avslutar Mathias.   
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5.1.7. Varumärkesimage 

Mathias tror att konsumentimagen, precis som varumärkeskännedomen, varierar beroende på 
var i landet man frågar. Vad gäller Umeå är jag dock orolig, säger han. Förhoppningen är att 
umeåborna uppfattar positiva saker, men en uttalad bild om imagen kan Mathias inte ge. Det 
är anledningen till att han finner en studie av denna art intressant.  

”Umeå är en jättebra värdemätare för det ligger ju mitt i vårt område, det kanske blir 
litegrann som ett snitt” 

(Mathias Åberg, 2009-04-30) 

Mathias tror att NyhlénsHugosons för umeåkonsumenternas tankar till kött- och chark, 
eventuellt med någon norrländsk anknytning, men mer vågar han inte hoppas på.  

”Vi vet inte hur konsumenterna upplever oss egentligen. Jag har ju förstås en uppfattning, om 
vad jag tror men det finns ingen vetenskaplig grund för det”. 

(Mathias Åberg, 2009-04-30) 
 

5.2.  Kvantitativ enkät 
I enkäten som lämnades ut till de 200 respondenterna medverkade 42,5 procent män och 57,5 

procent kvinnor (se bilaga 3). Utav de tillfrågade respondenterna bestod merparten av 
populationen av personer mellan 18-29 år (37 procent), därefter personer vars ålder överstigit 
60 år (23,5 procent). De övriga åldersgrupperna som ingick i undersökningen var gruppen 30-
39 (18,5 procent) respektive gruppen 40-49 år där 14,5 procent av respondenter medverkade. 
Åldersgruppen där minst antal respondenter deltog utgjordes av personer mellan 50-59 år (6,5 
procent). 

Vid presentation av respondenternas svar i den kvantitativa enkätundersökningen delas 
resultaten upp i fem kategorier; produkt, organisation, person, symbol och kommunikation. 
Detta för att göra resultaten mer överskådliga för läsaren. 

5.2.1.   Produkt 

I enkätens tredje introduktionsfråga medgav 80,5 procent av de tillfrågade personerna att de 
kände till NyhlénsHugosons varumärke, 12 procent svarade att de inte gjorde det och 7,5 
procent kände igen logotypen som blivit visad för dem men kunde inte erinra sig från var. 
Svaren från varumärkeskännedomen presenteras även nedan i (5.2.1a).  
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Figur (5.2.1a) 

Det framkommer även att när varumärkeskännedomen delas upp i ålderskategorier säger en 
överväldigande majoritet i samtliga grupper att de känner till varumärket med en 100 
procentig kännedom i åldersgruppen 50-59 år. Det är endast ett fåtal av de tillfrågade som 
känner igen varumärket men som inte kan placera det (14 procent för gruppen 18-29 år, 5 
procent för gruppen 30-39 år och 10 procent för gruppen 40-49 år). Överlag kan 
varumärkeskännedomen baserat på ålder ses som mycket god. 

 
     Figur (5.2.1b) 

I enkätens först numrerade fråga (fråga 1) visar en klar majoritet av de svar som inkommit att 
Scan är det varumärke som kunder anser vara mest känt för dem med ett medelvärde på 4,9 av 
5 möjliga. NyhlénsHugosons kategoriseras i respondenternas samlade åsikter som det företag 
som respondenterna känner till bäst efter Scan med ett medelvärde på 3,4. Piteortens Chark är 
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det minst antal personer som är bekant med, med endast 1,7 i medelvärde sett på hela 
populationen (se figur 5.2.1c). 

Figur (5.2.1c) 

I enkätens nästkommande fråga (fråga 2) presenteras det att hela 40 procent av de tillfrågade 
köper NyhlénsHugosons chark- och köttprodukter mellan en och tre gånger varje månad och 
att 21 procent av respondenterna införskaffar företagets produkter en eller flera gånger varje 
vecka. Vi ser även att 16 procent av respondenterna aldrig konsumerar chark- och 
köttprodukter från företaget trots att de i föregående fråga medgivit att de känner till 
varumärket. Fullständiga svar presenteras i figur (5.2.1d). 

 
     Figur (5.2.1.d) 

I följande fråga (Fråga 3), som även presenteras i diagram i figur (5.2.1e) ombeds 
konsumenterna svara på vilken/vilka produkt eller produkter de förknippar med 
NyhlénsHugosons. Falukorv var vad de tillfrågade konsumenterna främst förknippade med 
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företaget och utgör 60,5 procent av respondenternas åsikter om den produkt de främst 
associerar med NyhlénsHugosons. Pålägg är den produkt näst flest konsumenter förknippar 
med företaget och utgör 49,5 procent av associationerna. Endast 5,5 procent av de tillfrågade 
respondenterna förknippar NyhlénsHugosons med färdigmat och bara en procent associerar 
lammkött med företaget. 
 

      Figur (5.2.1e) 

 

Uppsatsen fortsätter att redogöra svaren för fråga 5 och fråga 6 i ett gemensamt diagram. (För 
resultaten i fråga 4, se avsnittet 5.2.4. Symbol). När respondenterna ställdes inför att svara på 
frågan vilka produktattribut de i allmänhet ansåg vara viktiga för dem när de inhandlade kött- 
och charkprodukter visade resultatet att ”god smak”, med 4,7 i medelvärde, i genomsnitt var 
det attribut som var viktigast för de tillfrågade. Resultatet visar även på att alla respondenter i 
genomsnitt ansåg att samtliga attribut (med undantag för ”god smak”) var delvis viktiga 
(spannet 3,5–4,4) för dem vid inköp av kött- och charkprodukter i allmänhet. Specifikt för 
NyhlénsHugosons produkter är enligt konsumenterna attribut som ”hög kvalitet”  och 
”svenskt”, båda med medelvärde på 4,7. Det produktattribut den tillfrågade populationen 
minst tyckte kännetecknade NyhlénsHugosons var ”lågt pris” (medelvärde på 3,7) även om 
det i genomsnitt trots allt översteg frågans medelvärdespunkt på 3. Resultatet visas nedan i 
figur (5.2.1f). 
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Figur (5.2.1f) 

Nedan i tabell (5.2.1) visas procentandelen konsumenter som i samband med insamlingen 
av data i fråga 6 angivit att de inte känner till företagets produktattribut. Det framgår att en 
stor procentandel av de tillfrågade respondenterna angivit att de kan fatta en ståndpunkt 
kring de olika produktattributen hos företagets produkter. Antalet ovetande respondenter är 
ändå relativt stort, då främst på frågan om tillsatsämnen där svaret ”vet ej”  uppgår till 31,5 
procent. De kategorier där minst antal konsumenter svarat att de inte känner till 
NyhlénsHugosons produktattribut är ”hög kvalitet”, ”svenskt” samt ”god smak” där 
”endast” 13,5 procent, 13,5 procent samt 14 procent av respondenterna anger att de ej vet.  

 

  Lågt pris Hög kvalitet God smak Närproducerat Svenskt Hög kötthalt Få tillsatsämnen 

Vet ej (procent) 18,5% 13,5% 14% 23,5% 13,5% 28% 31,5% 

   
      Tabell (5.2.1) 

Nedan illustreras två diagram där det första (figur 5.2.1g) representerar respondenter som 
känner till varumärket men aldrig handlar av det och deras inställning till charkuteriföretags 
produktattribut i allmänhet. Det andra diagrammet (figur 5.2.1.h) visar åsikter kring 
produktattribut för respondenter som inhandlar varor från företaget mellan en och flera gånger 
i veckan. (Tilläggas ska sägas att valet av samma färg i ”oviktigt”  och ”delvis oviktigt” , och 
”delvis viktigt”  och ”viktigt” , görs för underlättande i tydning av tendenserna i diagrammen). 
Vad som står klart är att i kategorin med de konsumenter som aldrig köper NyhlénsHugosons 
produkter är det specifikt ”god smak” som anses som viktigt med drygt 80 procent av de 
svarande tillhörande denna kategori. Tendensen är en helt annan bland de konsumenter som 
handlar företagets varor mellan en och flera gånger i veckan där både ”hög kvalité”, ”god 
smak”, ”svenskt”, ”hög kötthalt” och ”få tillsatsämnen” utgör stora majoriteter i kategorin 
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”viktigt” . Vi bevittnar även liknande tendenser vad det beträffar åsikterna kring ett 
charkuteriföretags organisationsattribut i allmänhet (se bilaga 3).

                  Figur (5.2.1g) 

 
     Figur (5.2.1.h) 

5.2.2.  Organisation 

När frågor kring organisation presenteras står det klart att respondenterna i allmänhet anser att 
främst djurhållning är viktigt hos ett charkuteriföretag med ett medelvärde på 4,7 i 
populationen som undersökts. Detta skall jämföras med konsumenternas åsikter om de attribut 
som kännetecknar NyhlénsHugosons som uppstiger till ett medelvärde på 4,3. Här skiljer sig 
det studerade företaget mest från vad populationen anser som viktigast. Detta resultat utgör 
dock ingalunda stora skillnader och inte heller hos de övriga organisationsattributen påvisas 
några betydande avvikelser mellan respondenternas åsikter om charkuteriföretag i allmänhet 
jämfört med NyhlénsHugosons i synnerhet (se figur 5.2.2a) 
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     Figur (5.2.2a) 

 

Även när resultaten för de som svarat ”vet ej” presenteras visar siffrorna på att många av 
respondenterna inte kan ta ställning till NyhlénsHugosons organisationsattribut. I samtliga 
kategorier är det ett stort antal av de tillfrågade som inte känner till (och därför inte har en 
åsikt) företagets arbete med miljötänkande och bra djurhållning. Vi ser där att 48 procent, 
respektive 49 procent av respondenter svarat ”vet ej” på dessa frågor. Alla respondenter 
som inte känner till NyhlénsHugosons organisationsattribut redovisas nedan i procent i 
tabell (5.2.2) 

  Miljömedvetenhet Bra djurhållning Hög kompetens Nytänkande 

Vet ej (procent) 48% 49% 42% 45,5% 

 
      Tabell (5.2.2) 

5.2.3.  Person 

När fråga 9 presenteras framkommer det att de två karaktärsdrag respondenterna anser 
kännetecknar NyhlénsHugosons bäst är uppriktighet och kompetens som utgör en klar första- 
(21 procent) samt en stark andraplacering (16 procent) bland karaktärsdragen. Majoriteten av 
de tillfrågade (59,5 procent) kunde dock inte placera NyhlénsHugosons under något av 
svarsalternativen gällande karaktärsdragen och svarade därför ”vet ej”  på denna fråga (Detta 
är en sammanställning gjord ifrån två delmoment där karaktärsdraget uppriktighet som hade 
flest förstaplaceringar, utgjorde det mest kända karaktärsdraget. Det karaktärsdraget 
kompetens som erhållit flest andraplaceringar utgjorde det näst mest kända karaktärsdraget). 
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5.2.4.  Symbol 

Fråga 4 berör känslan kring varumärket NyhlénsHugosons symbol varpå dess resultat 
presenteras först i detta avsnitt av empirin. Glädjande för NyhlénsHugosons är att en stor del 
av de tillfrågade, nämligen 31 procent, instämmer helt då de tillfrågas om de förknippar 
NyhlénsHugosons med norrländsk matglädje. Därefter följer svaren i sjunkande ordning där 
27 procent av de tillfrågade delvis instämmer med påståendet om att de förknippar företaget 
med norrländsk matglädje. Endast tre procent tar helt avstånd från detta påstående. 15 procent 
av respondenterna valde att avstå från att svara på denna fråga. En noggrannare redogörelse 
av resultaten presenteras nedan visuellt i figur (5.2.4a). 

 
     Figur (5.2.4a) 

I fråga 10 är syftet att kartlägga tendenserna hos konsumenterna i deras tycke om utseendet på 
varumärkessymbolen och det visar sig att konsumenterna till största del varken instämmer 
eller tar avstånd från de fem påståenden om utseende som presenterades vilket medför att alla 
påståenden kring utseende uppnår placeringar strax över medelvärdet på 3. Med tanke på vad 
precis nämnts måste ändå trenden kring utseendet ses som positiv snarare än negativ. 
Resultatet presenteras i figur (5.2.4b) 
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På den andra frågan kring symbolen (fråga 11) där respondenterna ombeds att svara på 
känslorna NyhlénsHugosons symbol/logotyp förmedlar, uppmärksammas en liten men ändå 
betydande trend då det står klart att 
respondenterna starkast förknippar med varumärkets symbol/logotyp. 
känsla konsumenterna anser att symbolen förmedlar med 3,9, medan 
känsla respondenterna minst förknippar med logotypen med ett medelvärde på endast 2,8.
   

5.2.5.  Kommunikation

Fråga 12 sammanfattas i vilka sammanhang som respondenten kommit i k
NyhlénsHugosons och det framgår att 72,5 procent av populationen stött på varumärket i 
butikerna och då främst i produkthyllorna. Diagrammet visar även att smakprovskampanjerna 
gett utdelning då 40 procent av respondenterna stött på detta i buti
bioreklamen inte uppmärksammats av någon av de tillfrågade och att endast ett fåtal hört 
NyhlénsHugosons radioreklam. De andra sammanhang där 3,5 procent av de tillfrågade svarat 
att de uppmärksammat företaget utgörs bland annat
varutransporter och i samband med mediarapporteringen 
de levande grisarna på Alviksgården. Resultaten i denna fråga redovisas närmare i figur 
(5.2.5a) nedan. 
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På den andra frågan kring symbolen (fråga 11) där respondenterna ombeds att svara på 
Hugosons symbol/logotyp förmedlar, uppmärksammas en liten men ändå 

betydande trend då det står klart att ”trygghet”, ”rofylldhet” och ”matglädje” 
respondenterna starkast förknippar med varumärkets symbol/logotyp. ”Matglädje”

konsumenterna anser att symbolen förmedlar med 3,9, medan ”spänning” 
känsla respondenterna minst förknippar med logotypen med ett medelvärde på endast 2,8.

Kommunikation 

Fråga 12 sammanfattas i vilka sammanhang som respondenten kommit i k
NyhlénsHugosons och det framgår att 72,5 procent av populationen stött på varumärket i 
butikerna och då främst i produkthyllorna. Diagrammet visar även att smakprovskampanjerna 
gett utdelning då 40 procent av respondenterna stött på detta i butikerna. Det framgår även att 
bioreklamen inte uppmärksammats av någon av de tillfrågade och att endast ett fåtal hört 
NyhlénsHugosons radioreklam. De andra sammanhang där 3,5 procent av de tillfrågade svarat 
att de uppmärksammat företaget utgörs bland annat av att de sett NyhlénsHugosons 
varutransporter och i samband med mediarapporteringen kring missödet med skållningen av 
de levande grisarna på Alviksgården. Resultaten i denna fråga redovisas närmare i figur 
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      Figur (5.2.5a) 

I den näst sista frågan (fråga 13) där respondenterna ombeds att svara på om de känner till 
fem påståenden angående NyhlénsHugosons svarar 29 procent av konsumenterna att de 
känner till att företaget nyligen lanserat ett nytt sortiment med grillprodukter (detta påvisas 
även i diagramform i figur (5.2.5b)). Det framgår även att ett ungefär lika stort antal av 
populationen som känner till att NyhlénsHugosons erhållit flera förstaplatser i 2008 års 
Chark-SM, känner också till att de har en biogasproduktionsanläggning på Alviksgården samt 
att VD Mikael Hugoson har Norrlands största grisbesättning, även den på Alviksgården. Bara 
ett fåtal (6 procent) av de tillfrågade kände till att Mikael Hugoson blev årets ornitolog 2009. 

 
      Figur (5.2.5b) 
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Sista frågan i enkätundersökningen lämnades öppen för att respondenterna själva skulle kunna 
lämna en kommentar om NyhlénsHugosons. Nedan presenteras de kommentarer de tillfrågade 
uttryckt: 

- Allt av köttet är ej svenskt. De (NyhlénsHugosons skribenternas anmärkning)borde  
bara köpas från bönder i Norrland 

- Känner till Vindelälvsköttet som NyhlénsHugosons även distrubuerar, slaktar och 
styckar 

- De startade i Lunde som Nyhléns i Ångermanland 
- Bra varor vad du än köper 
- God blodpudding, palt, fläskfilé, fläsklägg, pålägg och korv 
- Önskar högre kvalité och tydligare information om närproduktion. Gärna uppgift om 

djurhållare i förekommande fall 
- Prisvärt 
- NyhlénsHugosons har mycket bättre matprodukter än alla utländska aktörer som 

kommer hit 
- Sett PR-skyltar av NyhlénsHugosons i Thailand efter floden i Bankock 
- Ta bort så många E-nummer som det bara går. Låt kött vara kött och inte trixa så 

mycket med fina råvaror 
- Köper alltid detta märke, fortsätt med smakprover i butik 
- Mer info kring företaget 
- Nöjd med produkterna, köper dem hellre än Scan 
- Känner inte till mycket om företaget, väljer det bara av slump när jag står i butiken 
- Smakar norrländskt 
- Kycklingvaror skulle vara bra 
- Mycket goda kontakter med er under min tid som inköpsansvarig i storkök 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I uppsatsens analys- och diskussionskapitel framställs de kopplingar vi uppmärksammat 
mellan den kvalitativa intervjun, den kvantitativa enkätundersökningen och de teorier som 
sedan tidigare har blivit presenterade. Vidare analyseras och diskuteras de upptäckter som 
gjorts. Slutligen försöker författarna hitta tendenser om vilka vi drar slutsatser om i 
uppsatsens näst sista kapitel. 

6.1. Produkt 
Attribut direkt relaterade till köp eller användande av en produkt kan skapa såväl funktionella 
som emotionella fördelar för konsumenter (Aaker, 2002:80). Hög kvalitet och norrländska 
råvaror beskriver Mathias som två centrala nyckelattribut vad gäller NyhlénsHugosons 
produkter. Enligt vår analys är antalet vet ej-respondenter mycket lågt vad gäller både kvalitet 
och svenskt ursprung och respondenterna instämmer med att båda dessa kan förknippas med 
företagets produkter. De produktattributsassociationer som NyhlénsHugosons försöker 
förmedla stämmer utifrån denna tolkning överens med konsumenternas image. Däremot vet 
23,5 procent inte om att NyhlénsHugosons produkter är närproducerade. Genomsnittet av de 
övriga svarande instämmer dock åtminstone delvis med påståendet om att NyhlénsHugosons 
produkter är närproducerade vilket kan bero på att denna information inte nått konsumenterna. 
Det kan dock också, enligt vår tolkning, bero på att närproduktion är ett subjektivt begrepp. 
Norrland är till ytan stort varför norrländsk produktion inte nödvändigtvis behöver innebära 
närproducerat för norrlandsbefolkningen. Detta innebär att utfallet möjligen varit annorlunda 
om påståendet ”norrländsk produktion” använts.  

Värde är nära sammankopplat med kvalitet (Aaker, 2002:81) varför kvalitet kan vara 
intressant att koppla till pris. Pris är det produktattribut som respondenterna anser vara minst 
viktigt i jämförelse med de övriga produktattributen vilket tycks tyda på att respondenterna är 
relativt prisokänsliga.”Lågt pris”  är dessutom det produktattribut som respondenterna 
instämmer minst med vad gäller NyhlénsHugosons produkter. Vi uppfattar detta som ett 
tecken på att konsumenterna föredrar hög kvalitet, god smak och svenskproducerat framför ett 
lågt pris. En uppfattning som stämmer överens med den marknadsstrategi NyhlénsHugosons 
valt vilket innebär att varumärkesidentiteten vad gäller pris och kvalitet nått ut till 
konsumenterna som anser att hög kvalitet kan förknippas med företagets produkter. 

Enligt vår analys av enkätresultaten har konsumenterna bäst kunskap kring de mest påtagliga 
produktattributen såsom pris, smak och kvalitet då antalet respondenter som tidigare nämnts 
kryssat i ”vet ej”  är jämförelsevis lågt inom dessa kategorier. När det gäller attributen kötthalt 
och tillsatsämnen är kunskapen inte lika omfattande trots att dessa attribut anses vara relativt 
viktiga för respondenterna i allmänhet. En möjlig förklaring till detta kan vara att attribut 
såsom smak, pris och kvalitet är lättare att utvärdera medan konsumenterna har begränsad 
kunskap om hur de kan införskaffa information om mindre påtagliga attribut såsom 
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tillsatsämnen och dessas effekter på miljö och hälsa. Konsumenterna måste själva införskaffa 
sig kunskap om dessa faktorer vilket kan förklara varför inte lika många respondenter har 
kunskap om dessa attribut.  

Mathias förhoppning är att det är medvetna personer som väljer NyhlénsHugosons produkter. 
Enligt Aaker (2002:81) kan en ett varumärkes produktanvändare hjälpa oss att förstå dess 
varumärkesidentitet. Enligt vår analys ger NyhlénsHugosons mest lojala konsumenter 
NyhlénsHugosons ett mycket högt värde vad gäller kvalitet, smak, svenskproducerat, kötthalt 
samt tillsatsämnen. Konsumenter som aldrig köper företagets produkter är istället av 
uppfattningen att företagets produkter har god smak medan uppfattningarna vad gäller de 
övriga produktattributen är mer spritt. Detta tolkar vi som att företagets lojala kunder styrs av 
precis det som Mathias hoppas på; medvetna val baserade på smak, närproduktion och hög 
kvalitet.  

Vad gäller företagets målgrupp anser Mathias att NyhlénsHugosons kommit långt om 
företaget nått ut till konsumenter mellan 30 och 50 år. Vår undersökning visar dock att 
konsumenter från 50 år och uppåt har bäst kännedom om varumärket. Inom samma 
ålderskategori finns företagets mest lojala kunder, det vill säga de kunder som köper 
företagets produkter en eller flera gånger per vecka. Till de konsumenter som köper 
produkterna 1-3 gånger per månad hör främst åldersgrupperna 30-39, 50-59 och 60+.  

Kring kundlojalitet finns ingen specificerad utsago om vad NyhlénsHugosons tror. Efter att 
enkätundersökningens resultat analyserats ser vi ändå att lojaliteten bland kunderna är 
överraskande stor då majoriteten av alla handlar företagets produkter en till tre gånger varje 
månad samt att den näst största gruppen handlar produkterna upp till flera gånger varje vecka. 
Som nämnts ovan är kundernas upplevda kvalité av produkterna hög vilket skulle tänkas vara 
den främsta bidragande orsaken till den förekomna lojaliteten. Att många konsumenter inte 
uppfattat att produkterna är lokalproducerade är en motgång för NyhlénsHugosons, dock finns 
en möjlighet att de som är medvetna om detta faktum inhandlar produkterna just därför, med 
avsikt att bevara ett självförsörjande Norrland. Aaker (2002:82) tydliggör argumentet med att 
säga att känslan av att köpa produkter från ett företag som har producerat varan i 
konsumentens egen region bidrar till en känsla av genuinitet, kvalité, stolthet och viljan till 
bevarande. Detta visar sig också till viss del när korstabell görs i SPSS då vi ser att den grupp 
där flest respondenter instämmer att NyhlénsHugosons har lokalproducerade produkter utgörs 
av den lojalitetsgrupp som mest frekvent handlar företagets produkter med hela 62,5 procent 
instämmande konsumenter. Detta fenomen återfinns även i den näst mest lojala kundgruppen 
(inköp en till tre gånger i månaden) där 46,2 procent helt instämmer att NyhlénsHugosons 
produkter är närproducerade (se bilaga 3). Vad som måste tilläggas är att 23,5 procent av de 
200 tillfrågade personer svarade ”vet ej” på denna fråga. Ändå är tendensen tydlig vilket kan 
förklaras med att NyhlénsHugosons, via sitt varumärke, lyckas förmedla ut sin identitet till 
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sina lojalaste kunder.   
 
Enligt Mathias utsago är falukorven den produkt som han uppfattar att företaget främst 
förknippas med hos konsumenterna. Därefter menar han på att stor kännedom om företagets 
pålägg finns. När resultatet från konsumenternas färdigställts är det glädjande att bevittna ett 
överensstämmande resultat mellan företagets egna förhoppningar och konsumenternas 
uppfattningar. Aaker (2002:78) menar att rätt produktassociation är bland de viktigaste 
tillgångarna ett företag kan besitta då de direkt påverkar valet av varumärke, besluten och 
användarupplevelsen. Det är av stor vikt att NyhlénsHugosons är lyhörda och underhåller 
denna tillgång då detta utgör den största marknadsandelen för dem i på marknaden. En 
oaktsamhet och passivitet i att marknadsföra varumärkesidentiteten till konsumenterna skulle 
på kort tid bidraga till en förlust i marknadsandelar av företagets två viktigaste 
produktkategorier.   
 

6.2. Organisation 
Genom associationer kopplade till värderingar, kultur, människor, program samt tillgångar 
och förmågor kan ett företag stärka sin varumärkesidentitet (Aaker, 2002:118). Dessa 
associationer är till skillnad från de associationer kopplade till en produkt mindre påtagliga 
och mer subjektiva (Aaker, 2002:118) vilket gör dem svårkopierade och konkurrenskraftiga.  

Vad gäller enkätundersökningsresultatet kan vi urskilja två respondentgrupper; en bestående 
av de respondenter som anser sig ha en uppfattning om företagets organisationsattribut samt 
en bestående av de respondenter som angivit ”vet ej”  på frågan.  

Omkring 90 respondenter (exklusive de 24 respondenterna som ej känner till varumärket) 
anser sig inte kunna värdera de fyra organisationsattribut som behandlas i enkäten. 
Motsvarande siffra är betydligt lägre i frågan kring företagets produktattribut. Aaker 
(2002:119) nämner att det kan vara svårt att avgöra om konsumenternas uppfattningar 
baserats på produktattribut eller på konsumenternas samhörighetskänsla med företagets 
värderingar och program. Då antalet ”vet ej”  respondenter är stort vad gäller organisationens 
attribut samtidigt som organisationsattributens medelvärden generellt sett är lägre än 
medelvärdena för produktattribut är vår tolkning majoriteten av NyhlénsHugosons 
konsumenter baserar sin varumärkesimage främst på företagets produktattribut. Detta trots att 
NyhlénsHugosons enligt vår tolkning av den kvalitativa studien av NyhlénsHugosons har en 
rad karakteriserande organisationsattribut, som enligt Aaker (2002:118) kan användas för att 
skapa varumärkesidentitetsstyrkande associationer. Vår tolkning stärks av det faktum att den 
stora majoriteten av respondenterna kommit i kontakt med varumärket i butik framför andra 
marknadsföringsmässiga kanaler. Endast en sjättedel av respondenterna har vidare kännedom 
om företagets biogasproduktionsanläggning samt företagets egen grisbesättning på 
Alviksgården.  
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Respondenterna anser i genomsnitt att miljömedvetenhet och god djurhållning är viktiga 
organisationsattribut hos charkuteriföretag i allmänhet. Vad gäller de respondenter som anser 
sig ha en uppfattning om NyhlénsHugosons organisationsattribut (det vill säga de som inte 
markerat ”vet ej” ) finner vi att genomsnittet delvis instämmer med påståendena att 
NyhlénsHugosons är en miljömedveten, kompetent och nytänkande organisation med bra 
djurhållning. Då vi efter den kvalitativa undersökningen är av uppfattningen att 
NyhlénsHugosons inte kommunicerat ut organisationens drivkrafter misstänker vi att 
konsumenterna baserat dessa värderingar om företaget på antaganden som kan stämma mer 
eller mindre överens med vad företaget önskar förmedla. Utgångspunkten är utifrån de få 
konsumenter som värderat företagets organisation ändock god då företaget i dagsläget har ett 
medelvärde över 4 (som motsvarar ”instämmer delvis”). Vi är dock av uppfattningen att 
företaget kunnat ha ett högre medelvärde om organisationens attribut kommunicerats ut mer 
effektivt. Framförallt skulle de ovetande respondenterna då kunna vara betydligt färre till 
antalet.  

Enligt vår tolkning av den kvalitativa undersökningen anser vi inte att miljömedvetenhet, 
kompetens samt nytänkande kan sägas utgöra den huvudsakliga kärnan i NyhlénsHugosons 
varumärkesidentitet. Däremot kan organisatoriska attribut användas för att kommunicera ut 
trovärdighet samtidigt som det kan hjälpa till att göra produktattributen mer distinkta (Aaker, 
2002:124). Det ligger trots allt en organisation bakom varje detaljhandelskedja varför 
organisatoriska attribut kan användas för att skapa varumärkeslojalitet (Aaker, 2002:124). Det 
är av denna anledning vi anser det stora antalet ovetande respondenter vara problematiskt i 
NyhlénsHugosons fall. Vi är vidare av åsikten att en effektivare kommunikation av attributen 
kunnat vara till stöd för företaget vid oplanerade kommunikationsinslag såsom den negativa 
mediarapporteringen som förekom i samband med salmonellafallen samt incidenten med de 
skållade grisarna.  

Då konsumenterna angivit hur viktigt de tycker organisationsattribut generellt sett är hos ett 
charkuteriföretag fick miljömedvetenhet medelvärdet 4,4 och god djurhållning 4,7 (se tabell 
5.2.2a). Detta innebär att dessa båda organisationsattribut givits högre medelvärden än då 
respondenterna kopplat samma organisationsattribut till NyhlénsHugosons vilket vi inte tror 
behöver innebära att dessa konsumenter är missnöjda. Enligt Kapferer (2008:189) tenderar 
konsumenter att beskriva ideala varumärken utifrån mål som är inkompatibla varför företag 
inte bör satsa på alla de attribut som konsumenter värdesätter. Skulle dessa ´ideal´ efterföljas 
är risken, som tidigare nämnts att identiteten i varumärket går förlorad då det som utmärker 
varumärket, av kostnadssjäl, inte kan prioriteras i samma utsträckning (Kapferer, 2008:189). 
Detta kan innebära att varumärket blir mediokert och mindre strategiskt positionerat. 
(Kapferer, 2008:189)  

Det finns med andra ord ingenting som indikerar att konsumenter skulle bojkotta företag vars 
organisationsattribut inte överensstämmer hundraprocentigt med vad konsumenten generellt 
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ett tycker är viktigt. Det generella tycket säger inte heller någonting om konsumenternas vilja 
att exempelvis betala ett högre pris eller ge upp god smak för produkter som blivit 
producerade inom mycket miljömedvetna och djurvärnande företag. Konsumenternas lojalitet 
och köp kan med andra ord vara baserade på produktattribut istället. 

6.3. Person 
Förståelsen för ett varumärkes personlighet är viktigt då den kan berika varumärkesstrategens 
förståelse för konsumenternas uppfattning och attityder gentemot ett varumärke (Aaker, 
2002:150).  

Då Mathias beskrev NyhlénsHugosons som person valde han i första hand att använda ord 
som medvetenhet, ärlighet, erfarenhet och hänsynsfullhet. Han menade vidare att företaget 
strävar efter att hålla en öppen och närvarande relation med konsumenterna. I samband med 
produkt- och organisationsfrågorna berättar Mathias vidare om företagets satsningar på ett 
lokalt värnande, produktkvalitet, få tillsatsämnen, miljötänk, värnande om djuren samt hur 
verksamheten skapar arbetstillfällen i Norrland. Vad Mathias härigenom vill förmedla är, 
enligt författarnas tolkning, ett etiskt ställningstagande. Det faktum att man inom företaget 
satsat på biogasproduktion tolkar vi dessutom som en strävan efter teknisk innovation och 
självständighet medan utvecklandet av en ny färgtapet i samband med lanserandet av 
grillkampanjen kan tyda på strävan efter en modernare approach.  

Empirin visade tydligt att en stor del av konsumenterna inte anser sig veta vilka karaktärsdrag 
som kännetecknar NyhlénsHugosons. Majoriteten av de personer som inte markerat ”vet ej”  
anser dock att uppriktighet och kompetens är de två karaktärsdrag konsumenterna tycker 
kännetecknar företaget bäst. Detta anser vi stämma bra överens med vad NyhlénsHugosons 
önskar förmedla till konsumenterna. Utifrån vår kvalitativa analys har vi tolkat uppriktighet 
som det mest kännetecknande karaktärsdraget vilket stämmer överens med respondenternas 
image.  

Enligt Aaker (2002:154) kan såväl produktrelaterade som icke-produktrelaterade attribut ligga 
till grund för konsumenternas uppfattning av en varumärkespersonlighet. Uppriktighet 
definieras på enkäten utifrån begreppen ärlig, etisk, omsorgsfull och eftertänksam. Dessa 
attribut kan å ena sidan vara kopplade till produktattribut (om konsumenterna anser att det är 
etiskt och omsorgsfullt att hålla hög kvalitet framför ett lågt pris till exempel). Samma 
egenskaper kan dock också vara kopplade till organisatoriska attribut (såsom god djurhållning 
och ett miljömedvetet agerande). Det är med andra ord svårt att avgöra vad som ligger till 
grund för konsumenternas uppfattningar om NyhlénsHugosons varumärkespersonlighet. Vi 
kan dock konstatera att uppfattningen om varumärkespersonligheten bland de icke ovetande 
konsumenterna stämmer överens med NyhlénsHugosons identitet.  
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6.4. Symbol 
Att NyhlénsHugosons genom sitt varumärke vill sända ut en identitet om norrländsk 
matglädje råder det inget tvivel om då en del i logotypen utgörs av ett rött hjärta med texten 
”Norrländsk matglädje”. Denna känsla är något NyhlénsHugosons lyckats att skapa i 
kundernas image av varumärket där det i empirin framgår att en majoritet av konsumenterna 
instämmer helt eller delvis i frågan om de förknippar varumärket med norrländsk matglädje. 
Aaker (2002:82–83) menar att genom visuella symboler i eller relaterat kring varumärket 
skapas en stark association i kundernas medvetande om vad varumärket står för. Förutom 
känslan av det kärleksfulla och omhändertagande NyhlénsHugosons, som enligt oss klarläggs 
för konsumenterna, menar vi att även den solnedgång som utgör bakgrundsbilden på många 
av företagets etiketter bidrar till känslan av det rofyllda och trygga Norrland (se figur 6.4a).  
 

 
     Figur (6.4a) 

 
Aaker (2002:82-83) klargör att vissa varumärken är, eller kan göras mer betydelsefulla än 
andra genom att skapa en emotionell metafor eller ett emotionellt karaktärsdrag i, eller i 
anslutning till varumärkets symbol. Konsumenter kan då lättare känna samhörighet med 
varumärket i fråga vilket då medför en högre grad av varumärkeslojalitet till företaget. Med 
detta förklarat menar vi vidare, att genom att komplettera hjärtat till texten 
”NyhlénsHugosons” har företaget lyckats skapa ett emotionellt band mellan varumärket och 
dess konsumenter vilket troligtvis bidragit en stor del till deras framgångar i Norrland. 
 
Marknads- och försäljningschefen på NyhlénsHugosons, Mathias Åberg, konstaterar att det 
finns behov av att effektivisera arbetet kring spridningen av känslan av de attribut varumärket 
vill förmedla. Med att genom tydligare satsningar via marknadsföring genom diverse 
mediekanaler fylla och ladda varumärket med organisationsattribut som; trygghet, erfarenhet 
och omtänksamhet, menar vi att känslorna som varumärket associerar kan stärkas ytterligare.  
Aaker (2002:129) förklarar även att marknadsföringen av ett lokalt företags symboler inte 
behöver vara lika utbrett om företaget lyckas sprida sina organisationsattribut, om exempelvis 
lokalproducerat och miljövänlighet, genom andra kanaler, exempelvis genom ett effektivt PR 
arbete. Om detta lyckas skapas ett medvetande hos konsumenterna att köpa företagets 
produkter, utan att i större utsträckning bli exponerad för företagets varumärke. 

Vad det beträffar varumärkes utseende (se figur 6.4b) ser vi inga tydliga tendenser i tycke hos 
de tillfrågade konsumenterna. Med detta resultat presenterat för oss menar vi på att 
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varumärket i kundernas ögon kan sägas vara relativt intetsägande. Förklaringen till detta kan 
grunda sig skulle kunna grunda sig i konsumenternas okunskap kring företaget då kundernas 
tycke om utseendet av själva symbolen kan återspeglas i vad de anser om hela organisationen. 

 

 
Figur (6.4b) 

Marknads- och försäljningschef, Mathias Åberg, anser också personligen att varumärket i 
dagsläget inte utsöndrar några direkta utstickande drag i dess utseende och därför är åtgärder 
som redan börjat vidtas bland annat att modernisera NyhlénsHugosons varumärke där man 
låter logotypen vila på den snirkliga bakgrundstapet som tidigare omnämnts i uppsatsen. Vi 
tror att genom att alternera olika färger på tapeten beroende på produktkategori skulle 
möjligtvis ett mer iögonfallande och lekfullt varumärke tilltala fler konsumenter och 
därigenom locka dem till merköp, utan att för den sakens skull utesluta utseendet med den 
norrländska solnedgången.   

6.5. Kommunikation 
Mathias beskriver ett antal mediekanaler i vilka de försöker nå ut till sina kunder. Han 
poängterar också att det kostar att synas, speciellt via tv och radio. Att döma av 
respondenternas svar har tv-reklamen endast nått en del av konsumenterna. Antalet 
konsumenter som uppmärksammat NyhlénsHugosons via tv-reklam skulle möjligtvis varit 
ännu lägre om inte företaget nyligen lanserat en reklamfilm med presentation av de nya 
grillprodukterna. Detta kan sägas eftersom nästan 30 procent av de tillfrågade faktiskt känner 
till den nya lanseringen. Flest svarande har kommit i kontakt med NyhlénsHugosons genom 
att de stött på dem i butiken och då i de sammanhangen att de sett produkterna i butikshyllan 
men även att de mött personal som bjudit på företagets produkter via smakprovskampanjer. 
Resultatet från kännedomen om smakprovskampanjerna, med 40 procent av de tillfrågade 
uppgivit att de kommit i kontakt med företaget på detta sätt, måste ses som positivt med tanke 
på det fåtal av den totala mängd konsumenter som denna typ av sales promotion når ut till. 
Kotler (2005:785) förklarar med att företaget med sales promotion har för avsikt att få 
kunderna att uppmuntras att ta beslut om köp i den direkta stunden och samtidigt skapa en 
trogen relation till konsumenten. Att NyhlénsHugosons medverkar på diverse matmässor 
menar vi då också är ett gott initiativ då både personer direkt kopplat till branschen samt även 
konsumenter bereds möjlighet att i större grad upptäcka vad företaget har att erbjuda. Kopplat 
till detta, menar Kotler (2005:791) att medverkan av företag på diverse branschmässor bidrar 
till att företaget kan skapa relationer med potentiella framtida storkunder på ett sätt som 
försäljningspersonalen i samma utsträckning inte kan. 
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Många respondenter anger att de inte känner till den radioreklam som NyhlénsHugosons sänt 
ut via diverse kommersiella radiokanaler, och som nämnts ovan säger Mathias att det krävs 
stora finansiella resurser för att medverka i dessa sammanhang, varpå det utifrån vår 
uppfattning finns fog för att se över denna typ av marknadsföring.  
 
Vad det beträffar de andra mediala sammanhang där NyhlénsHugosons antingen har blivit 
omnämnda eller själva medverkat i (frånsett lanseringen av grillprodukter, se figur 5.2.5b i 
empirikapitlet) är kännedomen relativt låg. Kotler (2005:794) antyder att företagets PR-arbete 
ofta blir åsidosatt för andra arbetsuppgifter som administration och dylikt tillsammans med att 
många av de PR-situationer som företag genererar missuppfattas och endast ses som ren 
kommunikation. Att konsumenter inte känner till att Alviksgården är självförsörjande vad det 
gäller elektricitet är därför ett marknadsföringsargument som NyhlénsHugosons bör arbeta 
mer med, detta med tanke på debatten i samhället idag av vikten av miljövänliga och 
närproducerade råvaror. Detsamma gäller den PR VD Mikael Hugoson erhållit när han avhöll 
en del av företagets betesmark till fördel för häckande fåglar samt de goda förhållandena på 
Alviksgården. 
 
Att Mathias berättat att NyhlénsHugosons har reklamskyltar för företaget nere i Thailand i 
syfte att förnimma känslan av Norrland hos de norrländska resenärerna ger gensvar då två av 
respondenterna i den fria frågan uppgivit att de sett reklamen längst Bankocks flod. Aaker 
(2002:16) menar indirekt att om logotypen exponeras i ett oväntat sammanhang skapar den en 
stark förnimmelse i konsumentens medvetande vilket var fallet i denna situation då 
NyhlénsHugosons reklamskylt skilde sig från mängden av de andra thailändska annonser som 
exponerades i området.  
 
Det nämns också en önskan i de fria frågorna att NyhlénsHugosons bör exkludera så många 
E-nummer (aromtillsatser med mera) ur sitt sortiment som möjligt. Detta är något som 
NyhlénsHugosons arbetar med vilket det därför, enligt vår uppfattning, skulle vara av intresse 
å företagets vägnar att officiellt kommunicera ut detta till sina kunder genom diverse 
massmediella kanaler.  
 
Många av företagets kunder inhandlar varor utan att egentligen veta någonting specifikt om 
organisationen och den tankegång som genomsyrar hela NyhlénsHugosons. Faktum är att ett 
antal konsumenter uppgivit att de införskaffar företagets produkter rent slumpmässigt och att 
det lika gärna skulle kunna välja en konkurrent. Detta framgick av svaren i den sista, öppna 
frågan. Detta sätt att välja NyhlénsHugosons produkter på måste med stor sannolikhet ses som 
ett misslyckande från marknadsföringsavdelningen då kommunikationen att sända ut 
företagets rätta identitet till sina kunder då inte har lyckats. Kotler (2005:278) menar att 
konsumenter med låg inköpsinvolvering inte utvärderar alternativen bland konkurrerande 
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märken utan inköpet görs av slentrian eller ren vana. Dessa konsumenter har låg 
varumärkeslojalitet och det är då viktigt från företagets sida att ständigt koppla företagets 
logotyp och symboler till produkten i fråga för att få konsumenten att medvetet eller 
omedvetet relatera produktkategorin till det specifika varumärket. Mathias gör antagandet att 
deras konsumenter är medvetna i de inköp som görs och det är detta faktum som gör att de 
väljer NyhlénsHugosons. När svaren från enkäten presenterats visar sig då ett annat resultat. 
Som tidigare omnämnts är det ett mycket stort antal respondenter som inte vet om, varken 
företagets miljömedvetenhet, goda djurhållning eller den (enligt företaget själva) höga 
kompetensen. Varför tar företaget inte tillvara dessa marknadsföringsfördelar? Enligt Mathias 
finns återigen inte den budget som skulle behövas för exponering av organisationen och dess 
attribut. Vi anser att lösningen på detta problem återigen är PR då budskapet via denna 
strategi når ut till en stor publik med liten eller ingen påverkan i företagets 
marknadsföringsbudget. 
 
Med detta bekräftat är det viktigt att NyhlénsHugosons utvecklar kommunikationen av 
organisationsidentiteten för att skapa en ännu tydligare positionering så att kundernas image 
av NyhlénsHugosons och företagets egen organisationsidentitet överensstämmer. Om detta 
villkor uppfylls finns chans till att fler konsumenter gör medvetna när chark- och 
köttprodukter inhandlas. 
 
Om vi studerar kommunikationen utifrån produkt, organisation, person och symbol står det 
klart att marknadsföringen hittills främst syftat till att exponerat varumärket. Detta har 
exempelvis skett i samband med vädersponsringen i TV4 då enbart NyhlénsHugosons logotyp 
exponerats utan presentation av vidare budskap. De budskap som företaget vill förmedla kring 
varumärkesassociationer, frånsett produktattributen, har därför inte tydliggjorts vilket kan 
tydas som en förklaring till att företagets identitet vad gäller organisation, person och känslan 
kring symbolen inte uppfattats av konsumenterna.  Dahlén och Lange (2003:202) menar att ett 
företags marknadsföring skapar varumärkesassociationer som stödjer och stärker varandra och 
på så vis skapa en mer rättvisande image hos konsumenterna av företagets identitet. En ökad 
kommunikation av NyhlénsHugosons alla varumärkesattribut menar vi därför kan stärka 
varumärkets position på marknaden ytterligare.  
 
Nedan presenteras en sammanfattning en del av de dimensioner vi har belyst i detta kapitel. I 
fältet med varumärkesidentitet beskriver tabellen kortfattat de dimensioner företaget önskar 
sända ut jämfört med den image av företaget som konsumenterna uppgivit sig ha i 
enkätundersökningen som genomförts. 
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6.6. Analys kring NyhlénsHugosons kärn- och utvidgade identitet 
Slutligen analyserar författarna NyhlénsHugosons genom Aakers (2002:78) modell om 
företagets kärn- samt utvidgade identitet. Kärnidentiteten utgörs hos NyhlénsHugosons likt 
andra företag av de attribut som är konstanta över tid och inte förändras i de fall företaget 
erövrar nya marknader. Vi menar att kärnidentitetsattributen kött och charkverksamheten är 
det NyhlénsHugosons hela verksamhet vilar på. Med en produktidé byggd på kött- och 
charkprodukter tillförs värden till produkten som hög kvalitet och norrländska råvaror för att 
differentiera varumärket från konkurrenter och göra det unikt. NyhlénsHugosons kan inte 
rikta sig till alla varför marknads- och försäljningschef Mathias Åberg menar på att de önskar 
tilltala en användarprofil av medvetna medelålders konsumenter (30-50 år) i Norrland. 
 
Den utvidgade identiteten hos NyhlénsHugosons är inte nödvändigtvis varaktig utan kan 
komma att förändras i takt med företagets utveckling. Detta är något vi fastställer när 
detaljerad presentation görs av Aakers (2002:78) teori i kapitel 3. Nyckelprodukterna i den 
utvidgade identiteten är som framkommit av den kvantitativa- i jämförelse med den 
kvalitativa undersökningen falukorv och pålägg. Om NyhlénsHugosons i framtiden finner det 
av intresse att ändra produktsortimentet och marknadsföringen av det kan nyckelprodukterna 
komma att förändras. I dagsläget ser författarna dock inga sådana tendenser. Vi kan även 
fastställa från intervjun med Mathias att den personlighet företaget önskar kommunicera till 
konsumenterna beskrivs som medveten, erfaren ärlig och etisk. Då företaget i sin logotyp har 
texten ”norrländsk matglädje” är det denna känsla de genom sin slogan vill identifiera sig 
med. Vi menar även att NyhlénsHugosons i sin utvidgade identitet identifierar sig med 
miljömedvetenhet, god djurhållning, få tillsatser samt god ät- och matkvalitet. En 
sammanställning i modellform (figur 6.6) redovisas på kommande sida. 
 
 

Dimensioner   Varumärkesidentitet   Varumärkesimage 

Produkt: 
 

Kvalitetschark 
 

Kvalitetschark 

Användare:   30-50 år   50 år och uppåt 

Personlighet: 
 

Ärlig, omtänksam, erfaren Kompetent, uppriktig 

Funktionella fördelar:   Kvalitet, få tillsatser, närproducerat Kvalitet, svenskt 

Emotionella fördelar: 
 

Arbetstillfällen i Norrland (ingen data) 



 

 

   
Kärnidentitet: 

- Produktidé: Kött- och charkprodukter
- Produktutförande: Hög kvalitet och norrländska råvaror
- Användarprofil: Medvetna norrlänningar i medelål

 
Utvidgad identitet: 

- Nyckelprodukter: Falukorv och pålägg
- Logotyp: Röd NyhlénsHugosons symbol inkluderat rött hjärtat
- Slogan: Norrländsk matglädje
- Personlighet: Medveten, erfaren, ärlig och etisk
- Organisatoriska associationer: Strävan efter en hög miljömedvetenhe

djurhållning samt god ät
 
Funktionella fördelar: 

- Hög kvalitet, låga tillsatser och ”trust food” (det vill säga ärliga produkter)
 
Emotionella fördelar: 

- Ett gynnande av Norrland.
 

Norrländsk 

matglädje

Miljömedvete

nhet, god 

djurhållning, 

få tillsatser, 

god ät- och

matkvalitet

 

 

 

 

65 

  Figur (6.6

och charkprodukter 
Produktutförande: Hög kvalitet och norrländska råvaror 
Användarprofil: Medvetna norrlänningar i medelåldern (30-50 år samt barnfamiljer)

Nyckelprodukter: Falukorv och pålägg 
Logotyp: Röd NyhlénsHugosons symbol inkluderat rött hjärtat 
Slogan: Norrländsk matglädje 
Personlighet: Medveten, erfaren, ärlig och etisk 
Organisatoriska associationer: Strävan efter en hög miljömedvetenhe
djurhållning samt god ät- och matkvalitet. 

Hög kvalitet, låga tillsatser och ”trust food” (det vill säga ärliga produkter)

Ett gynnande av Norrland. 

Utvidgad identitet

Kärnidentitet

Kött och chark 

Hög kvalitet, 

norrländska 

råvaror 

Medvetna 

norrlänningar i 

medelåldern 

NyhlénsHugosons 

logotyp 

Norrländsk 

matglädje 

Personlighet: 

medveten, 

erfaren, 

ärlig, etisk

Miljömedvete

, god 

djurhållning, 

få tillsatser, 

och 

matkvalitet 

Nyckelprodukt: 

falukorv, pålägg

 
6) 

50 år samt barnfamiljer) 

Organisatoriska associationer: Strävan efter en hög miljömedvetenhet, få tillsatser, god 

Hög kvalitet, låga tillsatser och ”trust food” (det vill säga ärliga produkter) 

Personlighet: 

medveten, 

erfaren, 

ärlig, etisk 

Nyckelprodukt: 

falukorv, pålägg 
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7. SLUTSATS 
 

I uppsatsens näst sista kapitel presenteras de slutsatser kring NyhlénsHugosons som 
författarna kommit fram till. Besvarande av problemformuleringen görs samt ett 
framställande av ett förslag till åtgärder företaget har möjlighet att vidta. Kapitlet avslutas 
med presentation av författarnas egen egna reflektioner.  

Vår undersökning visar att majoriteten av NyhlénsHugosons konsumenter i dagsläget baserar 
sina uppfattningar om företagets varumärke på attribut som är påtagliga och 
produktrelaterade. Detta innebär att konsumenternas image av NyhlénsHugosons varumärke 
till stor del utgörs av en produktimage snarare än en varumärkesimage. NyhlénsHugosons har 
en målsättning om att locka medvetna kunder utifrån en unik positionering på marknaden. 
Detta anser vi vara svårtuppnåeligt utifrån enbart påtagliga produktattribut då dessa är 
lättkopierade vilket innebär att de lätt kan uppfyllas av konkurrerande varumärkesinnehavare.  
 
En majoritet av NyhlénsHugosons mest lojala konsumenter anser att företagets mest 
karakteriserande produkt- och organisationsattribut är viktiga hos charkuteriföretag i 
allmänhet. Vad dessa konsumenter bevisar är att det finns en marknad för NyhlénsHugosons 
nuvarande varumärkesidentitet och vår övertygelse är att en mindre produktcentrerad 
varumärkesimage hade kunnat öka företagets lojala kundskara. Varumärket är trots allt till för 
företagets mest trogna kunder (Eriksson & Åkerman, 1999:79).  
 
Norrländsk matglädje är vad NyhlénsHugosons försöker sprida. Vår undersökning visar dock 
att majoriteten inte instämmer helt med påståendet om att NyhlénsHugosons kan förknippas 
med norrländsk matglädje varför vi finner bevis för Aakers (2002:189) påstående om att en 
lokal approach är någonting som konsumenter måste ta till sig på egen hand genom att 
observera företagets attityder och handlingar. Ett företag ska, om det lokala varumärket är 
starkt, inte behöva tala om för sina konsumenter att de är lokala (Aaker, 2002:189) på det sätt 
som NyhlénsHugosons gör genom texten ”norrländsk matglädje” i logotyphjärtat.  
 
Efter att ha studerat resultatet från enkätundersökningen tillsammans med den intervju som 
genomförts står klart för oss att NyhlénsHugosons varumärkesidentitet i konsumenternas 
ögon är tvetydigt. Vi bevittnar att en stor del av konsumenterna är ovetande om den 
organisationsidentitet företaget önskar kommunicera ut. Vi drar slutsatsen att då 
organisationsattributen i större omfattning är ogripbara minskar också kännedomen kring 
dem, om de inte kommuniceras, då de inte är direkt kopplade till de produkter konsumenterna 
kommer i kontakt med. Vi anser även att det i allmänhet är mer resurskrävande att framhålla 
organisationsattribut jämfört med produktattribut.  
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Vi menar vidare att kommunikationen i många avseenden måste intensifieras, i synnerhet 
kring företagets organisationsidentitet då detta med stor sannolikhet i dagsläget bidrar till att 
NyhlénsHugosons går miste om många potentiella kunder. Då kundernas image av 
varumärket och företagets varumärkesidentitet inte i alla avseenden överensstämmer finns det 
fog för ett utökat marknadsföringsarbete inom områden som miljömedvetenhet, djurhållning 
och närproduktion. 
 
Imagen av NyhlénsHugosons personliga attribut har heller inte uppfattats av majoriteten utav 
konsumenterna. Vi drar slutsatsen att detta attribut är beroende av företagets 
organisationsattribut. Då konsumenterna inte känner till företagets organisationsattribut om 
exempelvis miljömedvetenhet blir företagets personlighet som ärlighet, erfarenhet och 
trygghet betydelselösa.  
 
NyhlénsHugosons uppger att de tror att varumärkeskännedomen lidit av att 
marknadsföringsbudgeten inte har tillräckliga resurser. Utifrån detta är frågan vi ställer oss 
om företaget verkligen har råd att möjligen förlora både befintliga och potentiella kunder på 
bekostnad av de inte ökar insatserna i marknadsföringsbudgeten. 

7.1. Besvarande av frågeställningen 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga hur väl NyhlénsHugosons varumärkesidentitet 
stämmer överens med konsumenternas image med anledning av företagets relativt 
nyetablerade ställning på marknaden. Syftet var vidare att utifrån resultatet dra slutsatser kring 
hur väl företagets kommunikationsstrategier fungerar. Följande frågeställning formulerades; 

- I vilken utsträckning har företaget kommunicerat ut sin varumärkesidentitet på ett sätt 
som överensstämmer med konsumenternas image av varumärket. 

Konsumenternas image av NyhlénsHugosons varumärke kan inte sägas vara 
oöverensstämmande med företagets varumärkesidentitet. Konsumenterna image 
kontradikterar med andra ord inte företagets varumärkesidentitet. Vad författarna, som svar på 
problemformuleringen, kan konstatera är snarare att varumärkesimagen är bristande, svag och 
ofullständig. Gapet mellan varumärkesidentitet- och image beror därmed på konsumenternas 
bristande kunskap, eller bättre uttryckt, företagets bristande kommunikation. Utifrån 
undersökningen kan vi nämligen fastslå att kommunikationsstrategierna i dagsläget är 
ineffektiva, vilket beror på det faktum att marknadsföringen, i NyhlénsHugosons fall, inte 
används i syftet att skapa varumärkesassociationer. Associationer som skulle kunna bidra till 
skapandet av en rättvisande varumärkesimage i konsumenternas medvetande.  

7.2. Förslag på framtida åtgärder 
Vad författarna fann under den kvalitativa undersökningen var en rad 
varumärkesidentifierande beståndsdelar. Vi fick dock en uppfattning om att endast ett fåtal av 
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dessa sågs som centrala i varumärkesuppbyggandet. Medan det fanns en rad tydliga 
föreställningar om vad som karakteriserar företaget fanns det områden och beståndsdelar som 
föreföll relativt obearbetade internt sett. Intervjurespondenten fann exempelvis en del frågor 
svårbesvarade och knepiga. Författarnas råd till NyhlénsHugosons är därför att i ett första steg 
identifiera företagets karakteriserande beståndsdelar för att på ett så vis skapa intern förståelse 
för vad företagets varumärkesidentitet i grunden är och står för. På så sätt kan den utvidgade 
identiteten i ett nästa steg byggas upp i syftet att skapa mening och struktur åt företagets 
kärnidentitet. Vi anser att denna uppsats är en god utgångspunkt för detta arbete, men vi anser 
också att den är ett bevis för att NyhlénsHugosons måste kartlägga sin egen 
varumärkesidentitet mer djupgående. Då detta gjorts råder vi NyhlénsHugosons att utifrån 
uppsatsens slutsats utveckla imageskapandet bland annat genom att; 

- Informera konsumenterna om hälso- och miljöriskerna med tillsatsämnen samt 
marknadsföra företagets satsning på eliminerandet av E-ämnen 

- Informera konsumenterna genom befintliga marknadsföringskanaler om fördelarna 
med lokalproducerat i syftet att skapa emotionella användarfördelar för att på så vis 
uppmuntra köp baserade på medvetna val 

- Göra regelbundna marknadsundersökningar i syftet att ”lära känna” konsumenterna 

Vår uppfattning är att dessa åtgärder i framtiden kan leda till att NyhlénsHugosons 
konsumenter i köper NyhlénsHugosons varumärke, inte enbart deras produkter. Det må vara 
en kostsam process, men minst lika kostsamt vore den process som leder till att företaget 
förlorar kunder på grund av icke synliggjorda varumärkesegenskaper. 

7.3. Förslag på framtida uppföljning 
Då företaget är relativt nyetablerat tror vi att det kan uppstå stora meningsskildaktligheter i 
kundernas image av varumärket de inledande åren. Då NyhlénsHugosons inte lyckats 
kommunicera ut sin organisationsidentitet till konsumenterna anser vi det därför vara av 
intresse att genomföra en djupgående analys av företagets organisationsidentitet om ett till två 
år för att undersöka hur väl företaget har utvecklat denna del i varumärkesidentiteten. Vi anser 
då att en bredare kvalitativ undersökning bör genomföras där fler anställda inom 
NyhlénsHugosons bereds möjligheten att göra sig hörda för att på det sättet få en mer objektiv 
bild av organisationsidentiteten de vill kommunicera ut. Tillsammans med den kvalitativa 
undersökningen skulle även en större kvantitativ enkätundersökning vara av intresse att 
genomföra, då inom hela det område där NyhlénsHugosons är verksamma. Detta för att få en 
mer övergripande uppfattning av företagets varumärkesidentitet än vad som kunnats göras vid 
detta tillfälle. 
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7.4. Egna reflektioner 
Under arbetes gång kan vi konstatera att vår analytiska förmåga har utvecklats. Vi har även 
utvecklat en god teamkänsla där vi kompletterat varandras svagheter och uppmuntrat 
varandras styrkor. Vad det beträffar arbetet har tidsplanen följts. Vi känner dock att det finns 
aspekter som önskats behandlas men då tidsramen varit för knapp för att på djupet kunna väva 
in ytterligare synpunkter och diskussioner valdes dessa att uteslutas. Sammanfattningsvis är 
uppsatsskribenterna tillfredställda med uppsatsens resultat och hoppas att det kommer till 
gagn för det studerade företaget. 
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8. Sanningskriterier 
 

Sista kapitlet i uppsatsen framställer de sanningskriterier som görs gällande i ett 
vetenskapligt arbete. Vidare klargörs också vilka sanningskriterier som uppfyllts i denna 
uppsats specifikt. Författarna redovisar även de skillnader en kvalitativ respektive kvantitativ 
uppsats innehar. 

 

8.1. Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från den kvantitativa metodologin 
(Trost, 2005:113). Sanningskriterierna möjliggör säkerställandet av tillförlitligheten hos en 
kvantifierad mätning (Trost, 2005:111) då forskaren utifrån dessa kan utveckla valida mått 
och reliabla mätningar (Johansson Lindfors, 1993:106).  

8.1.1. Validitet  

Validitet visar på undersökningens giltighet med utgångspunkt från de data som insamlats 
(Trost, 2001:59, Trost, 2005:113). Graden av validitet svarar med andra ord för om 
mätinstrumentet, i vårt fall frågeenkäten, mäter det som författarna genom undersökningen 
avser att mäta (Trost, 2001:113, Johansson Lindfors, 1993:108). Då syftet med vår studie är 
att undersöka konsumenternas uppfattningar om NyhlénsHugosons varumärke anser 
författarna att validitet uppnåtts i och med att frågorna i enkäten rör konsumenternas attityder 
och uppfattningar gentemot det varumärkesinnehavande företaget.  

Grad av validitet är vidare beroende av om, de egenskaper som ingår i den teoretiska 
modellen finns med i enkätens operationella definitioner av variablerna (Johansson Lindfors, 
1993:108), vilket Befring (1994:61) valt att kalla teoretisk validitet. Om resultatet från de data 
man samlat in misstämmer med de teoretiska utgångspunkterna bör undersökningen kritiskt 
granskas (Befring, 1994:61). När enkätundersökningen i denna uppsats konstruerades lades 
därför stor vikt vid att samtliga frågor utformades utifrån kommunikationsteori samt de 
byggstenar som enligt Aaker (2002:177) utgör ett företags varumärkesidentitet. Detta 
medförde att respondenterna svar kunde kopplas till befintliga teorier vid genomförandet av 
analys vilket skapar teoretisk validitet.  

Utöver den teoretiska validiteten beskriver Befring (1994:61) empirisk validitet som ett mått 
på undersökningens gångbarhet i jämförelse med tidigare undersökningar inom samma 
ämnesområde. Då uppsatsens empiri är unik för NyhlénsHugosons, i och med att den baseras 
på företagets varumärkesidentitet, vore det irrelevant att söka fastställa empirisk validitet 
genom undersökningar på liknande forskningsobjekt.  
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Slutligen bör validiteten i frågeenkätens utformning säkerställas (Johansson Lindfors, 
1993:112). Genom att informera respondenten om undersökningens syfte, utforma innehållet 
tydligt och strukturerat, undvika negationer och garantera anonymitet anser vi att validitet 
uppnåtts. För att undvika lågt engagemang och brist på eftertanke bland respondenterna valde 
vi vidare att söka motivera respondenterna genom att lotta ut 10 kg charkprodukter till en 
slumpmässigt utvald deltagare. Detta anser vi vara en validitetshöjande faktor.  

Om validiteten ovan kan sägas beskriva den interna validiteten beskriver den externa 
validiteten hur väl enkätstudien representerar den totala populationen (Bryman & Bell, 
2005:96). Ett viktigt kriterium för att stärka den externa validiteten är att beskriva 
tillvägagångssättet vid urvalet av respondenter (Bryman & Bell, 2005:96). Urvalskriterierna 
för denna uppsats (se avsnitt; 4.3.1. Påstana urval) stärker enligt författarna den externa 
validiteten.  

Även om bortfallet bland enkätrespondenterna kan anses vara lågt i denna uppsats är det 
totala antalet enkätrespondenter på 200 personer för lågt för att författarna ska kunna hävda 
att resultatet är generaliserbart på alla Umeås invånare. Vi har exempelvis begränsat 
undersökningen till de centrala delarna av Umeå varför resultatet möjligen vore annorlunda 
om undersökningen koncentrerats till Umeås glesbygd. I och med att en del av respondenterna 
på eget initiativ (självurval) valde att vara med i enkätundersökningen tack vare utlottningen 
av 10 kg charkvaror finns det vidare en risk för att populationens varumärkeskännedom är 
högre än den varit om urvalet enkom baserats på var fjärde förbipasserande konsument. 
Denna validitetspåverkande faktor baserar vi på en misstanke om att en del respondenter 
deltog i enkätundersökningen och utlottningen som en följd av att de tyckte om och 
därigenom kände till NyhlénsHugosons produkter. 

8.1.2. Reliabilitet 

Reliabilitet bestäms utifrån hur undersökningen utförts (Johansson Lindfors, 1993:110). När 
stor mängd data behandlas finns alltid risken för att fel i diverse storheter uppstår. För att 
minimera dessa fel och på så sätt kvalitetssäkra undersökningen kan det i vissa fall vara 
nödvändigt att genomföra samma undersökning flera gånger för att därefter jämföra resultaten 
med varandra och möjligtvis hitta en avvikande faktorer som mätfel i någon av de resultat 
som presenterats (Johansson Lindfors 1993:111; Befring 1994:62).  
 
I ett fördjupat perspektiv består reliabilitet av tre faktorer; stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarereliabilitet. Reliabel stabilitet åstadkoms enligt Bryman & Bell (2005:94) och 
Johansson Lindfors (1993:111) genom att undersökningen utförs vid olika tidpunkter för att 
på så sätt säkerställa att resultatet är konstant över tid. Då vi är av uppfattningen att 
konsumenters varumärkesimage är föränderliga över tid anser vi inte att denna studies 
reliabilitet är beroende av stabilitet.  
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För att säkerställa den interna reliabiliteten har författarna i enkätundersökningen lagt vikt vid 
att mäta variabler med överenstämmande skalor som kan vara intressanta och är möjliga att 
jämföra trots att de inte har samma enhet. Detta då intern reliabilitet kräver att variabler som 
relateras till varandra mäts i jämförbara mått (Bryman & Bell, 2005:94, Trost, 2001:60)  
 
Slutligen beskriver interbedömarereliabiliteten de möjliga mätfel som kan uppkomma på 
grund forskarnas subjektiva och icke-överensstämmande tolkningar (Bryman & Bell, 
2005:94, Trost, 2001:60). Då insamlandet av kvantitativ data i denna uppsats utförts med 
hjälp av enkätfrågor vars resultat, i bilaga 3, redovisats fria från författarnas tolkningar kan 
interbedömarreliabiliteten anses vara god. Vad gäller analysen av den kvantitativa 
undersökningen har författarna noggrant diskuterat möjliga alternativ för att komma överens 
om ett gemensamt tolkningsperspektiv. Resultatet hade mest troligt tolkats annorlunda om 
författarna ej vore desamma varför subjektivitet är oundvikligt. Vi anser dock att 
interbedömarreliabiliteten ökar i och med att enkätsvaren kan granskas av läsaren.  

8.2. Trovärdighet 
Vid kvalitativa undersökningar är begreppen validitet och reliabilitet mindre gångbara då den 
kvalitativa intervjun, enligt Trost (2005:112), förutsätter en låg grad av standardisering 
samtidigt som forskaren utgår från tankar känslor och beteende snarare än statiska mätningar. 
Vid tillförlitliga kvalitativa undersökningar bör forskaren därför utgå från 
trovärdighetsbegreppet som enligt Johansson Lindfors (1993:165) kan beskrivas utifrån 
giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. 

8.2.1. Giltighet 

En god giltighet förutsätter att de data som samlats är omfattande nog för att täcka tillräckligt 
många kvalitéer hos det studerade objektet (Johansson Lindfors, 1993:165). Mer konkret 
innebär detta enligt Johansson Linfors (1993:165) att en företagsekonomisk studie bör omfatta 
flera grupper inom ett företag för att teorin skall prövas i så stor utsträckning som möjligt. 
Giltighetskriteriet kan anses vara bristfälligt i denna uppsats då författarna vid studien av 
varumärkesidentiteten endast hade tillgång till ett intervjuobjekt. Författarna anser dock att 
giltigheten stärks i och med att detta intervjuobjekt ensamt ansvarar för företagets 
marknadsposition och därmed har bäst insikt i företagets varumärkesstrategier. Vidare innehar 
intervjupersonen en mellanchefsposition vilket innebär att han utgör en kommunikationslänk 
mellan företagsledning och underordnade medarbetare vilket innebär att han har kontakt med 
och kunskap om flera företagsgrupper.  

8.2.2. Intersubjektivitet 

Begreppet intersubjektivitet beskriver hur väl forskarnas tolkningar överensstämmer med 
undersökningsobjektens samt övriga forskare och praktiker. Genom att presentera 
transkriberingsmaterial samt det sätt på vilket tolkningar gjorts utifrån resultaten anser vi att 
intersubjektiviteten säkerställts då läsaren får möjlighet att kontrollera de bedömningar och 
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tolkningar som ligger till grund för uppsatsens analys. (Johansson Linfors, 1993:166-167). 
Denna typ av intersubjektivitet kan uppnås först efter att uppsatsen färdigställts. På grund av 
tidsmässiga skäl har intervjuobjektet inte deltagit vid tolkningsarbetet varför intersubjektivitet 
inte fastställts under arbetets gång.  

8.2.3. Praktisk användbarhet 

Studiens praktiska användbarhet avgörs utifrån dess tillämpningsbarhet i praktiken (Johansson 
Lindfors, 1993:168). Då uppsatsen kartlagt umeåbornas uppfattningar kring 
NyhlénsHugosons varumärke är vi av uppfattningen att det företag (NyhlénsHugosons) 
studien är utvecklad för kommer att kunna använda den för att bättre förstå och hantera sin 
verklighet. Detta är enligt Johansson Lindfors (1993:168) ett krav för att praktisk 
användbarhet skall uppnås i en studie.  
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Bilaga 1 - Intervjumall 

1. Vilken roll har du på NyhlénsHugosons, och hur länge har du jobbat på företaget? 
 

2. Vilken är den varumärkesidentitet som NyhlénsHugosons vill förmedla ut till sina 
kunder anser du? 

Frågor om produkt 

3. Vad kännetecknar era produkter? 
 

Checklista (beröringspunkter samt eventuella följdfrågor): 

o Produktsortiment, vilka produkter vill ni att konsumenterna ska tänka på när de hör 
NyhlénsHugosons? Har ni några nyckelprodukter som representerar hela sortimentet? 
 

o Produktattribut, vilka funktionella eller emotionella fördelar skapar era produkter för 
de kunder som köper era produkter? 
 

o Kvalitet och värde, vad kan du säga om era produkters kvalitet och värde (pris)? 
 

o Användare, hur skulle du beskriva er mest ”typiske användare”? Vad är det för en typ 
av person som väljer era produkter? 
 

o Ursprung, skulle du vilja påstå att era produkter är nära förknippade med en viss 
region? Är detta någonting ni försöker använda som ett strategiskt instrument när ni 
positionerar er på marknaden. 
 

Frågor om organisation 

4. Vad kännetecknar er organisation? (Det som för konkurrenter är svårkopierat. 
Exempel: Kvalité, miljömedvetenhet, innovation?)  
 

Checklista: 

o Drivkrafter 
o Kompetens 
o Kultur 
o Värderingar 
o Struktur 
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5. Eventuellt; beskriv hur dessa organisatoriska attribut förser ert varumärke med värde? 

 

Frågor om person 

6. Om du skulle beskriva NyhlénsHugosons som en person, vilka karaktärsdrag skulle du 
använda? 

7. Om du fortsätter att förställa dig NyhlénsHugosons som en person, hur skulle du 
beskriva den relation som NyhlénsHugosons försöker skapa med konsumenterna? 
 

Frågor om symbol 

8. Vad vill ni förmedla med NyhlénsHugosons symbol (logo)? 
9. På vilket sätt fångar ert bildspråk upp det som är kärnan i er varumärkesidentitet? 

 

Fråga om image 

10. Vad tror ni generellt att kundernas image av ert varumärke är? 
 

Frågor om kommunikation 

1. Känner ni på NyhlénsHugosons att kommunikationen relaterat er identitet når ut via 
ert varumärke till konsumenterna? 

2. Berätta hur er marknadsföring är utformad och vad målen med den är 
3. På vilka sett gör ni reklam för att ni finns och vad är centralt i reklamen? 
4. Hur arbetar ni när en reklamkampanj skall utformas? 
5. Vilka butikskedjor levererar NyhlénsHugosons till? 
6. Ägnar ni er åt Sales Promotion och i så fall på vilket sätt och i vilken utsräckning? 
7. I vilka sammanhang har NyhlénsHugosons figurerat i media, frånsett egen reklam? 

Hur har den varit? 
8. Hur hanterar ni bra och dålig PR? 
9. Hur får ni kunskap om marknaden? Hur utformad och hur frekvent? 
10. Vad har ni för kunskap om kundernas image? 
11. Hur åtgärdar ni ett eventuellt gap i er identitet till kunderna kontra kundernas image av 

varumärket? I vilken utsträckning påverkar kundernas image för vad ni gör företaget? 
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Bilaga 2 - enkät 

Syftet med denna enkät är att undersöka den bild NyhlénsHugosons försöker förmedla genom sitt 

varumärke för att sedan jämföra om varumärkesbilden stämmer överens med konsumenternas 

uppfattningar. 

Vi kommer som tack för Er medverkan att lotta ut 10 kg charkprodukter från NyhlénsHugosons 

till en slumpmässigt utvald respondent. För att delta i tävlingen skall enkäten vara korrekt ifylld 

enligt angivna instruktioner. Glöm inte att fylla i namn och telefonnummer på sista sidan. 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt vilket garanterar Din anonymitet!  

Kön:  Kvinna                Man 

Ålder:      18-29          30-39               40-49               50- 59                60 + 

Känner du till det här varumärket? 

     Ja    

     Nej (besvara i så fall endast frågorna 1, 5, 7 och 10) 

     Ja, men vet inte varifrån    

Fråga 1. Vilket av varumärkena nedan är mest känt för dig? Rangordna från 1-5   

(1=mest känt, 2= näst mest känt, 3= tredje mest känt, 4=fjärde mest känt, 5=minst känt                                                                                                                

 

Scan       Pärsons       NyhlénsHugosons      Lithells            Piteortens Chark 

       

     
Fråga 2. Hur ofta köper du NyhlénsHugosons chark- och köttprodukter? Kryssa. 

Aldrig   En gång per halvår  1-3 ggr per månad  

En gång per år 1-2 ggr i kvartalet   1 eller flera ggr per vecka  

Fråga 3. Kryssa för den/de produkter du förknippar med NyhlénsHugosons?  

Nötkött                    Fläskkött           Falukorv      Lammkött  

Annan korv   Pålägg          Färdigmat         Köttfärs 

  
Fråga 4. Förknippar du NyhlénsHugosons med Norrländsk matglädje?  
 

                           Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd     Varken instämmer             Instämmer delvis     Instämmer helt 

   eller tar avstånd    
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Fråga 6. Vilka produktattribut tycker du kännetecknar NyhlénsHugosons produkter? 

Tar helt       Tar delvis           Varken instämmer Instämmer         Instämmer           Vet ej                      

avstånd        avstånd                      eller tar avstånd    delvis helt 

Lågt pris       

Hög kvalité        

God smak       

Närproducerat      

Svenskt       

Hög kötthalt       

Få tillsatsämnen      

Fråga 7. Vilka av följande egenskaper tycker du är viktiga hos ett charkuteriföretag? 

             Oviktigt     Delvis oviktigt       Varken oviktigt Delvis viktigt         Viktigt  

          eller viktigt 

Miljömedvetenhet       

Bra djurhållning       

Hög kompetens       

Nytänkande      

        

Fråga 8. Vilka av följande egenskaper tycker du kännetecknar NyhlénsHugosons? 

           Tar helt        Tar delvis            Varken instämmer Instämmer       Instämmer            Vet ej 

           avstånd         avstånd                     eller tar avstånd    delvis helt  

Miljömedvetenhet       

Bra djurhållning       

Hög kompetens 

Nytänkande      
        

Fråga 5. Vilka produktattribut är viktiga för dig när du köper kött och charkprodukter? 

           Oviktigt  Delvis oviktigt             Varken oviktigt              Delvis viktigt            Viktigt  

                  eller viktigt 

Lågt pris       

  

Hög kvalité       

   

God smak       

Närproducerat      

Svenskt       
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Fråga 11. Vad tycker du om varumärkessymbolens utseende? (Se röd logotyp) 

  Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd         Varken instämmer          Instämmer delvis     Instämmer helt                         

                 eller tar avstånd 

Trygghet   

Lyx    

Spänning  

Rofylldhet  

Matglädje  

Fråga 12. I vilka sammanhang har du kommit i kontakt med varumärket NyhlénsHugosons? 

 

I butik i produkthyllorna   Via radioreklam        Via TV reklam                                 

I butik, via smakprovskampanj  Via bioreklam Via annons                        

Via vänner och bekanta  I andra sammanhang såsom: ………………..  

Fråga 10. Vad tycker du om varumärkessymbolens utseende? (Se röd logotyp) 

     Tar helt avstånd   Tar delvis avstånd        Varken instämmer          Instämmer delvis     Instämmer helt 

                 eller tar avstånd 

Modern   

Lekfull   

Stilfull  

Iögonfallande  

Tilltalande  

Fråga 9. Rangordna de två karaktärsdrag du tycker kännetecknar NyhlénsHugosons bäst? 

1 motsvarar det karaktärsdrag du tycker kännetecknar NyhlénsHugosons bäst, 2 motsvarar det 

karaktärsdrag du tycker kännetecknar NyhlénsHugosons näst bäst.  

Uppriktig (ärlig, etisk, omsorgsfull, eftertänksam)    

Kompetent (pålitlig, arbetsam, erfaren, säker)    

Spännande (modern, självständig, vågad, innovativ)              Vet ej 

Sofistikerad (stilfull, glamorös, pretentiös) 

Robust (tuff, rak, hård, stark)  
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 Ett varmt tack för din medverkan!  

Namn:     Telefonnummer: 

onnummer: 

� 

Fråga 14. Vet du något mer om NyhlénsHugosons? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fråga 13. Visste du följande om NyhlénsHugosons?  

                               JA    NEJ 

1. NyhlénsHugosons vann guld i chark-SM 2008  

2. NyhlénsHugosons har en grisfarm som drivs med hjälp en biogasproduktionsanläggning som 

gör gården självförsörjande på ström 

3. NyhlénsHugosons nyligen lanserat nya grillprodukter 

4. NyhlénsHugosons VD hör med sin egen grisbesättning på Alviksgården till Norrlands största 

grisfarmare 

5. NyhlénsHugosons VD Mikael Hugoson blev årets ornitolog (fågelskådare) 2009 


