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SAMMANFATTNING 
 
Det finns många varumärken, inte minst i livsmedelsbranschen vilket leder till att 
marknadsföring blir en viktig del för företag för att nå sina konsumenter. Det är lätt att 
marknadsföring tappar sin effektivitet och nya sätt att kommunicera blir intressant. 
Sinnesmarknadsföring är marknadsföring via sinnena och används idag av ett fåtal företag 
men som med tiden har blivit mer uppmärksammat. Relationen mellan konsument och 
varumärke har visat sig bli starkare då sinnena involveras. Smak är det sinne som är minst 
använt av de fem. Kommunicera till konsumenterna genom smak öppnar upp för en ny kanal 
och nya möjligheter. Forskning på hur smak kan användas i marknadsföring från ett företags 
sida är dock näst intill obefintlig idag. Studien avser därför att undersöka hur företag i 
livsmedelsbranschen använder sig av smak i sin marknadsföring.  
 
En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer är genomförd på nio företag i 
livsmedelsbranschen för att undersöka hur de använder sig av smak och vad smak kan tillföra 
ett varumärke. Vi har även sett till hur smak kan kommuniceras för att stärka ett varumärkes 
identitet hos konsumenterna.  
 
Resultaten visar på att alla nio företagen inom livsmedelsbranschen använder sig av liknande 
kanaler i sin marknadsföring. Traditionell och digital marknadsföring används båda, till 
vilken grad beror på syftet. Det framgår tydligt att företagen vill vara mer personliga och mer 
individuella i sin kommunikation. Smak är viktigt för varumärken i livsmedelsbranschen och 
spelar en ovärderlig roll för att främja konsumenter till återköp. Företagen arbetar med att 
använda smak i sin marknadsföring för att det ger konsumenten inspiration, väcker ett intresse 
och en nyfikenhet. Det framgår att smak inte är lätt att arbeta med, främst för att det är svårt 
att förmedla smak via text och bild utan att erbjuda provsmakning men också för att smak är 
subjektivt.  
 
Vi kan konkret säga att det bästa sättet att kommunicera ett varumärkes smak är då 
konsumenten får uppleva smaken på riktigt genom provsmakningar och samtidigt blir 
involverad. Helhetsupplevelsen blir större då smak samverkar med känsel, doft, hörsel och 
syn. Företagen arbetar med att förbättra och hitta nya sätt att förmedla och beskriva sina 
smaker. Smak tillsammans med ytterligare parametrar kan tillföra ett varumärke mervärde 
och samtidigt stärka ett varumärkes identitet som kan leda till konkurrensfördelar.  
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel avser vi att ge läsaren en klar bild över problembakgrunden 
till vårt valda ämne och varför vi finner det intressant att studera. Den inledande 
diskussionen kommer visa på det gap vi funnit i forskningen samt mynna ut i vår 

problemformulering och syfte. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Livsmedelsindustrin spenderar stora summor på marknadsföring varje år, Wal-Mart 
som är ett av de ledande livsmedelsföretagen i världen spenderar $2.1 billioner årligen 
(Laura Reis, 2011). Mycket pengar spenderas på reklam, det har nog ingen gått miste 
om då vi omringas av marknadsföring var vi än befinner oss, både omedvetet och 
medvetet. Kommunikationskanalerna blir fler och användandet av dem är enormt vilket 
leder till att det blir svårare för konsumenten att uppfatta marknadsföring på det sätt 
företaget vill och förväntar sig (Lindstrom, 2005, s. xi). Detta innebär att det blir en 
utmaning för företagen att marknadsföra sig och differentiera sig gentemot sina kunder 
och konkurrenter. För att nå ut till konsumenterna idag krävs mer än bara ett varumärke 
och en reklamkampanj. Differentiering av varumärken blir även svårare allt eftersom 
antalet varumärke växer samt att internationella varumärken tar upp en stor plats i vårt 
samhälle. Marknaden blir mer konkurrensutsatt och användandet av marknadsföring blir 
större, effekten på konsumenternas mottaglighet minskar (Törn, 2010).  
 
Till följd av Törns (2010) konstaterande kan marknadsförare och företag komma att 
behöva utveckla och ompröva sina marknadsföringsstrategier, för att hitta en mer 
framgångsrik väg och ett nytt sätt för att nå ut till sina konsumenter. Vilket innebär att 
företag måste veta hur de ska nå ut till sina konsumenter, genom att öka medvetenheten 
och förstå vilka behov som finns. Livsmedelsföretagen marknadsför sig på likvärdiga 
sätt idag, det är ingen som utmärker sig på något speciellt sätt med sin 
marknadsföringsstrategi. Det krävs idag att varumärken börjar kommunicera med 
konsumenterna på nya sätt för att de inte ska tappa intresset. Överraska och utmana 
konsumenterna genom att använda sig av kommunikation som går emot den befintliga 
bilden av varumärket är ett sätt att fortsätta vara intressant. (Törn, 2010, s. 19) 
Starbucks som är världens största kaffekedja är ett företag som har insett vikten av att 
påverka sina konsumenter på ett annat sätt (Arora, 2012). Förutom att bjuda sina kunder 
på den bästa koppen kaffe satsar de på att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen. När du 
öppnar dörren till Starbucks möts du av doften av nybryggt kaffe, du hör den 
avslappnande musiken som spelas, interiörens gröna och gula färgsättning skapar ett 
behagligt visuellt intryck samtidigt som de sköna fåtöljerna och smaken av kaffet bidrar 
till att skapa en upplevelse utöver det vanliga (Perera, 2011). Allt detta är för att skapa 
en djupare och personligare relation till kunderna, Starbucks mål har varit att skapa en 
plats där människor vill samlas och trivs. Genom att stärka sitt varumärke med hjälp av 
faktorer som stimulerar alla fem sinnena på en och samma gång har de lyckats. (Hultén 
et al., 2011, s. 16) Det som från Starbucks sida hela tiden varit en medveten strategi har 
av vissa kunder inte setts på det sättet. Konsumenterna blir på så sätt påverkad vare sig 
de vill eller inte eftersom det är svårt att stänga av sinnena och ibland kanske de inte 
märker av det. 
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Människors intresse för smak och mat i allmänhet har öppnat nya möjligheter för 
företag att marknadsföra sig och kommunicera med konsumenterna. Systembolaget är 
ett företag som har använt sig av smak länge för att beskriva sina produkter. 
“Nyanserad, stram, kryddig smak med inslag av fat, körsbär, rosor, lakrits och svart te” 
är ett exempel på hur de beskriver ett av sina viner ur sortimentet (Systembolaget, 
2012). Genom att kombinera varumärke och smak tillförs en ny kommunikationskanal 
som kan vara ett sätt för företagen att profilera sig gentemot konkurrenterna på 
marknaden. Smak är dessutom det enda verktyg som kan trigga igång alla människans 
fem sinnen samtidigt och förstärker helhetsupplevelsen och budskapet företaget vill 
kommunicera. (Foodism, 2010)  
 
Foodism är en kommunikationsbyrå som smaksätter varumärken och skapar 
smakprofiler till företag för att skapa nya sätt att kommunicera. Varumärkets identitet 
och kärnvärden tolkas och kopplas samman med smak för att tillsammans hitta tydliga 
associationer till företaget. Kombinera varumärke och smak på det här sättet är en 
relativt ny idé men den blir mer uppmärksammad och använd av företag idag. En 
smakprofil fungerar på samma vis som en grafisk profil för ett varumärke, den syftar till 
att förstärka den visuella kommunikationen genom sinnena smak och doft. Genom att 
skapa fler referenser kring ett varumärke bidrar det till att konsumenterna lättare 
kommer ihåg det och kan relatera till det, vilket leder till en starkare position på 
marknaden. Foodism är ett bevis på att företag oavsett marknad idag söker nya vägar att 
kommunicera och marknadsföra sig på samt stärka sina varumärken gentemot 
konkurrenterna. (Foodism, 2010) 
 

1.2 Ämnesval 
Marknadsföring är något som pågår runt omkring oss överallt. Det påverkar oss både 
omedvetet och medvetet dagligen. Efter att ha studerat marknadsföring kom vi till insikt 
att det idag är svårt som marknadsförare att nå ut och synas bland konsumenterna då 
marknadsföring dyker upp i de flesta forum. För att ett företag med dess varumärke 
skall kunna synas och uppmärksammas måste det vara unikt på något sätt. Vi 
uppmärksammade sinnesmarknadsföring genom en kurs på universitetet vilket vi båda 
intresserade oss för att studera djupare, för att få en bättre bild av vad det egentligen 
innebär. Efter närmare studier om sinnesmarknadsföring upptäckte vi att det fanns 
relativt lite forskning på området vilket gjorde det mer intressant för oss. En av 
författarna gjorde praktik på en reklambyrå som är nischad mot livsmedelsindustrin, 
vilket även bidrog till valet av bransch att studera. Diskussionerna om hur smaksinnet 
kan användas mer i marknadsföring väckte ännu ett intresse för sinnesmarknadsföring. 
För oss känns det relevant och aktuellt att studera en marknadsföringsform som ännu 
inte är så utvecklad för att hitta nya effektiva sätta att uppmärksamma varumärken på. 
Det finns lite kunskap om hur man inom marknadsföring som företag kan använda sig 
av sinnet smak för att skapa ett mervärde för ett varumärke. På vilket sätt det kan 
användas och vad konsumenten kan få för mervärde av det men även vad ett varumärke 
kan generera för fördelar genom att tillföra smak. Fokus idag ligger mer på sinnena syn 
och hörsel, vi ser att det finns ett gap i forskningen när det kommer till användandet av 
smak i samma situationer. Därför vill vi se närmare på hur sinnet smak används vid 
marknadsföring och andra marknadsaktiviteter inom företag i livsmedelsbranschen. Vi 
har inte upptäckt någon forskning på smak och marknadsföring från ett 
företagsperspektiv utan det har till största del gjorts utifrån konsumentens perspektiv, 
där har vi ännu ett gap. Vi har därför valt att studera livsmedelsföretag med olika 
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produkter för att få en bättre helhetsbild av hur verkligheten ser ut. Krishna (2010) 
menar att forskning inom sinnesmarknadsföring kan ses som svår men att det samtidigt 
ger flera möjligheter till ny forskning inom ämnet, då det finns mycket som är 
outforskat kring sinnena och framförallt vilken påverkan smak kan ha på varumärken. 
Även det bidrar till att vi ser att vår studie är relevant inom ämnet.  
 

1.3 Tidigare forskning 
Idag finns det en del forskning inom området sinnesmarknadsföring, dock så handlar 
den forskningen nästan uteslutande om hur konsumenten uppfattar produkter och 
varumärken utifrån de fem sinnena. Flera forskare har gjort studier och test på allt från 
äpplen och vin till tuggummi. Forskning på det här området utifrån företagets 
perspektiv är näst intill obefintlig då de flesta studier har gjorts ur ett 
konsumentperspektiv. Smak nämns oftast bara lite kort i förhållande till de andra 
sinnena utan att det läggs någon vikt vid den i forskningen, därför är forskningen inom 
sinnet smak ytterst begränsad. Den tidigare forskning vi har uppmärksammat handlar 
mycket om att fler sinnen tillsammans är starkare än ett och att konsumentens 
upplevelser blir starkare då alla sinnen stimuleras (Elder & Krishna, 2009; Hulten et al., 
2011; Hulten, 2011; Lindstrom, 2005). Den studie som Elder och Krishna har 
genomfört handlar om hur annonser påverkas genom att beskriva smaker genom de fem 
sinnena. De menar att eftersom smak påverkas av alla sinnen så bör företag ta fasta på 
det genom att använda och rikta sina annonser till konsumenternas sinnen. Slutsatsen av 
studien är att då annonser innehåller attribut som uppfattas av människans alla fem 
sinnen leder det till en ökad positiv uppfattning av produktens smak. Författarna till 
studien menar att dessa slutsatser är meningsfulla för varumärken i livsmedelsbranschen 
då de spenderar mycket pengar på annonser och marknadsföring. (Elder & Krishna, 
2009, s. 755) 
 
Hultén (2011) har i sin forskning inom sinnesmarknadsföring tittat på hur de fem 
sinnena smak, doft, känsel, hörsel och syn i relation med hur ett varumärke upplevs 
genom dessa kan generera kundvärde och stärka ett varumärkes image. Ett företags 
sensoriska strategier syftar till att differentiera och förstärka ett varumärkes identitet 
genom att de kommunicerar med konsumenten på ett mer känslomässigt plan genom 
sinnena. Det är ett annat och rätt nytt sätt att konkurrera istället för med pris och 
produktkvalitet menar flera forskare. Enligt sin egen forskning har Hultén (2011) 
kommit fram till att ett varumärke blir intimare och djupare inpräntat i konsumentens 
medvetande när marknadsföring talar till sinnena. Han menar även att det kan leda till 
att ett varumärke upplevs mer individuellt och personligt för konsumenten. Sinnena 
reagerar på olika stimuli i omgivningen. Syn reagerar på färg, ljus, interiör och exteriör 
design. Sinnet lukt triggas igång av doft som bidrar till att minnas och för att skapa en 
positiv atmosfär samt helhetsupplevelse. Musik får igång sinnet hörsel och tillför 
mening till människor samtidigt som det kan ses som en källa för inspiration. Smak 
inkluderar så mycket mer än själva smaken då det sinnet är en interaktion med de andra 
sinnena. Det kallas smak men är i själva verket något som konsumenten upplever med 
flera andra sinnen tillsammans som upplevs som “bara” smak. Känsel syftar till att 
stärka en identitet och en image genom fysisk och psykologisk interaktion med 
konsumenterna. Genom att ta och känna på en produkt gör det den lättare att komma 
ihåg än att bara ser den på avstånd. (Hultén, 2011, s. 266-267) Kopplingarna mellan 
sinnena har än så länge till stor del lyst med sin frånvaro i marknadsföring men Hultén 
(2011) menar att det är grunden till att bygga starkare varumärken och relationer till 
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konsumenterna. Vidare uttrycker han att en manual för hur ett företags strategier med de 
fem sinnena i fokus ska utformas och att det är en bra grund för att lyckas med sin 
sinnesmarknadsföring.  
 
Swahn (2011) har i sin doktorsavhandling undersökt hur ett sensoriskt språk kan 
användas för att beskriva produkter och använda det i produkternas marknadsföring. 
Även Swahn (2011) har gjort sin studie på konsumenter för att se hur ett sensoriskt 
språk kan påverka uppfattningen om en produkt. Marknadsföringen har överlag 
fokuserat mycket på den visuella aspekten när det kommer till att marknadsföra 
livsmedelsprodukter. Genom att förpackningar, reklamkampanjer, erbjudanden och 
liknande är alltför inriktade till att kommunicera med konsumenten visuellt. I jakten på 
att attrahera konsumenten har de andra fyra sinnena ignorerats eller glömts bort menar 
Swahn (2011). Ett exempel på produkter där det sensoriska språket används idag är 
inom vinindustrin. Där är marknadsföringen av produkterna inriktad på att beskriva 
smaken på ett sensoriskt sätt, vilket har visat sig vara framgångsrikt. På samma sätt som 
vin beskriva hur livsmedelsprodukter smakar skulle vara fördelaktigt i 
marknadsföringen även för den produktkategorin (Swahn, 2011, s. 16). Sinnet smak och 
hur vi uppfattar hur något smakar är starkt sammankopplat med personens individuella 
erfarenheter, minnen och upplevelser. Syn och hörsel samt hur vi uppfattar händelser 
med dessa sinnen är medfödda. (Swahn, 2011, s. 15) Viktigt för att användandet av det 
sensoriska språket ska ske på rätt sätt i marknadsföringen är att ta hänsyn till vilken 
produkt det handlar om samt till vilken kategori produkten tillhör. Swahn (2011) menar 
att olika produkter och olika kategorier bör använda sig av olika språk i 
kommunikationen till konsumentens sinnen. Resultatet från Swahns studie visar att då 
produkter har en sensorisk beskrivning av smaken påverkar det konsumentens val.  
 

1.4 Problembakgrund 
Det är viktigt att skapa en identitet kring ett varumärke och kommunicera med 
varumärket på bästa sätt. Frågan är hur lång tid det kommer ta innan en stor del av 
varumärkena på marknaden har en uttänkt strategi för hur de ska kommunicera med 
konsumentens alla fem sinnen. 
 
Sinnesmarknadsföring innebär att man använder sig av de fem mänskliga sinnena för att 
kommunicera med konsumenterna. Genom att på olika vis stimulera sinnena ökar det 
konsumenternas medvetenhet om varumärket på ett mer individuellt och känslomässigt 
sätt. Företag kan använda sig av doft för att skaffa sig en tydligare identitet, bilindustrin 
har tagit fasta på det och har en speciell doft i sina bilar. Hemglassbilen är ett bra 
exempel på ett företag som använt sig av sinnet ljud, deras klassiska jingel stärker 
identiteten. Känsel kan liknas till vilken form ett företag använder sig av för att 
differentiera sig, Toblerone och Pringles är exempel på det. Profilera sig genom smak är 
inte lika vanlig, Statoil är ett företag som börjat profilera sig genom smak då de 
detaljerat beskriver smaken på sitt kaffe, Giorgio Armani har öppnat kaféer i sina 
butiker för att göra köpupplevelsen mer sinnesrik. Sinnet syn handlar mycket om att 
leverera en unik design eller form, Absolute Vodka och Apple är företag som lyckats 
med detta. Företagen kan förmedla och bygga upp varumärket genom emotionella 
inslag. Kommunikationen och budskapet bygger på hur individen upplever varumärket 
genom de olika sinnena, vilket är individuellt och skapar en starkare relation mellan 
varumärke och konsument. Forskning visar också att konsumenter har ett ändrat 
beteende då de väljer livsmedel, de lägger större vikt vid kvalitet och ursprung vid val 
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av produkt idag (Dimara & Skuras 2005, s.90-91).  
 
Smak är det sinne som börjar involveras mer i produkters marknadsföring idag (Hultén 
et al., 2011). Smak är även det enda sinnet som kan stimulera och samverkar med de 
resterande fyra sinnena på samma gång. Kommunicera till konsumenterna med en 
tydlig smakprofil öppnar upp för en ny kommunikationskanal genom vilken företag kan 
stärka sin position på marknaden. Smak på detta sätt är ett relativt nytt begrepp och 
användningsområde inom marknadsföring. Strategin att använda sinnet smak ytterligare 
ger företag en mängd nya möjligheter att ta tillvara på oavsett bransch. Forskaren Johan 
Swahn som studerat livsmedelsbranschens marknadsföring anser att då smak, 
konsistens och ursprung är beskrivit leder det till förändrade köpvanor bland 
konsumenterna. Finns ingen beskrivning om smak köper konsumenterna ett varumärke 
de känner igen eller låter priset avgöra (Swhan, 2011, s.11). Detta har väckt vårt intresse 
för hur livsmedelsbranschen använder sig av smak i sin marknadsföring och på vilket 
sätt.  
 

1.5 Problemformulering 
Hur använder sig livsmedelsföretag av smak i sin marknadsföring?  
 

1.6 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att undersöka och jämföra hur livsmedelsföretag använder 
sig av smak i sin marknadsföring och vad de anser att smak kan tillföra ett varumärke. 
Samt att studera hur och i vilka sammanhang smak kan kommuniceras för att stärka ett 
varumärkes identitet hos konsumenterna.  
 

1.7 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till producerande varumärken i livsmedelsbranschen, 
eftersom deras produkter är beroende av smak samt att varumärkenas identitet delvis 
består av dess smak. Vi har även valt att studera användandet av smak i 
marknadsföringen från företagets perspektiv på Sveriges marknad för att få en djupare 
förståelse.  
 

1.8 Begreppsförklaring 
Smak - I detta sammanhang vill vi främst belysa den gastronomiska smaken i 
varumärket, alltså hur smaken upplevs samt hur varumärket förmedlar smaken på 
produkten. Smak i sig är personligt, det en person tycker smakar gott, kan en annan 
person ha motsatt åsikt om. I vår studie ska vi försöka undvika de personliga aspekterna 
på smak och titta mer objektivt och se hur smak kan användas för att generera mervärde 
för ett varumärke.  
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta kapitel avser vi att presentera hur vi ser på verkligheten, hur vi valt att förhålla 

oss till verkligheten, samt hur vi har valt att angripa vår problemformulering. Vi 
kommer att redogöra för vår förförståelse, valda teorier och sekundärdata samt kritik 

till denna. 
 

 

2.1 Förförståelse 
Förförståelsen är både den medvetna och den omedvetna kunskapen som bygger på 
social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
25). Det finns två typer av förförståelse, den utbildningsbaserade förförståelsen samt 
den socialt grundade förförståelsen. Den utbildningsbaserade förförståelsen innebär en 
bättre kunskap om det valda ämnet medan den socialt grundade förförståelsen kan 
komma att prägla studien omedvetet. (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Vi är medvetna 
om att det är omöjligt att vara helt objektiv i vardagliga situationer såväl som i 
forskningssituationer (Holme & Solvang, 1997, s. 95). Vi har i möjligaste mån försökt 
undvika att våra subjektiva referensramar inom ämnet ska påverka studien.   
 
Vår förförståelse till denna studie grundar sig i vår civilekonomutbildning med 
inriktning på marknadsföring som har lett oss till ett ökat intresse för varumärken och 
deras svårigheter att differentiera sig på marknaden i dagens samhälle. Vi har även en 
förförståelse till att vara konsumenter på marknaden och ta del av alla varumärkens 
positioneringsstrategier och anser att det kommer ge oss en bättre helhetssyn under hela 
genomförandet av vår studie. Som nämnts tidigare i inledningen så har en av författarna 
även gjort praktik på en reklambyrå inriktad på livsmedelsbranschen vilket har lett till 
en ökad kunskap om den branschen. Vi anser att vår nuvarande kunskap inom 
sinnesmarknadsföring och varumärken är begränsad vilket inte kommer vara ett hinder 
för att ta in ny kunskap om ämnet.  
 

2.2 Kunskapssyn 
Det vetenskapliga förhållningssätt som en studie är baserad på beror på vilken 
epistemologi som är vald. Epistemologi grundar sig på vad som anses vara kunskap 
inom det valda ämnesområdet. (Bryman & Bell, 2011, s. 27) Det finns två olika 
vetenskapliga förhållningssätt studier kan baseras på, positivism som syftat till läran om 
absolut kunskap och hermeneutik som syftar till att tolka och förstå. Den positivistiska 
kunskapssynen strävar efter att nå en förklaring genom att utifrån teori testa om den 
stämmer överens med verkligheten. Den hermeneutiska kunskapssynen har en annan 
inriktning, där ligger fokus på att erhålla en förståelse för verkligheten genom att utifrån 
empirin dra slutsatser och på så sätt förklara ett mänskligt beteende. (Bryman & Bell, 
2011, s. 27-29)  
 
Vi har i vår studie valt att skapa oss en större förståelse och tolkning om hur 
livsmedelsföretag använder sig av smak i sin marknadsföring. Det eftersom vårt valda 
ämne handlar om smak och hur det kan användas i marknadsföringssammanhang samt 
är ett outforskat ämne. Vi strävar efter att skapa oss en bättre förståelse om hur företag i 
livsmedelsbranschen kan stärka sina varumärken genom att använda sig av människans 
fem sinnen och främst smak samt hur detta ter sig i verkligheten, därför anser vi oss ha 
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en hermeneutisk kunskapssyn. Även eftersom vår problemformulering syftar till att ta 
reda på hur de företagen beter sig i användandet av smak samt vilken roll sinnet smak 
har i deras marknadsföring anser vi att det är en tolkande syn som ska användas för att 
nå bästa resultat. Anledningen till att vi inte valt att använda oss av den positivistiska 
kunskapssynen är det faktum att vi inte anser att sinnesmarknadsföring kan ses som en 
absolut kunskap. Det eftersom den används och tolkas olika utifrån den unika 
situationen, samt att det finns få teorier och forskningar gjorda på ämnet. I hermeneutik 
har förförståelsen en viss betydelse och det till större del än i positivism enligt Holme & 
Solvang (1997). Det betyder dock ej att vår studie inte kommer att influeras av vår 
förförståelse, däremot kommer det inte att påverka slutresultatet nämnvärt.  
 

2.3 Angreppsätt  
Utifrån vår studie ska vi förklara förhållandet mellan teori och empiri för att få en ökad 
förståelse för hur smaken kan användas i marknadsföringssammanhang. Detta innebär 
att vi kommer att använda oss av ett deduktivt angreppsätt. Ett deduktivt angreppssätt 
innebär att studien utgår ifrån befintliga teorier och fakta kring ämnet, därefter skapas 
hypoteser som sedan testas genom empirisk granskning. (Bryman & Bell, 2011, s. 23) 
Vi vill genom ett deduktivt angreppsätt undersöka befintliga teorier och hur de påverkar 
varumärkes mervärde och identitet genom användning av smak i sin marknadsföring. 
Ett induktivt angreppsätt skulle innebära en studie som bygger på djupare förståelse och 
nya teorier vilket skulle krävt en annan typ av frågeställning. Studien skulle då haft sin 
utgångspunkt i empiri för att sedan skapa teorier utifrån den (Backman, 2008, s. 54). Vi 
är medvetna om att ett deduktivt angreppssätt används främst vid en kvantitativ studie 
för att testa hypoteser, men vi anser trots detta att vi kan använda oss av ett deduktivt 
angreppssätt i denna studie då vi inte ska generera några nya teorier. Istället vill vi 
genom intervjuerna skapa oss en ökad förståelse om smakens roll i 
marknadsföringssammanhang. Även om vårt valda ämne saknar teorier har vi valt att 
utgå ifrån redan befintliga teorier om sinnesmarknadsföring, konsumentbeteende, 
kommunikation, varumärke för att skapa oss en ökad förståelse i samband med smakens 
roll. Då vårt område för studien är relativt outforskat som tidigare nämnts söker vi även 
efter ny information inom sinnesmarknadsföring. Vi vill utifrån valda teorier undersöka 
verkligheten men för att få en bättre och djupare förståelse kommer vi även vidröra 
teman som inte har grundats i teori. Undersökningen är därav till största del uppbyggd 
utifrån teorier och en mindre del behandlar nya teman för att söka ny information samt 
att få en bättre förståelse och helhetsbild av smakens betydelse och dess användande i 
livsmedelsföretag (Kvale, 2009, s. 122). Vi vill dock inte helt bortse ifrån att vi kan 
komma att ha inslag av induktion under studiens gång på grund av vår valda 
undersökningsmetod. Forskare menar att det är när en kombination av de båda 
angreppsätten ny kunskap uppstår (Holme & Solvang, 1997, s. 51).  
 

2.4 Verklighetssyn 
I vår studie om hur sinnet smak kan användas i marknadsföringen och generera 
mervärde för ett varumärke kommer den valda ontologiska ståndpunkten ha en inverkan 
på studiens resultat. Det är därför viktigt att klargöra vilken verklighetssyn som kommer 
genomsyra vår studie. Ontologi är således en verklighetssyn som handlar om vad som 
finns och innebär att man kan uppfatta verkligheten både objektivt och subjektivt. 
(Bryman & Bell, 2011, s.33) I vår studie har vi valt att ha en objektiv verklighetssyn 
vilket innebär att vi vill se hur användandet av smak i marknadsföringen kan generera 
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ett mervärde för varumärket ur de sociala aktörernas yttre verklighet. Vi kan dock inte 
frånse att det finns delar i vår studie där det kommer bli svårt att helt utesluta den 
subjektiva verklighetssynen. Det beror på att studien handlar om smak som bygger på 
de andra sinnena vilket till viss del är personligt och som vi skapar egna uppfattningar 
om. Vår målsättning är att vara så objektiva som möjligt genom hela studien men vi är 
medvetna om att vår personliga uppfattning kan komma och påverka studien till viss 
del. Eftersom smak tillsammans med sinnesmarknadsföring till stor del är kopplat till 
individuella faktorer är individers erfarenheter och upplevelser oundvikliga och måste 
därför tas i beaktning. 
 

2.5 Perspektiv 
En studie kan ses utifrån många olika perspektiv, det innebär att ett aktivt val görs för 
att identifiera utifrån vilket perspektiv den ska utföras och blir avgörande för vilken 
verklighet som upptäcks (Halvorsen, 1992, s. 37-38). Vi har valt att utgå ifrån företagets 
perspektiv för att ta reda på hur smak används i deras marknadsföring och vad det 
betyder för varumärket. Genom vår kvalitativa studie på företag i livsmedelsbranschen 
har vi utgått från ett makroinriktat perspektiv, då vi är intresserade av de samlade 
strategierna företagen har för att använda sinnet smak i sin marknadsföring (Halvorsen, 
1992, s. 38). Vi vill förstå hur företag använder smak för att stärka sina varumärken och 
på vilket sätt det genererar mervärde för företaget. 
 

2.6 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning eftersom vi vill få en djupare 
syn på hur företag använder smak för att kommunicera sitt varumärke till 
konsumenterna. Syftet med en kvalitativ studie är att bättre skapa en förståelse för det 
valda ämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Det är en av anledningarna till att vi anser 
att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för att studera hur smak kan ge varumärket 
mervärde utifrån företagets perspektiv. Vi anser att en kvantitativ metod inte skulle vara 
lika lämpad för denna studie då den metoden främst syftar till att insamla och analysera 
data där målet är att kunna tolka insamlad data utifrån valda teorier (Bryman & Bell, 
2011, s. 40). En av de viktigaste anledningarna till att använda sig av kvantitativa 
metoder har visat sig vara att de kan hitta rätt beskrivningar av olika förhållanden i 
samhället (Holme & Solvang, 1997, s. 157). Då vår studie inte syftar till att beskriva 
olika förhållanden i samhället utan att förstå dem har vi valt bort den kvantitativa 
forskningsmetoden. Bryman & Bell (2011) menar att en kvalitativ forskning har 
deltagarnas perspektiv som utgångspunkt och lägger stor vikt vid att försöka förstå 
deras verklighet genom att sträva efter en nära relation. De anser vidare att den 
kvalitativa forskningens syfte till stor del är att samla in data med fokus på att göra rätt 
tolkning av olika förhållanden i den sociala verkligheten. I enlighet med syftet med vår 
studie, att försöka förstå hur företag använder smak för att kommunicera sitt budskap 
och stärka sitt varumärke mot konsumenternas sinnen är en kvalitativ 
undersökningsmetod bäst lämpad. Vi anser att en kvalitativ metod inbjuder till mer 
reflekterande svar och mer givande resultat som i sin tur ger en ökad förståelse för 
ämnet mot för en kvantitativ metod. Trots det så finns nackdelar med en kvalitativ 
forskningsmetod. Kritik har riktats mot att forskare i kvalitativa studier är allt för 
subjektiva i sin bedömning och att resultatet ofta bygger på forskarens uppfattning om 
vad som är viktigt (Bryman, 2011, s. 368). Kvalitativa studiers resultat kan även vara 
svåra att generalisera då de till stor del kan ses begränsade till den situation de 
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uppkommit (Bryman, 2011, s. 369). Svårigheter att replikera en kvalitativ studie finns, 
Bryman (2011) menar dock att det till stor del är så med all samhällsvetenskaplig 
forskning. Det finns fördelar och nackdelar med alla forskningsmetoder både kvantitativ 
som kvalitativ och det är något vi är medvetna om men får acceptera.  
 

2.7 Val av sekundärdata och källkritik 
Insamlingen av sekundärdata ska göras med en viss försiktighet, samt att ett kritiskt 
tänkande ska råda och utvärdering av de valda källorna ska göras. Vi har använt oss av 
böcker, vetenskapliga artiklar och relevant kurslitteratur från tidigare kurser vi läst vid 
Umeå universitet. Genom dessa val av olika typer av källor får vi en studie med olika 
infallsvinklar på ämnet och det ger även studien en större trovärdighet.  
 

2.7.1 Vetenskapliga artiklar 
Den första källan till information som vi tog del av var doktorsavhandlingen, If I can 
taste it I want it... av Johan Swahn. Därefter fortsatte vi vår vidare sökning av 
vetenskapliga artiklar inom ämnet via Umeå universitetsbiblioteks databaser. Där sökte 
vi artiklar inom området och använde oss av sökord som sensory marketing, build 
brand image, brand identity, taste samt sensory perception. Utifrån dessa fick vi en 
mängd träffar, de av dessa vi ansåg relevanta har vi valt att använda oss av. Vi valde 
träffar som var “peer reviewed” och försökte så långt det gick välja artiklar inte äldre än 
tio år för att få trovärdig och uppdaterad forskning. I de artiklar vi funnit relevanta och 
användbara har referenslistorna använts som en källa till ytterligare information. Vi har 
även kompletterat sökningen från universitetsbibliotekets databas med Google Scholar 
då vi sökt efter specifika artiklar. Tidigt upptäckte vi Bertil Hulténs forskning inom 
sinnesmarknadsföring som ligger nära vårt valda område och vi har i många fall utgått 
därifrån i vidare sökningar. Vi kan anses ha ett litet antal vetenskapliga artiklar i vår 
studie, vilket i sig beror på att forskningen inom området inte är så utbredd. Vi har valt 
att använda källor som vi på ett relevant sätt kunnat koppla till syfte och 
problemformulering.  
 

2.7.2 Val av teorier 
På grund av att mängden relevanta vetenskapliga artiklar var begränsad inom vårt ämne 
har vi valt att basera den teoretiska grunden på böcker. Vi har utgått från teorier av väl 
citerade författare inom ämnet som vi alla funnit på Umeå universitetsbibliotek. 
Grunden i vår studie är sinnesmarknadsföring med fokus på smak, Hultén et al., (2011) 
har skrivit en bok om just det och är den teori som vi valt att applicera på vår studie. 
Vidare har vi stärkt den med Lindstrom (2005) som även innefattar användningen av 
sinnena i marknadsföring. Vi ansåg utöver det att vi behövde teorier inom närliggande 
områden för att bättre få en helhetsbild av sinnesmarknadsföring och ge en 
övergripande bild av dess användning. Områden som är inkluderade för att kopplas 
samman med sinnesmarknadsföring är marknadsföring, konsumentbeteende, 
kommunikation och varumärkesidentitet. Inom varje område har vi sökt efter de mest 
relevanta teorierna för att bäst passa vårt valda ämne. Inom marknadsföringen har vi 
som grund teori av Keller (2009), vilken vi även förstärkt med andra forskares syn på 
området. Vi ansåg att Solomon et al., (2010) var bäst lämpad till konsumentbeteende, 
inom kommunikation har vi lagt stort fokus på upplevelsebaserad kommunikation och 
Ørnbo et al., (2005). Teorierna kring varumärke och varumärkesidentitet är till stor del 
baserade på Kapferer (2004), Aaker (2002) och Melins (1997) forskning. Dessa val har 
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noggrant gjorts för att vi anser att de bäst hjälper till att förklara sinnesmarknadsföring 
och livsmedelsföretagens användande av smak i sin marknadsföring.  
 

2.7.3 Källkritik 
Våra källor och den fakta som vi utgått ifrån har vi valt utifrån fyra grundläggande krav 
angående källkritik och val av teoretiskt material. De fyra grundstenar vi utgått ifrån är 
“äkthet”, “oberoende”, “färskhetskrav” och “samtidighetskrav” (Ejvegård, 1996, s. 62). 
Bedömningen av om källorna är äkta, det vill säga att de inte är förfalskade har vi gjort 
genom att använda oss av väl citerade författare och utgått från deras egna skrivna 
böcker. Oberoendekravet som innebär att vi är ansvariga för att i första hand utgå ifrån 
förstahandskällan för att undvika att teorier lyfts ur sitt sammanhang och vara säkra på 
att det finns ett oberoende mellan dem. Vilket betyder att vi har försökt att utgå ifrån 
förstahandskällan i de fall där det har varit möjligt för oss att göra det. Vi kan inte helt 
frånse att det kan finnas källor som vi har tolkat på fel sätt och på så vis inte blivit 
återgiven på ett korrekt sätt. Källornas färskhet är en aspekt som måste tas i beaktning 
och betyder att desto nyare källor som används desto bättre. Det har vi försökt att sträva 
efter så långt det gått genom att hålla oss till källor som inte är äldre än tio år. I de fall vi 
valt källor som är äldre beror det på att det inte finns några teorier inom ämnet som är 
färskare. Sista kravet som ska uppfyllas vid val av källor är samtidighetskravet vilket 
innebär att vi ska använda oss av händelser som ligger så nära vår studie som möjligt 
vilket har varit en svårighet för oss då sinnet smak inte är omskrivet på det sätt vi vill 
undersöka det. Vi har ändå i största möjliga mån försökt att använda oss av händelser, 
studier och teorier som ligger så nära vår studie som möjligt. (Ejvegård, 1996, s. 59-62) 
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3. TEORI 
 

I detta kapitel presenteras de teorier vi valt att använda för att uppfylla studiens syfte 
som är kopplade till de vetenskapliga artiklarna samt vår problemformulering: Hur 

använder sig livsmedelsföretag av smak i sin marknadsföring? 
 

 

3.1 Valda teorier 
Utifrån vår studies syfte och problemformulering; hur använder sig livsmedelsföretag 
av smak i sin marknadsföring? har vi valt att utgå från teorierna i figur 1 nedan.  Då vi 
studerar hur företag i livsmedelsbranschen använder smak har vi valt de teorier som är 
mest relevanta för ämnet, eftersom det är outforskat och några direkt applicerbara 
teorier inte finns. Sinnesmarknadsföring är en av teorierna som har valts eftersom smak 
är en del av de fem sinnena och direkt kan kopplas till vår studie. För att skapa en bättre 
helhet av studien är konsumentbeteende av betydande roll för företagen. 
Kommunikation är den viktiga länken mellan företagen och konsumenterna, därför 
anser vi att denna teori är av betydelse för studien. För att få en insyn av vad smak kan 
tillföra ett varumärke är teorier om varumärkesidentitet intressant. Vi har valt att 
inkludera dessa teorier i vår studie eftersom vi anser att de kan kopplas till vårt valda 
ämne och svara på studiens syfte på bästa sätt. Det är därför dessa som ligger till grund 
för vår studie.  
 

Figur 1. Teorier som valts, egen figur  
 
Här kommer en inledande diskussion för att skapa en bättre förståelse för de valda 
teorierna och hur de passar vårt problem samt hur de hänger samman med varandra. Vi 
börjar med att ge en bild av marknadsföring i allmänhet samt vad det kan innebära för 
företag i livsmedelsbranschen för att sedan komma in specifikt på 
sinnesmarknadsföring. Sinnena har visat sig bli allt viktigare idag när det handlar om att 
nå ut till konsumenterna. Då vår studie är fokuserad på smak kommer vi ge en djupare 
bild av hur marknadsföring med smak ser ut i teorin. Det tillsammans med 
sinnesmarknadsföring är de teorier som direkt kan kopplas till vårt valda ämne. 
Konsumentbeteende är ett område vi valt att inkludera i vårt arbete då det är en viktig 
del för företag och en stark länk till marknadsföring. Vi tar upp varumärkesbyggande i 
konsumentens medvetande för att det är en betydelsefull del när det kommer till valet av 
varumärke bland konsumenter. Vidare har vi för att knyta ihop konsumenten med 
varumärket valt att belysa kommunikation som den viktiga länken. Vi börjar med att 
förklara svårigheterna idag samt hur viktigt det är för företag att ha en fungerande 
kommunikation med konsumenten för att sedan gå in djupare på varumärkesidentitetens 
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roll i kommunikationsprocessen. Kapferer (2004) menar att ett varumärke inte existerar 
utan kommunikation vilket visar på hur betydelsefullt det är att ha en bra och 
fungerande kommunikation. Genom att ta med faktorer som påverkar de fem sinnena 
medför det att budskapet företaget skickar till sina konsumenter blir starkare. Då vi 
studerar hur smak kan generera mervärde för ett varumärke genom marknadsföring och 
andra marknadsaktiviteter har vi även valt att ta upp den upplevelsebaserade delen av 
kommunikation. Det innebär att konsumenten involveras fysiskt och lever sig in i 
situationen och mentalt tänker sig in i situationen samt socialt lever med i situationen 
enligt Ørnbo et al., (2005). En fysisk, mental och social involvering samtidigt gör att 
konsumentens alla sinnen blir påverkade av budskapet. Kommunikationen blir tydligare 
och budskapet har större chans att nå fram på rätt sätt när mottagarens sinnen blir 
involverade genom upplevelser, Ørnbo et al., (2005) menar att det beror på att 
mottagaren ser budskapet som en verklig upplevelse.  
 
Vi avslutar kapitlet med en övergripande del om vad varumärke är för att ge en bättre 
förståelse för vår valda teori inom ämnet. Vidare utvecklar vi vad som menas med 
varumärkesidentitet och varför det är så viktigt och betydelsefullt idag. På grund av det 
har vi valt att gå in djupare på det genom att belysa David Aakers fyra perspektiv på 
varumärkesidentitet. Då vi gör denna studie utifrån företagets perspektiv anser vi det 
viktigt att belysa varumärkets funktion från det hållet men även inkludera konsumenten 
för att få en bättre och tydligare bild av vilken roll varumärket spelar. Vi anser att dessa 
teorier tillsamman bäst kan ge oss den förståelse vi är ute efter att finna kring hur 
företag i livsmedelsbranschen använder sig av smak i sin marknadsföring. Det faktum 
att ämnet är outforskat har lett till att vi fått söka efter teorier som kan appliceras 
tillsamman och svara på studiens syfte. Det gör även att det kan finnas vissa svagheter 
med våra valda teorier eftersom de inte direkt är kopplade till ämnet. Vi anser att det är 
dessa som bäst kommer ligga till grund och ge oss den förståelse vi söker efter.  
 

3.2 Marknadsföring 
Marknadsföring handlade en tid bara om marknadsmixen där plats, pris, produkt och 
påverkan var i fokus. Segmentering och positionering gjorde därefter att 
marknadsföringen innefattade fler faktorer än pris. Senare hamnade 
relationsmarknadsföring i fokus samt brand management, som fokuserar på att förmedla 
ett varumärkes kärnvärden. Keller (2009) menar att marknadsföringen har utvecklats 
genom åren och att det är stor skillnad idag mot för tio år sedan. Vidare anser Keller 
(2009) att marknadskommunikation genom massmedia börjar ifrågasättas av allt fler 
och att en mer personlig framtoning ligger i fokus. I verkligheten innebär 
marknadsföring en mix av varumärke, önskemål och konsumentens behov. Grunden i 
marknadsföring oavsett vilket fokus som är starkast är för företaget att skapa värde för 
kunderna på marknaden men även det omvända. Konsumenterna känner att de får ut så 
mycket värde av varumärket att de gärna ger tillbaka en del genom att välja ett 
varumärke framför ett annat. Ett exempel på detta är när en konsument upplever ett 
varumärkes smak bättre än ett annat och därför är villig att betala ett högre pris för det 
varumärket. För att marknadsföringen ska fungera krävs att varan eller tjänsten upplevs 
som relevant för konsumenten och dennes behov (Uggla, 2011, s.149-150 ). Det finns 
många områden inom marknadsföring som fyller en viktig funktion. Lyckad 
marknadsföring innebär att företag har förstått och funnit lösningar på konsumenternas 
behov. För att uppmärksamma marknadspotential är det viktigt att kontinuerligt göra 
undersökningar av marknaden för att vara med på förändringar av trender, livsstilar och 
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konkurrenter. Axelsson & Agndal (2012, s. 41) definierar marknadsföring som “de 
aktiviteter som syftar till att överbrygga avstånd mellan marknadens aktörer.” Keller 
(2009, s. 141) anser att ett företags marknadskommunikation är företagets och 
varumärkets röst, vilken de ska använda för att skapa en dialog samt bygga en stark 
relation med konsumenten. Den traditionella marknadsföringen har under det senaste 
decenniet bestått av massmarknadsföring och mikromarknadsföring för att nå ut till 
konsumenterna. Massmarknadsföring är inte lika effektfullt längre som den en gång 
varit, mikromarknadsföring har varit framgångsrikt men börjar bli uttjatat och tappa sin 
effekt då allt fler använder sig av Customer Relationship Managment (CRM). 
Massmarknadsföring riktar sig brett genom TV, tidningar, kataloger och radioreklam. 
Denna typ av marknadsföring innebär ett opersonligt utbyte av information mellan 
avsändaren och konsumenten, genom att övertyga kunden till köp av produkten innan 
konsumenten själv har identifierat ett behov. Detta innebär att företaget har en aktiv roll 
i marknadsföringen medan kunden har en passiv roll. (Gummesson, 2002, s. 23) 
Direktmarknadsföring är en annan metod som används för att förmedla ett mer 
personligt budskap till konsumenterna på kort sikt. Det kräver en väl segmenterad 
marknad för att kunna anpassa marknadsföringen till de olika segmenten och på så sätt 
skapa långsiktiga relationer med sina konsumenter. (Gummesson, 2002, s. 23). Företag 
jobbar med att skaffa sig långsiktiga marknadsfördelar på marknaden vilket inte är lätt, 
ett sätt är att differentiera produkterna efter marknaden. För konsumenten har 
varumärket ett socialt och emotionellt värde som företaget måste tillfredsställa. 
Långsiktig marknadsföring är en lång process och är av relevans för att bygga vidare på 
varumärkets konkurrensfördelar. Prissänkning är en kortsiktig lösning som inte bygger 
varumärkets framtid. (Chen et al., 2012 s. 105) 
 

3.3.1 Sinnesmarknadsföring 
De fem sinnena är avgörande för hur vi människor uppfattar saker i vår omgivning och 
de är avgörande för hur vi tolkar och bearbetar information. Varje individ uppfattar och 
upplever saker på olika sätt, det är genom sinnena som vi blir medvetna om produkter 
och varumärken på marknaden. (Hultén et al., 2011 s.15) Då den traditionella 
marknadsföringen idag har tappat lite av sin kraft kommer nya alternativ till den upp, 
sinnesmarknadsföring är ett exempel på hur man kan kommunicera med konsumenter 
på ett mer individuellt plan. Sinnesmarknadsföring syftar till att lyfta fram produkter 
och varumärkets sensualitet och kan definieras som, marknadsföring som engagerar 
konsumentens sinnen och påverkar dess beteende (Krishna, 2010, s. 2). I 
sinnesmarknadsföring är det själva sinnesupplevelsen som är i fokus och det handlar om 
att möta konsumenten på ett djupare plan (Hultén et al., 2011, s. 18).  
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Figur 2. Sinnesmarknadsföring - en modell. (Hultén, 2011)  
 
I figur 2 ovan ser vi hur både företag och individ tillsammans verkar för att skapa en 
sinnesupplevelse. Från företagets sida handlar det om att knyta till sig konsumenten 
med genomtänkta sinnesstrategier och skapa en image som tilltalar konsumentens 
livsstil och personlighet. Utifrån individens sida handlar det om att uppleva varumärket 
med de fem sinnena för att skapa sig sin egen bild av varumärket. Strategierna med 
utgångspunkt i de fem sinnena ska anpassas till företagets marknadsföring för att bygga 
upp varumärkets image i hjärnan hos konsumenten. (Figur 2) Keller (2009) är inne på 
samma spår och menar att ett företags marknadskommunikation ska användas för att 
koppla samman varumärket med platser, event, erfarenheter, känslor och upplevelser. 
Upplevelselogiken är individuell för varje individ och till grund för den ligger en 
subjektiv upplevelse som skapas från intryck upptagna av sinnena. (Hultén et al., 2011, 
s. 20) Viktigt vid användandet av sinnesmarknadsföring är att en fullständig analys har 
gjorts för att marknadsföringen ska ha en tydlig inriktning och att sinnenas användande 
är noga avvägt. Enligt Hultén et al., (2011) har företag som sätter sina konsumenters 
sinnen i fokus enklare att differentiera sitt varumärke från resterande konkurrerande 
märken på marknaden. Det hela bottnar i att företag idag vill nå ut till konsumenterna på 
ett individuellt och mer personligt plan, att skapa den ultimata sinnesupplevelsen genom 
att beröra både konsumentens hjärta och hjärna (Hultén et al., 2011, s. 162).  
 
Syn är det främsta sinnet i marknadsföringssammanhang traditionellt sett och idag 
gäller det att synas både bättre och tydligare än tidigare. Synsinnet är människans mest 
framträdande sinne vilket i sin tur gör att ett stort fokus läggs på just det visuella i 
marknadsföring (Hultén et al., 2011, s.62). Luktsinnet fungerar på så sätt att dofter 
kopplas till känslor och påverkar emotionellt. Dofter påverkar oss omedelbart, både 
omedvetet och medvetet och aktiverar samtidigt de andra fyra sinnena. Dofter blir 
vanligare inslag i marknadsföringen för att det kopplas så snabbt till det emotionella då 
företag arbetar mer med hela upplevelsen av varumärket och produkten (Hultén et al., 
2011, s. 118). Känsel är viktigt för att skapa en relation och interaktion mellan företag 
och konsument menar Hultén et al., (2011). Vidare menar de att genom att låta 
konsumenterna beröra produkterna och använda textur i marknadsföringen så bidrar det 
att öka konsumenternas upplevelse av varumärket. Här spelar även en produkts 
förpackning med dess form och färg in. För att möjliggöra och förstärka interaktionen 
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har det visat sig att placeringen av produkterna och hur tillgängliga de är för 
konsumenten har betydelse samt att möjligheten att känna på produkter som livsmedel 
är viktigt för att göra en helhetsbedömning för många (Hultén et al., 2011, s. 142-144). 
Ljud är väl använt inom marknadsföring, då främst för att associera ljudet till och stärka 
ett varumärke. Smak sägs vara individens totala sinnesupplevelse eftersom alla sinnen 
aktiveras när något stoppas i munnen. Smak är ofta det sinne som utesluts vilket är en 
nackdel då företag strävar efter att bygga starka varumärken. (Hultén et al., 2011, s. 86). 
Alla fem sinnena är starka var för sig men samspelar med varandra i olika upplevda 
tillfällen, det är svårt att stänga av ett sinne. Tillsammans bildar de en helhet som 
förstärker upplevelsen.  
 
Starbucks som nämnts tidigare är ett företag som använder de fem sinnena för att skapa 
en helhetsupplevelse. En konsument ska känna igen sig och känna sig hemma på alla 
Starbucks över hela världen, samma atmosfär ska återfinnas. Doften består av färskt 
bryggt kaffe och den unika smaken kommer från gott nymalet kaffe. Det spelas alltid 
musik på Starbucks som är noga utvald för att passa sammanhanget och skapar en 
avslappnad känsla. De har ett genomgående tema med färgerna grön och gul i interiören 
som tillsammans med behagligt ljus skapar en hemtrevlig känsla samt en vilsam 
synupplevelse. De fem sinnena och dess stimuli samverkar och bidrar till att hela 
upplevelsen på Starbucks blir hemtrevlig och mysig. Varumärket stärks genom att alla 
sinnen stimuleras på kaféerna och konsumenten kan identifierar sig med Starbucks. 
(Perera, 2011)    
 
Lindstrom (2005) visar på vikten av att hitta vilka faktorer som är viktiga för sina 
konsumenter för att utifrån det bestämma hur en unik identitet skapas för varumärket. 
Svårigheten med att använda sig av sinnesmarknadsföring ligger i att hitta de 
signatursinnen som karaktäriserar det specifika varumärket. Det är ingen lätt uppgift 
men kan leda till stora konkurrensfördelar om man lyckas. (Lindstrom, 2005, s. 99) 
Användningen av de fem sinnena i marknadsföringen kan i en del avseende vara svår 
för företag. Förmedla sitt budskap via sinnena och sinnesupplevelsen på ett sätt så 
konsumenten påverkas kan vara komplicerat då det gäller att hitta rätt sinnen att 
kommunicera med. Det handlar om att konsumenterna ska uppfatta de stimuli som 
företaget sänder ut. Det kan handla om att använda rätt kanaler och designa 
marknadsföringsstimulin som är anpassade för de utvalda segmenten. Svårigheten är att 
hitta de unika stimuli för att konsumenterna ska uppfatta skillnaden mellan exempelvis 
två smaker eller två produkter. Det kan även vara svårt som marknadsförare att genom 
sinnena förmedla det budskap som var menat till sina konsumenter, då smak och 
upplevelser är subjektiva. (Solomon, 2007, s. 91-93)  
 

3.3.2 Smak 
“Smak kan många gånger ses som individens totala sinnesupplevelse.” (Hultén et al., 
2011, s. 149) Det eftersom att smak involverar de andra sinnena mer eller mindre 
omedvetet, det är inte endast den faktiska smaken som leder till den totala 
smakupplevelsen. Det är samspelet mellan alla sinnen då smak framhävs bäst. Trots 
detta har smaksinnet ofta en liten roll i marknadsföringssammanhang. Idag är det bara 
ett fåtal företag som involverar smak i sin strategi för att bygga ett starkt varumärke. 
Smak i marknadsföringen och varumärkesstrategin kan användas för att skapa samt 
förstärka ett varumärkes image och identitet. Smakupplevelsen bottnar i så mycket mer 
än bara smaksinnet, även omgivning, presentation, livsstil och kunskap i samspel med 
de andra fyra sinnena bidrar till människans totala smakupplevelse. (Figur 3) Lindstrom 
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(2005) hävdar att smak samspelar och är beroende av doft till största del för den totala 
sinnesupplevelsen. Det gäller att företagen hittar de smaker som passar varumärket bäst 
för att en smakprofil ska ge framgång.   
 

 
 
Figur 3. Sinnesuttryck för smakupplevelsen. (Hultén, 2011)  
 
Smak är ytterst individuellt och samma smak upplevs ofta olika för personer. Smak kan 
även ha ett antal olika betydelser beroende på i vilket sammanhang som det 
förekommer. Människans upplevelse av mat bygger på fem smaker men även luktsinnet 
spelar en roll i hur smak upplevs. Smaklökarna sitter på tungan och är grupperade i fem 
smaker, sött, salt, surt, beskt och umami. Umami är den minst kända av grundsmakerna 
(Fredholm, 2008). Det är svårt att sätta ord på hur umami verkligen smakar. Det är en 
smak som förstärker andra smaker och fungerar som en smakförstärkare menar Förare 
Winbladh (2005). I gommen och svalget har människan också smaklökar även om 
smaker upplevs till största del på tungan. Det är smaklökarna som tar in information om 
hur något smakar och skickar den till nervcellerna som i sin tur skickar signaler till 
hjärnan. Smak är ytterst individuellt och bestäms av sammansättningen av saliven som i 
sin tur beror på ärftlighet men även vilken mat som äts (Hultén et al., 2011, s. 153). 
Som nämnts tidigare så har luktsinnet en stor del i hur människan upplever smak. Utan 
doften av mat minskar den upplevda smaken drastiskt.  
 
Smak uppfattas inte enbart av smaksinnet, de andra fyra sinnena har var och en också 
sin del i hur vi upplever olika smaker. En produkts verkliga och faktiska smak är bara 
en del av helhetsupplevelsen. Doft, ljud, utseende och textur påverkar den upplevelsen. 
Det gör att det finns många sätt att arbeta med och förbättra smakupplevelsen genom att 
jobba mer med sinnena runt omkring som förhöjer smaken. Utmaningen bli att hitta det 
koncept som passar för ett specifikt företag eller situation. (Hultén et al., 2011, s. 155) 
En produkt som smakar gott är därför inte tillräckligt då det finns oerhört mycket att 
göra med alla sinnena för att förstärka upplevelsen av smak. För ett företag kan dofter 
betyda mycket och användas på olika sätt i marknadsföringen, allt från kortsiktiga 
aktiviteter för att skapa en uppmärksamhet till mer långsiktiga strategier som att stärka 
varumärkets positionering och image. (Hultén et al., 2011, s. 104) Traditionellt sett 
används smaksinnet på ett relativt begränsat sätt även i livsmedelsbranschen där de har 
stora möjligheter att utnyttja smaksinnet mer då det handla om demonstrationer och 
provsmakningar. Smaker beskrivs med attribut som god, smakrik och fettsnål, vilket är 
ett rationellt sätt att beskriva smaker på och förstärker inte smaker på ett emotionellt 
sätt. För att beröra smaksinnet fullt ut krävs det att konsumenterna får uppleva det 
emotionellt genom att provsmaka. (Hultén et al., 2011, s. 150-151) Nya och mer 



 17 

utförliga sätt att beskriva smaker på maträtter har visat sig vara effektiva. I en studie 
gjord av Wansink & Park (2002) visas betydelsen av att göra beskrivningen mer 
målande. Då en fiskrätt var beskriven som “saftig italiensk havsfile” var rätten mer 
tilltalande och upplevdes godare för konsumenten mot för endast “havsfile” (Wansink 
& Park, 2002, s. 485). Genom att lägga till olika attribut som beskriver och förhöjer 
konsumenternas föreställningsförmåga ger det ett mer tilltalande intryck. Beskrivande 
namn som i exemplet ovan skapar även betydligt högre förväntningar på en rätt. Viktigt 
att tänka på är att förväntningar påverkar resultat, stämmer inte beskrivningen med den 
verkliga upplevelsen blir ofta resultatet mindre positivt. Då hade en mindre målande 
beskrivning gett ett mer positivt resultat i slutändan på grund av lägre förväntningar från 
början. (Hultén et al., 2011, s. 156)  
 
Hultén et al., (2011) menar att företag oavsett bransch kan använda sig av smak för att 
förmedla sitt budskap till konsumenten och bygga en starkare relation, det gäller dock 
först att identifiera faktorerna i figur 3 ovan. Smaksinnet samspelar med omgivningen 
och det är en viktig del för hela smakupplevelsen. Det gäller för företaget att ha en 
genomtänkt strategi och en sammanhängande linje genom all kommunikation. Det kan 
innefatta vilken miljö varumärket ska synas i, på vilket sätt samt var presentationer och 
marknadsföringskampanjer ska ske. Viktigt är att budskapet varumärket vill sända ut 
genomsyrar alla delar. Det är även viktigt att ta in aspekter som kunskap, konsumentens 
livsstil och andra faktorer i omvärlden som påverkar varumärket. Det är företaget som 
måste identifiera både sig själv och konsumenterna men även omvärlden för att utifrån 
det utforma en strategi genom vilken smaksinnet tillsammans med varumärkets 
specifika faktorer landar i en total smakupplevelse. Det kan konstateras att smak ger 
ytterligare en dimension till ett varumärke genom en tydlig smakprofil som är i linje 
med dess värderingar och identitet (Hultén et al., 2011, s. 163). Används smak på rätt 
sätt är det ett instrument som kan stärka och hjälpa ett varumärke synas i det 
varumärkesbrus som omger konsumenten idag hävdar Hultén et al., (2011).  
 

3.4 Konsumentbeteende 
Till en början innefattade konsumentbeteende endast köpsituationen men sedan dess har 
marknadsförare och forskare ändrat sin uppfattning. De menar att konsumentbeteende är 
en pågående process som sker konstant och är extra stark före, under och efter ett köp. 
(Solomon et al., 2010, s. 7) Då det handlar om livsmedelsprodukter är det som händer 
efter köpet av stor vikt. Det är ofta inte förrän konsumenten smakat som en utvärdering 
om hur produkten egentligen smakade kan göras och en helhetsuppfattning bildas 
(Dimara & Skuras, 2005 s. 92). Det är viktigt för företag att förstå hur dess konsumenter 
beter sig både på marknaden och utanför för att bygga ett starkt varumärke och 
kommunicera på bästa sätt. Solomon et al., (2010, s. 644) definierar konsumentbeteende 
som den process där grupper eller enskilda konsumenter väljer, köper och använder 
produkten, tjänsten eller upplevelsen för att tillgodose ett behov och önskemål. Det 
visar på att konsumentbeteende är mycket mer än bara själva köpet. Det innefattar även 
konsumenters livsstil, motivation, inlärning, minne, attityder, beslutsfattande och 
influenser från omgivningen till stor del (Solomon et al., 2010).  
 
Konsumentens erfarenheter har en stor och viktig del i hur olika produkter och 
varumärken uppfattas på marknaden. Människor kopplar nya upplevelser och intryck till 
inlärda och tidigare erfarenheter. Den kopplingen kan både hjälpa och stjälpa ett 
varumärke beroende på vilka associationer konsumenten gör samt hur tidigare 



 18 

erfarenheter påverkar. (Solomon et al., 2010) Detta är faktorer som till högsta grad 
påverkar hur konsumenten agerar i köpprocessen. Då det idag finns oerhört många 
varumärken med en mängd produkter så blir köpprocessen avgörande för företag. Hur 
en konsument beslutar och varför ett varumärke väljs framför ett annat beror på vilka 
varumärken konsumenten är medveten om och faktiskt kan tänka sig att köpa (Solomon 
et al., 2010, s. 334). Alla konsumenter har ett visst antal varumärken i sitt evoked set 
sedan tidigare på grund av olika anledningar. Med evoked set menas den del i 
konsumentens minne där varumärken som denne tilltals positivt av och kan tänka sig att 
köpa igen finns. Det är bland dessa varumärken samt de som finns framför 
konsumenten vid köptillfället som ett val kommer att göras. Det är därför oerhört viktigt 
för företag att se till så att just deras varumärke hamnar i minnet hos konsumenterna i 
målgruppen. Varumärken placeras även i inept set och inert set. I inept set återfinns 
varumärken som konsumenten är medveten om men inte kan tänka sig att köpa och 
inert set innefattar de varumärken som konsumenten inte är medveten om. Alla företag 
strävar efter att hamna i konsumentens evoked set, det är dock ett mindre antal som 
faktiskt återfinns där. Ett varumärke får ofta bara en chans att göra ett gott första intryck 
och det är det som blir betydande för var konsumenten placerar varumärket. (Solomon 
et al., 2010, s. 334) Därför måste företaget påverka konsumenten på ett positivt sätt för 
att ha en chans att hamna i evoked set. Tidigare erfarenheter av varumärket och 
företagets marknadsföring är också faktorer som påverkar hur varumärket uppfattas och 
utvärderas. (LeBlanc & Herndon, 2002, s. 46) Det är därför avgörande för ett företag att 
förstå konsumentens beteende. Det är extra viktigt eftersom dagens konsument har en 
större kontroll över användandet av olika medier samt hur de vill komma i kontakt med 
reklam, vilket är en följd av mediamiljöns utveckling och förändring (Keller 2009, s. 
142). Förändringen av medierna och det ökande användandet av digitala kanaler har 
också gjort att företagen försvagat sin kontroll av informationen som finns tillgänglig. 
Konsumenterna har större kontroll på dessa typer av kanaler, via sökning på en produkt 
får en konsument direkt upp alla tänkbara varumärken och kan på så sätt jämföra 
varumärkena med varandra på ett enkelt sätt, vilket inte är lika påtagligt med 
traditionella kanaler. (Ward et al., 2003, s. 910-911) 
 

3.4.1 Varumärkesbyggande i konsumentens medvetande 
Konsumenten och dess beteende är ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till och förstå för 
att kunna bygga ett starkt varumärke. Keller (2009) menar att konsumenten måste ha 
önskvärd kunskap om varumärket för att de ska ha möjlighet att reagera “rätt” och 
positivt på företagets marknadsaktiviteter. Det är extra viktigt att innefatta konsumenten 
i varumärkesbyggandet eftersom ett av målen är lojalitet och individuella faktorer 
påverkar konsumentens slutgiltiga val av varumärke på marknaden. (Melin, 1999, s. 48) 
Sinnesmarknadsföring är ett sätt att nå ut till konsumenterna på ett nytt plan än vad som 
görs med traditionell marknadsföring. Smak är framförallt ett sätt att kommunicera med 
konsumenten genom att skapa fler referenser och associationer kring ett varumärke. Det 
hjälper till att stärka relationen mellan företaget och konsumenten och skapa en 
interaktion.  
  
Varumärket har en stor betydelse för konsumenter vid val av produkt, det är ingen 
nyhet. Det svåra är hur företaget kan erbjuda en unik produkt, skapa mervärde, vara 
attraktiv för konsumenten, som i slutändan stärker varumärket (Melin, 1999, s.51). För 
att lyckas med detta är det viktigt att förstå hur den varumärkesbyggande processen 
påverkar konsumenternas medvetande samt hur de med hjälp av olika faktorer kan 
skapa mervärde och lojalitet som leder till ett starkare varumärke (Melin, 1999, s. 51). 
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Studier har gjorts på livsmedel för att undersöka hur stor inverkan varumärket har på 
konsumentens beteende då de väljer produkt i butik. Studierna som gjorts har fått 
liknande resultat nämligen att då det görs ett blindtest väljer konsumenten den 
produkten som de anser smakar bäst, men då varumärket blir synligt väljs den produkt 
som har det starkaste och mest välbekanta varumärket. (Vranesevic & Stancec, 2003) I 
studien blir det anmärkningsvärt hur kraftfullt ett känt varumärke är gentemot ett okänt 
varumärke då det gäller produktens smak. Resultaten visade att 60% föredrog smaken 
på det okända varumärket då varumärkena inte var kända. När varumärkena på 
produkterna blev kända förändrades resultaten och endast 33% föredrog det okända 
varumärket. (Vranesevic & Stancec, 2003, s. 819) En liknande studie har gjorts av 
Swahn (2011) som även den visar på att konsumenter väljer ett mindre välkänt 
varumärke då smaken är mer utförligt beskriven på ett sensoriskt sätt. Finns ingen sådan 
beskrivning väljs det varumärke som är mest känt. (Swahn, 2011, s. 45) Detta är två 
exempel på hur mycket ett starkt varumärke kan påverka konsumenterna vid val av 
produkt.  
 
Väcka konsumentens engagemang för varumärket är viktigt för företaget eftersom ett 
ökat engagemang leder till att större vikt läggs vid varumärket när det gäller val av 
produkt (Melin, 1999, s. 52). Vad som leder till engagemang är starkt kopplat till den 
enskilda individens intresse och vad som är betydelsefullt. Där är varje konsument unik 
och det gäller att ha stor kunskap om sina konsumenter för att lyckas. Göra 
konsumenten medveten om produkten är kanske det mest väsentliga annars har inte 
varumärket någon existens. För att öka kännedomen gäller det att skapa positiva och 
emotionella associationer i konsumentens medvetande, dock är det viktiga vad 
varumärket är känt för och inte bara att det är känt. Det ska tilläggas att för ett redan 
väletablerat varumärke handlar det mer om att göra varumärket tydligare och 
intressantare för att säkerställa en top of mind-position (Törn, 2010, s. 18). Smak är en 
faktor som talar till konsumenten på ett emotionellt plan vilket gör det till ett verktyg 
som kan användas för att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten. Melin 
(1999) menar att målsättningen med att skapa positiva associationer till varumärket är 
att det ska leda till att konsumenten känner att varumärket bidrar till mervärde som i sin 
tur leder till märkeslojalitet. Varumärkesbyggande processen är en viktig del i 
skapandet av ett starkt varumärke där konsumenten har en central roll.  
 

3.5 Kommunikation 
Hur kan ett varumärke utmärka sig och tydligt förmedla sitt budskap till konsumenten 
som möts av en oändlig ström av kommunikation genom alla tänkbara kanaler i dagens 
samhälle? Det kan göras genom att ha en klar och tydlig marknadskommunikation som 
skapar och förmedlar mervärde samt att de “rätta” associationerna hos konsumenten av 
varumärket blir tydligare (Mårtenson, 2009, s. 18). Därför är en genomtänkt och unik 
marknadskommunikation viktig för företag. Att investera i kommunikation är ingen 
dålig idé, det är ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt menar Kapferer (2004). 
Då ofta förpackningar liknar varandra är kommunikation verktyget för att visa 
varumärkets insida, dess värden samt åtskilja det från konkurrenterna (Kapferer, 2004, 
s. 194). Keller (2009, s. 146) menar att det finns vissa faktorer företag bör ta hänsyn till 
i utformningen av sin marknadskommunikation, som typ av produkt, marknadens 
egenskaper, varumärkets position och andel av marknaden. Vidare menar Keller (2009) 
att bedömningen av kommunikationen ska ske i termer av hur bra den involverar och 
påverkar konsumenten i form av erfarenheter, upplevelser och intryck. Det är lättare för 
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konsumenten att memorera en varumärkesupplevelse om den stimulerar det som 
konsumenten ser, hör, känner, doftar och smakar. En upplevelse där konsumenten får 
direkt kontakt med varumärket genom att alla sinnen stimuleras ger en starkare 
helhetsupplevelse, människor lär sig mer från att aktivt delta istället för att observera. 
(Mårtensson, 2009, s. 264) Ørnbo et al., (2005) anser även han att när alla sinnen är 
engagerade i kommunikationen blir mottagaren mer påverkad och budskapet når fram 
bättre, upplevelsebaserad kommunikation är en väg att gå för att nå ut i dagens 
samhälle.  
 

3.5.1 Varumärkesidentitetens roll i kommunikationsprocessen 
Förståelsen av varumärkesidentitetens roll i kommunikationsprocessen är viktig att 
förstå för att hantera varumärket på rätt sätt. Kapferer (2004) har skapat en välkänd 
modell, identitetsprisman beskriver en fullständig bild av hur varumärket vill bli 
uppfattat av sin målgrupp. Enligt Kapferer reflekteras varumärkesidentiteten både 
utifrån och inifrån, ur ett eget och ur ett åskådar perspektiv. Med det menas både 
varumärkets utseende och varumärkets identitet som i grunden byggs inom företaget. 
Kapferer (2004) anser att för att bli och förbli ett starkt varumärke måste företaget vara 
sann mot sin identitet och inte fokusera för mycket på varumärkets utseende utan även 
lägga tyngd på varumärkets väsentlighet och vad det står för. Prismat består av sex delar 
som alla är beroende och påverkar varandra. De sex delarna representerar tillsammans 
företagets yttre och inre identitet. Prismat är indelat i olika aspekter som ska 
symbolisera: fysik, relationer, reflektion, personlighet, kultur och självbild. Varumärket 
har en viktig roll att kommunicera, Kapferer (2004) menar att ett varumärke inte 
existerar utan kommunikation och bygger långsiktigt upp varumärkets karaktär.  
 
All typ av kommunikation innefattar en mottagare och en avsändare. Avsändarens 
perspektiv bygger på faktorerna fysisk utformning och personlighet. Dessa faktorer 
symboliserar varumärkets fysiska utformning i form av symbol, design och utseende. 
Personligheten symboliserar varumärkets karaktär och identitet. Ett effektivt sätt är att 
använda sig av en talesperson, en känd person eller figur för att på ett enklare sätt 
förmedla varumärkets personlighet. Varumärkets kultur är bryggan mellan avsändare 
och mottagare. Kulturen som varumärket avspeglar och förknippas med är länken i 
kommunikationen. Kapferer (2004) menar att kultur är kärnan i ett varumärkes identitet. 
Det är kulturen som sänder företagets grundläggande värderingar och vad varumärket 
står för. Viktigast av allt är att kulturen avgör vad som skiljer ett varumärke från ett 
annat. Mottagaren, alltså köpare reflekterar och skapar sig en uppfattning om hur en 
potentiell köpare är, varumärket förknippas med en vis typ av kund. Samtidigt skapar 
mottagaren sig en bild och en känsla över sig själv vid användandet av varumärket. Det 
är den image mottagaren får vid användandet av det valda varumärket. (Kapferer, 2004, 
s. 107-110)  
 

3.5.2 Upplevelsebaserad kommunikation 
“Upplevelsebaserad kommunikation är när företag medvetet använder fysiska möten 
och mötesplatser som kommunikationsverktyg...” (Ørnbo et al., 2005 s. 21). Det är idag 
inte många företag som använder emotionella och sensoriska budskap i sin 
kommunikation. Budskap som talar till konsumenten känslomässigt via sinnena och 
sinnesintryck. Ørnbo et al., (2005) menar att kommunikationen får en helt ny mening 
genom användandet av emotionella och sensoriska faktorer som mottagaren kan 
förhålla sig till och uppleva. Inom all kommunikation ligger svårigheten i hur 
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avsändaren ska få sitt budskap till mottagaren utan att budskapet ändras eller kommer 
bort på vägen. Den upplevelsebaserade kommunikationen innebär att konsumenten 
involveras fysiskt, mentalt och socialt vilket gör att konsumentens alla sinnen blir 
påverkade av budskapet (Ørnbo et al., 2005 s. 102). Mer delaktighet och aktivitet i 
kommunikationen leder till att konsumenten använder och involverar fler sinnen, i och 
med det blir upplevelsen större enligt Ørnbo et al., (2005). Konsumentens roll i 
kommunikationen går idag mot att vara mer informerad och aktiv än tidigare. Det är 
upplevelsen och interaktionen mellan konsument och företag som skapar värde. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 4-5) Människan uppfattar och upplever sin 
omgivning genom de fem sinnena, de är med bakgrund i det som Ørnbo et al., (2005) 
menar att när fler sinnen involveras i kommunikationen blir mottagarens upplevelse av 
budskapet större. Kommunikationen idag riktar sig till största delen mot konsumentens 
syn och hörsel trots att det inte är de viktigaste sinnena när det handlar om att påverka 
mottagaren. Doft, smak och känsel är minst lika viktiga, det sinne som är starkast och 
lättast framkallar minnen och känslor är luktsinnet (Hultén et al., 2011 s. 105). Även om 
kommunikationen involverar alla fem sinnena så är det inte tillräckligt om innehållet i 
budskapet inte har någon mening i förhållande till varumärket och konsumentens 
intressen, det försvinner då lätt i bruset. Kommunikation genom upplevelse är ett bra 
sätt att nå ut eftersom varje konsument är unik och uppfattar saker olika. Enligt Ørnbo 
et al., (2005) räcker det inte att involvera konsumenterna genom interaktion. Det krävs 
en dialog, genuina historier och upplevelser för att främja den mottaglighet som avgör 
om konsumenten förstår och uppfattar budskapet. En tydlig, trovärdig, personlig och 
upplevelsebaserad kommunikation bidrar till att budskapet når hela vägen från 
avsändaren till mottagaren och uppfattas på rätt sätt. (Ørnbo et al., 2005 s. 45) 
 
Sahin el al., (2011, s. 1290) har i sin studie kommit fram till att det är konsumentens 
upplevelse av varumärket som skapar lojalitet. Det styrker resonemanget som Ørnbo et 
al., (2005) för kring att upplevelsebaserad kommunikation är effektiv. Upplevelsen har 
däremot inget med känslor att göra utan det är endast över tid som känslomässiga band 
kan skapas mellan konsument och varumärke. Upplevelsen bygger på konsumentens 
kunskap, känsla, sinnesförnimelse och beteende som svar på de stimuli som varumärket 
sänder ut. Dessa stimuli kan vara baserade på varumärkets design, identitet, förpackning 
och inte minst kommunikation. (Sahin et al., 2011, s. 1290) Det är genom 
kommunikation som konsumenten upplever de stimuli som ett varumärke sänder ut som 
sedan skapar en lojalitet dem emellan. Den lojaliteten är något som alla företag strävar 
efter att uppnå då den hjälper stärka relationen mellan konsument och varumärke. 
Upplevelser är nyckeln till lojala konsumenter (Sahin et al., 2011, s. 1297). Det finns 
forskning som visar på att involvering varken leder till förstärkt varumärkesimage eller 
ökad försäljning det kan dock bero på att undersökningen gjordes via internet vilket 
resulterade i lägre involvering för deras respondenter. (Chen et al., 2012, s.112-113) 
 

3.6 Varumärke  
Sinnesmarknadsföring är en strategi företag kan jobba med för att stärka varumärket 
och positionen på marknaden. Gobé (2010) menar att varumärkesbyggande inte handlar 
om marknadsandelar utan om sinne- och känsloandelar. ISO 10668 definierar 
varumärke som “en immateriell tillgång avsedd att skapa en särskiljande image och 
associationer hos en intressent” (Treffner, 2011, s. 9). Detta är bara en 
begreppsförklaring ibland många vilket har lett till att det uppstått en 
begreppsförvirring. Begreppet varumärke används i det svenska språket i olika 
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sammanhang vilket har lett till att det fått olika betydelser. Varumärke har fått en 
betydligt större mening i dagens företag. Förr handlades alla varor över disk där de 
mättes upp och packades in i papper till skillnad från idag då vi väljer varor från 
välfyllda hyllor där varumärket med dess förpackningar framhävs. (Treffner, 2011, s. 9) 
De senaste årens utveckling har lett till att varumärket spelar en större roll och är en stor 
tillgång för företaget (Keller, 2003, s. 2). Ett starkt varumärke innebär både 
konkurrensfördelar och positioneringsfördelar. Det är först de senaste tjugo åren 
varumärkets värde började tas på allvar trots detta råder det delade meningar om vad ett 
varmärke egentligen är (Håkansson, 2004, s. 24). De flesta är överens om att det är ett 
namn, en symbol, ett märke som kan ses och tas på, men varumärket har också ett 
innehåll, ett budskap som berättar mer om varumärket (Håkansson, 2004, s. 26). Aaker, 
Melin och Kapferer är exempel på författare som vidgat tolkningen av begreppet 
varumärke. De anser att ett varumärke är så mycket mer än en symbol för företaget, 
varumärket fungerar även som en värdeskapare för produkten (Håkansson, 2004, s. 25). 
 

3.6.1 Varumärksidentitet  
Varumärkesidentitet symboliserar varumärkets själ och förmedlar associationer till 
konsumenten om hur varumärket ska uppfattas och skapar på så sätt lojalitet och bygger 
med hjälp av varumärkesidentiteten upp relationer till sina konsumenter. Varumärkets 
själ och associationer kan förmedlas på ett sätt som påverkar konsumenternas sinnen 
och på sätt skapa en unik identitet. Varumärket ska ha en rik och tydlig identitet för att 
på så sätt kunna föra en bra marknadskommunikation genom att skapa och bevara en 
uppsättning associationer tillhörande varumärket (Mårtensson, 2009, s. 79). 
Varumärkesidentitet är något som blir allt mer betydelsefullt, det blir allt viktigare att 
identifiera sig gentemot konkurrenter men också för att skapa ett mervärde för 
konsumenten (Kapferer, 2004, s. 96). Vinna konkurrensfördelar på marknaden görs 
genom att öka det uppfattade värdet av produkten (Barney, 2002, s. 264). Genom att 
skapa konkurrensfördelar med sitt varumärke skapas ett ekonomiskt värde för företaget 
samt ger konkurrenterna ett svårare läge (Barney, 2002, s. 22). Varför det blivit så 
betydelsefullt beror på att företagen inte längre kan konkurrera med produktkvalitet på 
samma sätt som tidigare och inte vill använda pris som konkurrensmedel. 
Varumärkesidentitet är en immateriell tillgång vilket gör det svårt för konkurrenter att 
imitera, samtidigt som utvecklingen av en varumärkes identitet sker långsiktigt. (Melin, 
1997, s. 283) 
 

3.6.2 Varumärkesidentitetens fyra byggstenar 
Aaker (2002) menar att varumärkesidentitet bygger på fyra hörnstenar; varumärke som 
en produkt, varumärke som en organisation, varumärke som en person och varumärke 
som en symbol. Genom att använda dessa byggstenar på rätt sätt har företag en 
möjlighet att kommunicera ett varumärkes identitet till konsumenterna. (Aaker, 2002, s. 
78) 
 
Aaker (2002) menar att produkten spelar en viktig roll i märkesidentiteten, det är oftast 
produkten som är grunden till konsumenters associationer och erfarenheter av 
varumärket. Attribut som är relaterade till produkten ger produkten en utökad identitet. 
Det kan vara attribut i form av funktionella fördelar, emotionella fördelar eller ett 
attribut som skapar värde för konsumenten. Funktionella fördelar på så sätt att 
produkten fysiskt löser ett problem och emotionella fördelar på så sätt att produkten 
tilltalar konsumentens känslor på ett positivt sätt. Produkten ska också leverera en 
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produktrelaterad kvalitet, vilket många företag använder som kärnidentitet i 
verksamheten som också skapar ett värde. Aaker (2002) anser även att associationer 
förstärker varumärkets identitet i form av kända profiler eller på grund av andra 
anledningar. Wansink et al., (2001) har genom sin studie om menyförklaring kommit 
fram till att försäljningen ökar genom att ge en mer beskrivande förklaring på produkten 
än om det inte skulle göras. Studien visade även att användning av en beskrivande meny 
ökade kundernas uppfattning om kvalitén samt ett ökat värde för restaurangen. 
(Wansink et al., 2001, s.71) Swahn (2011) gjorde en studie på äpplen och kom fram till 
ett liknande resultat att varumärket sålde bättre då det fanns en sensorisk beskrivning av 
varumärket. En aspekt som enligt Aaker (2002) också kan påverka varumärkets identitet 
är varumärkets ursprung som i en del fall spelar en avgörande roll för varumärkets 
identitet. Det finns regioner som har associationer till ett varumärke eller produkt med 
ett högt värde eftersom regionen har en tradition av att producera den bästa klassen, 
champagne associeras med Frankrike. Även Kapferer (2004) är inne på samma spår, 
han menar att ett varumärkes ursprung till stor del hänger ihop med kulturen och att det 
i hög grad bidrar till varumärkets identitet. Det kan vara både på gott eller ont, Canon 
tillexempel ignorerar och vill inte bli förknippad med sitt ursprung som är Japanskt 
medan bilmärken som Toyota och Nissan lägger stor vikt och betydelse vid samma 
ursprung (Kapferer, 2004, s. 109).  
 
En viktig och stor del bakom varumärkesidentiteten är organisationen. Attribut som är 
betydelsefulla inom organisationen är innovation, kvalitetsutveckling och 
miljömedvetenhet som skapas tillsammans med personalen, företagets kultur och dess 
värderingar. Varumärkesattribut kan ses som både produkt- och organisationsattribut 
beroende på hur företaget väljer att se det. Aaker (2002) menar att en organisation är 
mer varaktig och svårare att konkurrera med då det inte är lika lätt att kopiera en 
organisation som en produkt, eftersom en organisation är uppbyggd av unik personal 
och implementerad organisations kultur.  
 
Genom att beskriva ett varumärke som en person med en unik identitet menar Aaker 
(2002) att det ger ett rikare och mer intressant intryck, att likna ett varumärke vid en 
person kan uppfattas lyxigt, trovärdigt och roligt. Använda varumärket som en person 
kan stärka banden mellan konsumenten och varumärket. Konsumenten kan på så sätt 
känna igen sig själv i varumärket och associera sig med varumärket. Vidare menar 
Aaker (2002) att varumärkets personligheten kan användas för att lättare kommunicera 
med konsumenterna för att förmedla funktionella fördelar på ett mer personligt sätt.  
 
En symbol kan förstärka varumärkesidentiteten och öka igenkänningen av varumärket. 
Aaker (2002) menar att det finns tre typer av symboler som kan användas som 
förstärkare, visuella bildspråk, metaforer och varumärkets arv. Där den visuella 
symbolen förstärker varumärket samt gör det lättare att komma ihåg och känna igen, 
den metaforiska symbolen gör varumärket mer meningsfullt genom att tillföra en 
emotionell karaktär eller en funktionell fördel. Varumärkets arv bidrar med att förmedla 
en kultur, kvalitet och tillför varumärket värden av olika slag. Har företaget ett 
meningsfullt budskap som kan betyda något och representera varumärket är det unikt. 
(Aaker, 2002, s. 78-85) 
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3.6.3 Emotionellt varumärkesbyggande 
Varumärket och varumärkesbyggandet är viktiga aspekter i ett företags verksamhet. Då 
marknadsföring idag hela tiden söker nya vägar att gå med exempelvis 
sinnemarknadsföring som en väg har även varumärkesbyggandet sökt sig efter nya sätt. 
Det fokus på individualitet och personlighet som finns inom marknadsföringen återfinns 
även i arbetet med att stärka och bygga varumärken. Att lyssna och förstå 
konsumenternas känslomässiga behov blir otroligt viktigt, det kan vara skillnaden för 
konsumentens slutgiltiga val i köpsituationen och är framtiden för varumärkesbyggande 
(Gobè, 2010, s. xxviii). Det gäller att ha en strategi som är konsumentorienterad och 
inriktad på känslomässiga faktorer. Gobé (2010) menar att ett varumärke måste hitta 
och bygga på de rätta känslorna, det är den viktigaste investeringen ett varumärke kan 
göra. För att lyckas med emotionellt varumärkesbyggande krävs ett nytt och annorlunda 
tänkande, då det handlar om att engagera konsumenterna på en känslomässig nivå.  
 
Företaget bör satsa allt på att relationen till konsumenten ska grundas i en ömsesidig 
respekt och att båda parter känner sig som vinnare i relationen för att lyckas med sitt 
emotionella varumärkesbyggande. Det är även viktigt att fokusera på hela upplevelsen 
kring en produkt och inte bara produkten i sig för att på så sätt kunna nå ut till 
konsumenten på ett djupare plan. Som tidigare nämnt kan varumärkesidentiteten ses 
som varumärkets själ och är en viktig del i relationen till konsumenten. Än viktigare blir 
dock varumärkets personlighet när det handlar om att i praktiken på riktigt relatera och 
identifiera sig med konsumenten. (Gobé, 2010, s. xxx-xxxii) Det emotionella 
varumärkesbyggandet handlar mycket om konsumentens upplevelse i samband med 
varumärket och därför blir allt som har med känsel, syn, hörsel, doft och smak viktiga 
delar att tänka på för företaget. Ett företags kommunikation är viktig, men det är svårt 
att veta hur effektivt den egentligen fungerar då det ofta betyder att information bara går 
ut från företaget till konsumenten och endast blir envägskommunikation. För att stärka 
relationen till konsumenten krävs att ett företag jobbar med kommunikationen och gör 
den mer till en konversation för att involvera konsumenten och uppmuntra till en dialog 
(Gobé, 2010, s. xxxiii). Syftet med att involvera konsumenten mer i företaget och 
varumärket och att tilltala dem på mer känslomässiga plan är för att stärka och bygga 
upp en långsiktig relation. För att det emotionella varumärkesbyggnadet ska lyckas 
krävs att företaget förstår och uppskattar sina konsumenter samt deras behov.  
 

3.6.4 Varumärkets funktion ur företagets perspektiv 
Ett varumärke fyller många olika funktioner beroende på ur vems perspektiv det blir 
sett. Ett varumärke kan vara intressant ur flera olika synvinklar beroende på situation 
kan de vara lagstiftarens, företagets, konsumentens och/eller konkurrentens.  
 
Ur ett företags roll är varumärkets identitet av relevans då identiteten har en viktig roll 
som informationsbärare, vilket innebär att varumärket bär på konkret fakta om dess 
egenskaper så som produktens innehåll, kvalitet och pris. Huvudsakligen grundar sig 
denna fakta på produktens funktionella egenskaper. Det finns möjlighet att bygga upp 
en identitet med unika variabler för att kunna differentiera produkten på marknaden. 
Smak är ett sätt att differentiera sig som varumärke. Oftast används emotionella element 
för att förmedla den unika identitet som varumärket bär på. Variabler som kan vara 
användbara i detta syfte är produktens namn, historisk bakgrund och innehåll. Den 
unika identitet som varumärket besitter är användbart i positioneringssyfte och är ett bra 
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verktyg att använda sig av för att urskilja att en produkt är unik på marknaden. 
Varumärkesidentiteten har också ett syfte ur företagets synvinkel att agera som 
konkurrensmedel. Genom att bygga upp en märkeslojal bas av kunder skapar företaget 
ett starkt konkurrensmedel gentemot andra konkurrenter men även i 
förhandlingssituationer med andra aktörer på marknaden. Utifrån vår frågeställning kan 
ett konkurrensmedel vara att varumärket har en tydlig och bra smak. Ett varumärke med 
en stark identitet och hög lojalitet bland konsumenterna skapar en stabil bas att stå på 
för framtida investeringar. Då företaget har en stabil bas att stå på finns det stora 
möjligheter till märkesutvidgning och produktutveckling. Ett varumärkes unika identitet 
skapar ett mervärde som kan användas för att generera tillväxt både på befintliga och 
nya marknader. (Melin, 1997, s. 25-28) 
 

3.6.5 Varumärkets funktion ur konsumentens perspektiv 
Ur konsumentens perspektiv fyller varumärket en annan roll. Liksom för företaget fyller 
varumärket en roll som informationsbärare för produktens pris, kvalitet och innehåll. 
Denna funktion innebär också att det blir lättare för konsumenterna att orientera sig 
bland alla varumärken genom att använda varumärket som en referenspunkt för att på 
bästa sätt komma fram till vilket som är det bästa köpet. Studier visar på att användning 
av ett sensoriskt språk på förpackningarna kan hjälpa konsumenterna vid val av 
varumärke i butik. Swahn (2011) har i sin studie kommit fram till att konsumenterna är 
mindre priskänsliga då produkterna har en sensorisk beskrivning av smaken på 
förpackningen (Swahn, 2011, s. 45). Varumärket underlättar och främjar konsumenterna 
till återköp om det används och uppfattas på rätt sätt. Varumärkets funktion för 
konsumenterna förmedlar även en viss kvalitetsstämpel, vilket betyder att de håller en 
viss kvalitetsnivå på både gott och ont som konsumenterna känner till. Företagen måste 
därför uppfylla konsumenternas förväntningar med sin produkt för att inte äventyra 
varumärkets ställning. Ur ett konsumentperspektiv kan även varumärket agera som en 
riskreducerare, främst vid sällanköp. Ett välkänt och etablerat varumärke minskar de 
risker som kan förekomma vid ett köp. Slutligen symboliserar varumärket en image för 
konsumenten, hur de uppfattar produkten, varumärket och företaget (Kapferer, 2004, s. 
98). Det är konsumenten som skapar varumärkets image genom sina associationer, 
preferenser och uppfattningar (Keller, 2009, s. 143). Varumärkets image kan vara av 
betydelse både för konsumentens egen emotionella och rationella karaktär men också 
för att bli socialt accepterad. Företag använder imagefunktionen i sin marknadsföring, 
exklusiva märken kopplar gärna samman personlighet och märkesprodukt för att 
framhäva varumärkets symboliska värde. (Melin, 1997, s.28-30). Keller (2009) (2009) 
hävdar att den viktigaste relationen för ett företag är den mellan konsumenten och 
varumärket. Den påverkas till viss del av andra betydelsefulla relationer dels mellan 
konsument och konsument men även konsument och företag samt företag och 
varumärke (Keller, 2009, s. 152) .  
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4. PRAKTISK METOD 
 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi gick till väga för att samla in det 
empiriska materialet. Vilka urval vi har gjort och vilka metoder vi har använt oss av för 

att samla in data för vår studie. 
 

 

4.1 Val av respondenter  
Urvalet av respondenter är en viktig del i en undersökning eftersom det ligger till grund 
för resultatet. Ett noga genomtänkt och väl avvägt urval är av största vikt för att 
undersöka det som studien avser. Bryman (2011) tar upp att i kvalitativ forskning med 
intervjuer som metod grundar sig urvalet oftast på ett målinriktat urval som är ett icke-
sannolikhetsurval. Det innebär att urvalet sker utifrån studiens problemformulering och 
syfte samt att respondenterna väljs efter hur relevanta de är för ämnet (Bryman, 2011, s. 
434). Antal intervjuer som ska göras för att en studie ska vara trovärdig finns det flera 
åsikter om, men dock finns inget konkret sätt att gå tillväga för att bestämma antalet. 
Utifrån den enskilda studien och situationen väljs det antal intervjuer som ger den bästa 
förståelsen för ämnet. I kvalitativa studier är det inte antalet intervjuer som är de viktiga 
utan den information de genererar. (Ryen, 2004, s. 86) Det är inte heller längden på 
intervjuerna som är det relevanta utan innehållet, det finns inget som bevisar att längre 
intervjuer skulle vara bättre än kortare. Längden på intervjuerna kan variera beroende på 
respondenten och hur villig denne är att dela med sig av information (Bryman & Bell, 
2011, s. 375). Ryen (2004) betonar vikten med att välja respondenter utifrån vilken 
information de kan generera och vad som bäst besvarar studiens problemformulering 
och förklarar studiens syfte istället för att fokusera på antalet intervjuer (Ryen, 2004, s. 
77-78). 
 
Vår målgrupp är företag som finns på den svenska marknaden och verkar inom 
livsmedelsbranschen. För att inte begränsa oss valde vi företag med produkter i olika 
kategorier för att på så sätt erhålla en större förståelse. Vi har vidare valt personer på 
dessa företag som arbetar med marknadsföring och varumärke inom företaget. Vi ansåg 
att de bäst skulle kunna bidra till vår studie och hjälpa oss besvara vår 
problemformulering. Urvalet har skett utifrån ett målinriktat urval och vi är medvetna 
om att det innebär att resultatet inte kan generaliserat till en population, men det är det 
som passar vår studie utifrån vårt syfte. Inom ett målinriktat urval finns det två olika 
vägar att gå, antingen kan man göra ett snöbollsurval eller ett teoretiskt urval (Bryman, 
2011, s. 434). Det teoretiska urvalet går ut på att forskaren kontinuerligt gör urval för att 
fylla de på förhand bestämda kategorierna med intervjupersoner, urvalet sker i 
samverkan med teorin (Bryman, 2011, s. 393, 434). Då vår urvalsprocess inte kan sägas 
representeras av resonemanget ovan har vi inte använt oss utav ett teoretiskt urval. Vi 
använde oss av ett snöbollsurval då vi tog kontakt med företag och människor som var 
relevanta för vår studies ämne för att genom dem nå ytterligare respondenter (Bryman, 
2011, s.196). De slutgiltiga respondenterna inom de valda företagen nåddes via 
vidarebefordring av växel och anställda på företagen. 
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4.2. Forskningsetik 
En studie kommer att påverka människan på ett eller annat sätt som inte går att komma 
ifrån i en samhällsvetenskaplig studie(Holme & Solvang, 1997, s. 32). Detta har vi tagit 
hänsyn till i vår studie för att visa respekt för de människor som deltagit i studien 
genom att följa de fyra etikregler från vetenskapsrådet. Dessa fyra regler som vi använt i 
studien innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Patel och Davidsson, 2011, s. 62-63).  
 
Respondenterna har informerats om studiens syfte innan de valde att delta i studien och 
har fått lämna samtycke till att delta. Vi har även informerat respondenterna att de inte 
behöver känna sig tvingade att svara på någon fråga samt att de får möjlighet att läsa 
igenom det transkriberade materialet i efterhand för att på så sätt försäkra sig om vad de 
har sagt. Samtliga respondenter har fått lämna samtycke till att deras namn och 
företagets namn får användas i studien och på så sätt har vi berört 
konfidentialitetskravet då samtliga respondenter godkänt detta. Därför kommer inga 
företag och personer vara anonyma i studien vilket vi anser är viktigt för studien då det 
är intressant att veta vilket resultat som kommer från vilket företag. Respondenterna har 
även blivit informerade om att det empiriska materialet endast kommer att användas för 
denna studie samtidigt som de är införstådda med att uppsatsen är en offentlig handling. 
Vi menar att vi har tagit god etisk hänsyn till respondenterna genom att vi följt 
vetenskapsrådets etiska krav. 
 

4.3 Semistrukturerad intervju 
Inom den kvalitativa forskningen används oftast intervjumetoder vid insamling av data 
(Bryman & Bell, 2011, s. 360). Vi har valt att utföra intervjuer med företagen för att på 
så sätt komma åt och förstå hur smak används utifrån företagets perspektiv på bästa sätt. 
Kvalitativa intervjuer kan ske i form av fokusgrupper, gruppintervjuer, 
semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer, dessa är de som är vanligast 
förekommande (Bryman, 2011, s. 206). Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren 
använder sig av ett eller flera på förhand bestämda teman under intervjun som 
respondenten får svara och associera fritt kring. Ostrukturerade intervjuer liknar till stor 
del ett vanligt samtal. En semistrukturerad intervju har i likhet med den ostrukturerade 
intervjun på förhand bestämda teman som utgångspunkt, vanligt är att forskaren har 
utarbetat en intervjuguide med frågor som underlag för intervjun. (Bryman, 2011, s. 
415) Fokusgrupper och gruppintervjuer skiljer sig från semistrukturerade- och 
ostrukturerade intervjuer på så vis att deltagarna diskuterar intervjufrågorna med 
varandra (Bryman, 2011, s. 206). Med hänsyn taget till detta och syftet med vår studie 
så har vi beslutat att våra intervjuer kommer att vara semistrukturerade. Det innebär att 
vi utgår ifrån på förhand bestämda öppna frågor men att de under intervjuns gång kan 
tillkomma frågor eller att de befintliga utvecklas beroende på respondentens svar 
(Bryman & Bell, 2011, s. 363). Öppna frågor gör även att respondenten kan svara med 
sina egna ord och på så sätt få fram sina personliga åsikter och tankar (Patel & 
Davidson, 2011, s. 81). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer 
eftersom vi anser att det är den struktur som lämpar sig bäst då vi vill ta reda på hur 
livsmedelsföretag använder sig av smak och i vilka sammanhang. Genom att använda 
semistrukturerade intervjuer låter vi den intervjuade uttrycka sina egna tankar mer 
utförligt och på så sätt upptäcka deras användande av sinnet smak på ett bredare och 



 28 

djupare sätt. Den intervjuade får möjlighet att utveckla sina svar till skillnad från en 
strukturerad intervju där den intervjuade får välja mellan uppsatta svarsalternativ 
(Denscombe, 2000, s. 135).  
 

4.4 Telefonintervju 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer via telefon. Det finns både fördelar och 
nackdelar med att göra telefonintervjuer. Den främsta fördelen är att intervjuer på 
telefon är mindre kostsamma och inte lika tidskrävande som intervjuer ansikte mot 
ansikte (Bryman, 2011; Denscombe, 2000). En annan fördel är att det kan vara lättare 
för respondenten att svara på känsliga frågor över telefon (Bryman, 2011, s. 432). De 
nackdelar som nämns i samband med telefonintervjuer är att längre intervjuer är mindre 
bra, intervjuaren kan inte se respondentens kroppsspråk och går miste om information 
som skulle kunna vara till hjälp när det kommer till att tolka och förstå svaren bättre 
samt att det kan uppstå tekniska problem. (Bryman, 2011, s. 432) Denscombe (2000) 
menar att även fast den visuella kontakten mellan respondent och intervjuare försvinner 
vid en telefonintervju så finns ändå den personliga kontakten kvar. Vi har noga övervägt 
både fördelar och nackdelar innan vi beslutade oss för att genomföra våra intervjuer via 
telefon. Vi är medvetna om att vi genom att göra detta val kommer gå miste om hur 
respondenterna reagerar på frågorna som kan vara viktiga för att bättre förstå helheten, 
som nämnts ovan. Däremot så anser vi att det inte är av större betydelse för vår studie 
då vi vill skapa oss en förståelse för hur företag använder sig av smak i sina 
marknadsaktiviteter. En bidragande orsak till att vi valt att göra telefonintervjuer är även 
att våra respondenter är spridda över hela Sverige och att det inom vår tidsram inte är 
genomförbart att träffa alla på plats och i person. Som nämnt tidigare ser vi det dock 
inte som en nackdel för studiens resultat. Den tekniska aspekten med telefonintervjuer 
kan vi inte rå på men är medveten om att problem kan uppstå och det är något vi får ha 
överseende med. Vi har valt att använda oss av inspelningsutrustning vid 
intervjutillfällena eftersom det ger oss möjligheten att fokusera på respondentens svar 
och ställa viktiga följdfrågor samt att det gör att vi inte missar respondentens egna ord. 
För att undvika att allt för många tekniska problem ska uppstå har vi testat utrustningen 
genom en pilotintervju, för att se så att ljudet var bra både för intervjuaren och 
respondenten. Vi gjorde även en provöverföring av materialet innan vi utförde de riktiga 
intervjuerna för att se så att det också gick smidigt. 
 

4.5 Utarbetande av intervjuguide  
Vårt val av att utföra semistrukturerade intervjuer innebär att vi utgår ifrån en 
intervjuguide med på förhand bestämda teman och frågeställningar. Intervjuguiden kan 
ses som en mall genom hela intervjun för att undvika insamling av orelevant 
information men också för att inte missa relevanta områden som ska undersökas. Dock 
finns det argument för att en på förhand bestämd struktur på intervjun kan leda till att 
forskaren inte upptäcker viktig information och att missförstånd uppstår (Ryen, 2004, s. 
44). Samtidigt ger en väl utarbetad struktur på intervjuguiden minskad risk för att ställa 
frågor som inte är relevanta för studiens syfte och på så vis minska studiens trovärdighet 
och äkthet. Intervjuguiden behöver dock inte följas exakt, vilket innebär att frågor kan 
tillkomma under intervjuns gång beroende på respondentens svar. (Ryen, 2004, s. 44-
45) Vi anser att en intervjuguide kommer ett hjälpa oss i genomförandet av våra 
intervjuer för att inte missa information vi vill samla in men även för att det samtidigt 
finns en flexibilitet som gör att vi kan ställa följdfrågor och andra frågor som kan 
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komma upp under intervjuns gång för att bättre förstå helheten. En intervjuguides 
struktur bygger på att börja med generella frågor för att sedan gå djupare in på ämnet 
och tillslut avsluta intervjun med enklare frågor för att göra intervjupersonen trygg i 
situationen (Dalen, 2008, s. 31).  
 
Vid utarbetandet av vår intervjuguide har vi utgått från vår studies problemformulering 
och syfte samt tagit hjälp av de valda teorierna för att få en bra struktur. Det för att på 
bästa sätt erhålla relevant och betydelsefull information för vår studie. Vi har följt 
Dalens (2008) struktur och haft det som en grund då vi utformat guiden, genom att börja 
med generella frågor för att efter det gå in djupare på de valda temana. (Dalen, 2008, s. 
31) Vi valde att strukturera vår intervjuguide efter teman som passar med våra valda 
teorier; marknadsföring, sinnesmarknadsföring, smak, konsumentbeteende, 
kommunikation och varumärke. Avslutet sker i form av några sista generella frågor för 
att på så sätt knyta ihop intervjun på bästa sätt. (Se bilaga 1) Tre av frågorna som 
ställdes till våra respondenter valde vi att inte presentera i vår studie eftersom de inte 
genererade den relevanta information som vi hade förväntat oss.  
 

4.5.1 Pilotintervju 
Innan vi utförde de riktiga intervjuerna med respondenterna på företagen valde vi att 
testa våra frågor i intervjuguiden med hjälp av en pilotintervju. Det gjorde vi eftersom 
vi som intervjuare inte på förhand hade någon erfarenhet av denna undersökningsform 
samt att vi ville se till så att våra frågor uppfattades på rätt sätt. En pilotstudie ska göras 
i alla studier för att testa hur bra frågorna uppfattas, hur svaren blir och för att göra 
intervjuaren säkrare i situationen (Bryman, 2011, s. 258). Då vi valt ut våra 
respondenter utifrån ett målinriktat urval var det viktigt för oss att även pilotintervjun 
genomfördes på en likvärdig person. Det eftersom vi ville vara säkra med att våra frågor 
skulle generera de resultat som var syftet med intervjuguiden. Efter pilotintervjun med 
en person verksam inom livsmedelsbranschen utvärderade vi svaren, ställde dem mot 
frågorna och jämförde med vad vi ville få ut. Vi fick bekräftat att frågorna var relevanta 
och uppfattades på ett korrekt sätt, pilotintervjun bidrog därför inte till några drastiska 
ändringar. Dock så utvecklade vi några få frågor för att göra dem enklare för 
respondenterna att besvara. Förutom att testa frågorna provade vi även den tekniska 
utrustningen, diktafonen som vi valt att använda oss av för att se så vi fick en bra och 
tydlig inspelning. Provintervjun gjorde att vi kände oss säkrare på vår intervjuguide, 
frågorna och situationen som sådan när vi skulle utföra intervjuerna.  
 

4.6 Genomförandet av intervjuerna  
Vi har själva kontaktat våra intervjupersoner via telefon eller e-mail för att få kontakt 
med den mest lämpade personen inom företaget för vår studie. Då vi fått kontakt med 
den personen berättade vi kort vad vår studie handlar om. Datum och tid för intervjun 
bestämdes tillsammans med våra respondenter för att hitta den tid som passade dem bäst 
inom en given tidsram med några undantag. Det gjorde vi för att inte tvinga på dem en 
speciell tid som de kände inte passade så bra för att undvika en stressad respondent med 
ogenomtänkta svar. Vi genomförde intervjuerna vecka 12-14, vi fick en sen 
återkoppling av en respondent som vi ansåg viktig för studien därför gjorde vi ett 
undantag och gjorde den intervjun vecka 16. Totalt gjordes nio intervjuer via telefon 
som tog mellan 25-45 min. Efter att ha gjort de nio intervjuerna kände vi att vi hade fått 
bra svar och att de flesta svaren var relativt likvärdiga och därför valde vi att sluta samla 
in data då vi ansåg att vi hade uppnått en teoretisk mättnad(Bryman, 2011, s. 394)  
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Inför en kvalitativ intervju har ofta intervjuaren en utarbetad plan på vilka tema och 
frågor som ska ställas för att få svar på de frågeställningar studien intresserar sig för. I 
en intervju sker ett utbyte av synpunkter, åsikter och uppfattningar. En intervju av detta 
slag har till syfte att i första hand fokusera på intervjupersonens upplevelser och 
uppfattningar, för att vi ska få en djupare förståelse för hur livsmedelsföretag använder 
smak i sin marknadsföring. Vi ska därför som intervjuare hålla våra egna synpunkter 
och uppfattningar utanför intervjun. En intervjuare ska ha en förmåga att lyssna och visa 
ett genuint intresse för informationen respondenten delar med sig av (Dalen, 2008, s. 
38-39). Vi är inga erfarna intervjuare och har därför exempelvis inte den rätta känslan 
för när pauser ska göras för att låta respondenten fundera över sitt svar. Detta har vi 
tagit med oss genom intervjuerna och försökt tänka på att ta pauser och ge 
respondenterna den tid de behöver för att fundera ut ett svar samt att inte hasta iväg till 
nästa fråga.  
 
Det är viktigt att kunna ta del av respondenternas egna ord i efterhand och få med allt 
ifrån intervjun för att undvika missförstånd. Därför rekommenderas det att en 
inspelningsmaskin används vid intervjutillfället. (Dalen, 2008, s.33-34; Ryen, 2004, s. 
56) Vi har använt oss av en diktafon till samtliga av våra telefonintervjuer. 
Användningen av diktafonen under intervjun har också inneburit att vi har kunnat 
fokusera mer på själva intervjun än att anteckna vad som sägs och på så sätt kunnat föra 
en bättre konversation (Dalen, 2008, s. 33-34). Alla respondenter har blivit väl 
informerade om att vi spelar in intervjun, vad inspelningen kommer att användas till och 
att den inspelade informationen bara kommer att användas för denna studie och sen 
raderas. De har även fått godkänna att deras namn och företagsnamn får finnas med i 
studien, samtliga samtyckte och därför har vi inga anonyma respondenter. Vi har 
genomfört intervjuerna en och en för att få intervjuerna så lika som möjligt, vilket också 
har gjort det viktigt att spela in intervjun så att vi har kunna lyssna på den i efterhand 
eftersom det både är viktigt vad som sägs och hur det sägs (Bryman & Bell, 2011, s. 
374). Vi har inte haft några problem med att vi båda inte varit närvarande på alla 
intervjuerna då vi tagit del av det insamlade materialet och tillsammans analyserat deras 
svar. Vi har gjort alla intervjuerna i avskilda rum där vi ansåg att vi inte kunde bli 
störda.   
 

4.7 Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 
Transkriberingen, överföringen från band till utskrift gjordes direkt efter varje intervju 
av intervjuaren själv för att tolkningen skulle bli så korrekt som möjligt. Det är viktigt 
att forskaren själv gör transkriberingen, eftersom det ger forskaren en bättre chans att 
lära känna sitt material samt att det kan stärka den senare analysprocessen (Dalen, 2008, 
s. 65; 69). Materialet efter varje intervju sparades i en gemensam mapp för att senare 
bearbetas ytterligare. Respondenterna fick möjligheten att läsa igenom det 
transkriberade materialet. På så sätt försäkrade vi oss om att vi hade förstått varandra 
rätt samt att respondenterna fick möjlighet att komplettera materialet om de kände att 
det behövdes i efterhand. 
 
En viktig del i analysprocessen är kodningen av det insamlade materialet. Forskaren 
måste systematiskt gå igenom materialet för att beskriva vad det egentligen handlar om. 
Därefter leta efter mer abstrakta kategorier som kan sammanföra och organisera 
materialet på nya sätt. Syftet är att förstå innehållet på en mer tolkande och teoretisk 
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nivå. Det är lätt att hamna i summeringsstadiet, framförallt när man har lite erfarenhet 
av att analysera kvalitativt material. Kodningen genomgår olika stadier innan den 
slutgiltiga tolkningen. De olika stadierna som ska passeras är: råkodning, kodning, 
slutlig kodning, kategorisering, samt generalisering/teoretisering. (Dalen, 2008, s. 74-
75) Råkodningen i vårt fall skedde genom transkriberingen, att vi överförde de 
inspelade materialet till skriftlig form. Vi valde att transkribera materialet eftersom 
intervjun förstärks då den hörs igen samt att en del svar blir tydligare när de blir 
upprepade. Svaren kodades utifrån de ställda intervjufrågorna för att återge det 
respondenten sa så nära sanningen som möjligt. Svaren kategoriserades sedan under 
våra valda teman: marknadsföring, sinnesmarknadsföring, smak, kommunikation, 
konsumentbeteende, varumärke och framtiden. Materialet organiserades i olika 
kategorier för att förstå resultatet på ett mer tolkande sätt. Kategoriseringen underlättade 
arbetet med vår slutgiltiga analys av intervjuerna eftersom det var lättare att fokusera på 
ett tema i taget med de frågor och svar som innefattade den kategorin. Efter att ha kodat 
materialet och tolkat det på de olika nivåerna ansåg vi att vi hade en god förståelse för 
det insamlade materialet och kunde därefter generalisera materialet samt knyta det till 
våra valda teorier för studien. Vår uppgift som forskare är att tolka och återge resultaten 
så nära verkligheten som möjligt (Ryen, 2004, s. 105). Vilket vi har försökt göra så gott 
det går genom att dels som nämnts tidigare låta respondenterna läsa igenom det 
transkriberade materialet samt att vi analyserat våra resultat noga. Kritik av att koda en 
kvalitativ undersökning är att kontexten tas ut ur sitt sammanhang och att dess verkliga 
betydelse går förlorad (Bryman, 2011, s. 526).  
 

4.8 Redovisning och analys av det insamlade materialet 
Vårt insamlade material består av svaren från de nio genomförda intervjuerna. Efter att 
ha genomfört transkriberingen av det inspelade materialet valde vi att dela in svaren 
efter olika teman. Det gjorde vi för att få en bättre överblick och för att lättare se 
mönster bland respondenternas svar. Vi utgick från vår studies problemformulering och 
de använda teorierna samt intervjufrågornas indelning i intervjuguiden för att hitta bäst 
teman för redovisningen av resultaten. Det gjorde att vi lättare kunde identifiera teman 
och viktiga delar i respondenternas svar. Resultatet av undersökningen ska alltid 
kopplas till studiens problemformulering och det har vi strävat efter i 
resultatredovisningen (Dalen, 2008, s. 84). Empirikapitlet är indelat i samma teman som 
vår intervjuguide och vårt teorikapitel till stor del. Vi valde att presentera resultaten på 
detta sätt eftersom vi anser att det ger en tydlig bild av respondenternas svar samt att 
texten blir lättare att följa. Vi undkommer på detta sätt risken för upprepningar av nio 
respondenters svar på samma fråga. Det är respondenternas uttalanden i form av citat 
som räknas till den riktiga empirin när intervjuer används i en studie (Dalen, 2008, s. 
105). Vi har under varje tema presenterat våra resultat i form av text och använt oss av 
citat för att tydliggöra viktiga delar.  
 
Resultatet ska analyseras på det sätt som passar materialet och de viktigaste frågorna 
bäst (Dalen, 2008, s. 81). Vi har valt att följa samma tydliga struktur och teman i vårt 
analyskapitel som resterande arbetet är uppbyggt på. Analysen består av kopplingar 
gjorda mellan empiri och teori för att visa på likheter eller skillnader samt för att 
upptäcka eventuella samband. Bryman & Bell (2011) är tydliga med att det finns två 
metoder för kvalitativ analys som är de mest använda, analytisk induktion och grundad 
teori (Bryman & Bell, 2011, s. 446). Analytisk induktion är en metod för analys som 
fortsätter med insamling av information till studien tills att det inte upptäcks några fler 
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fall som ej stämmer med den uppsatta hypotesen. Grundad teori handlar till skillnad 
från analytisk induktion om ett samband mellan datainsamling, teori och analys genom 
hela processens gång. (Bryman & Bell, 2011, s. 446; 449) Vi har inte medvetet gjort ett 
val angående metod för vår analys utan utgått från våra valda teman som tidigare 
nämnts. Analysen kan dock liknas vid metoden som används i grundad teori. I analysen 
har vi strävat efter att hela tiden reflektera över teori och empiri för att skapa en tydlig 
helhetsbild genom hela kapitlet. Det är när teori möter empiri som ny insikt och 
förståelse skapas (Dalen, 2008, s. 96).  
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5. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från vår kvalitativa datainsamling. Resultatet av 
intervjuerna presenteras i sju olika avsnitt för att skapa en bättre förståelse hos läsaren. 

Det börjar med en kort presentation av studiens respondenter. 
 

 

5.1 Respondenter 
Vi har intervjuat nio personer i livsmedelsbranschen som arbetar med varumärken och 
marknadsföring, här följer en kortare beskrivning om vad de har för arbetsuppgifter och 
vad företagen arbetar med.  
 

Johan Mattisson - Brand Manager, Campbell Soup 
Campbell Soup är ett internationellt företag med specialiteter som soppor samt kalla och 
varma såser. Johan arbetar som Brand Manager för varumärkena Bong och Touch of 
Taste.  
 

Catarina Molin Österlund - Recipes & Inspirations Manager, Arla 
Arla är ett globalt mejeriföretag som producerar allt från mjölk till smaksatta produkter 
som säljs på flera ställen runt om i världen. Catarina är övergripande ansvarig för allt 
som görs inom recept och matinspiration.   
 

Angela Everbäck - Brand Manager, Dansukker 
Dansukker står för Sveriges sockerprodukter. Angela ansvarar för deras marknadsföring 
både till konsument och inom business to business.  
 

Stina Yones - Marknads- och produktchef, Gooh  
Gooh är färsk färdigmat som säljs i butik och är en del av koncernen Lantmännen. Stina 
arbetar med allt från produktutveckling och prissättning till att kommunicera och 
marknadsföra produkterna på Gooh.  
 

Sophie Rietz Elvefors - Nordic Marketing Manager, Heinz 
Heinz är ett globalt varumärke som är mest känd för sin ketchup, men som även 
erbjuder andra produkter på marknaden. Sophie är nordisk marknadschef för 
varumärkena Heinz, HP, Lea & Perrins och WeightWatchers.  
 
 Linda Johansson - Marknadschef, Kungsörnen 
Kungsörnen producerar pasta, mjöl, frysta produkter som matbröd och kakmixer. De är 
en del av koncernen Lantmännen. Linda arbetar som marknadschef för Kungsörnen och 
motsvarande varumärken i Norge och Danmark.  
 

Marika Nyman - Brand Manager, Polarbröd 
Polarbröd är Sveriges tredje största brödproducent som har ett sortiment på mörkt och 
ljust mjukt bröd till hårt tunnbröd. Marika arbetar som varumärkeschef både på den 
svenska marknaden och på deras exportmarknad.  

 
Johan Åberg - Webbansvarig, Skånemejerier 

Skånemejerier är ett mejeri i södra Sverige som producerar allt ifrån mjölk och ost till 
olika juicer. Johan är ansvarig för all digital marknadsföring som sker mot 
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konsumenterna.  
 

Ellinor Persson - Kategorichef, Nestlé Professionel 
Zoegas och Nescafé är två stora varumärken inom kaffeindustrin. Ellinor är 
kategorichef för både Zoegas och Nescafé inom business to business.  
 
Vi kommer här att presentera resultaten i teman om marknadsföring, 
sinnesmarknadsföring, smak, konsumentbeteende, kommunikation, varumärket och 
framtiden. Det har vi valt att göra för att skapa en tydlig struktur över kapitlet. I varje 
del har vi valt att ta upp de resultaten som våra intervjuer har resulterat i och belysa det 
viktigaste med tydliga citat för att förtydliga. Anledningen till att vissa respondenter har 
givits större plats genom fler citat i empirin är endast på grund av att vi anser att de 
lyfter fram det viktiga aspekterna på bästa sätt.  
 

5.2 Marknadsföring 
Användningen av de olika marknadsföringskanalerna som finns är relativt lika mellan 
våra respondenter. Samtliga uppger att de använder sig både av traditionell 
marknadsföring så som annonsering och TV-reklam samt via marknadsföring digitalt 
både på facebook, bloggar, appar, hemsidor och liknande. Förutom Gooh som är relativt 
nya på marknaden och anser att de ännu inte har de resurser som krävs för att 
marknadsföra sig på traditionellt vis. Istället använder de sig av alternativ 
marknadsföring och genom att finnas på plats i butik vid köptillfället samt “word of 
mouth” baserade kampanjer säger Stina Yones. Marknadsföring i butik är en strategi 
som de resterande av våra respondenter också uppger är en viktig marknadsföringskanal 
för dem, det eftersom det är i butik som slutgiltiga beslut tas.  
 

“Vi marknadsför oss dels traditionellt i print i olika magasin, och sen även i 
sociala och digitala medier.” - Johan Mattisson, Campbell Soup 
  
Beroende på vilken typ av produkt de marknadsför använder de sig av de olika 
kanalerna för att få den bästa kombinationen av medier. Exempelvis uppger Dansukker 
att socker är en produkt som används i så många olika sammanhang och att det därför 
lämpar sig bäst med en bred marknadsföring. Även Arla jobbar med bred 
marknadsföring just eftersom de är så stora i Sverige och har ett stort utbud av 
produkter. På Polarbröd använder de sig också av en bred marknadsföring just för att 
det är bröd, men jobbar samtidigt mer med att göra marknadsföringen personligare än 
vad den är idag. Den största delen av våra respondenter uppger att de vill bemöta sina 
konsumenter mer individuellt och personligt, för att på så sätt kunna föra en närmare 
dialog med sina konsumenter. Vilket de på Kungsörnen förtydligar genom att säga att 
de vill vara involverade, konsumenterna ska känna att de kan kontakta Kungsörnen och 
att de är öppna för att ha en dialog.  
 

“Det blir allt viktigare att prata personligt med konsumenterna, att föra en 
dialog och lyssna in. Vad gillar du för bröd, vad tycker du om, vad har du för behov? 
Så vi jobbar mycket med att ta reda på vad finns det för behov hos människor, hur äter 
man bröd.“ - Marika Nyman, Polarbröd 
 
På Arla berättar de också att det är viktigt att tala om för konsumenten hur produkten 
ska användas, så att konsumenten förstår relevansen och visar på användningsområdena 
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med just den specifika produkten. Arla liknar sina recept vid en användarguide för 
konsumenterna precis som vilken annan produkt som helst. De menar att de måste visa 
konsumenten hur de ska använda produkten för att skapa ett intresse, de använder sina 
recept för att underlätta för sina konsumenter.  
 

“Därför är recepten vår användarguide, vår userguide för hur man använder 
produkten. Om man köper en telefon eller en pryl eller vad det än är till och med en 
ficklampa så ingår det en instruktionsbok så här gör du med knapparna så här gör du 
med den grejen. Köper du ett schampo så står det ju använd schampot så här och så 
här och är till för det här och det här och recepten är våra användarguider då för hur 
man ska använda produkten.” - Catarina Molin Österlund, Arla  
 
När det kommer till om företagen marknadsför sig på lång eller kort sikt så uppger 
samtliga av våra respondenter att de använder sig av en kombination av lång- och 
kortsiktig marknadsföring, beroende på vad syftet med marknadsföringen är. När det 
gäller varumärket finns det oftast en långsiktig strategi medan marknadsföringen av 
specifika produkter görs mer kortsiktigt. Kungsörnen säger att det de använder både 
långsiktig- och kortsiktig marknadsföring och menar att de har en strategi att använda 
en kombination av kanaler, de använder olika kanaler beroende om de ska marknadsföra 
sig på lång eller kort sikt. Kungsörnen använder traditionell media på lång sikt och 
aktiviteter i butik används för mer kortsiktig marknadsföring. På Nestlé menar de att det 
viktigast är att ha en plan och en strategi för sin marknadsföring på lång sikt.  
 

“Det skiljer sig lite beroende på om vi marknadsför varumärket 
Skånemejerier eller en specifik produkt. För varumärket Skånemejerier finns en längre 
strategi eftersom det tar lång tid att bygga upp ett varumärke. På kortare sikt 
marknadsför vi till exempel en ny produkt, exempelvis vid en lansering av en ny smak” - 
Johan Åberg, Skånemejerier  
 
Social media och digital marknadsföring är en kanal samtliga respondenter jobbar mer 
och mer med, just eftersom att det anser att det blir viktigare att kunna vara 
lättillgängligt och föra en dialog med sina konsumenter. Kanaler de gärna använde sig 
av är facebook, YouTube, bloggar, hemsida och google som de också jobbar med för att 
bli bättre på. På Polarbröd använder de sig allt mer av sociala medier, de jobbar med 
kampanjer och tävlingar på facebook och vill att konsumenterna ska tycka till och vara 
delaktiga i Polarbröd genom de kanalerna. De menar att bröd ibland inte är den roligaste 
produkten att marknadsföra och att det därför är vad de gör runt omkring som väcker 
nyfikenhet och intresse för varumärket. De berättar även att Polarbröd har en strategi för 
facebook och de andra sociala medierna de jobbar med. De har en kommunikatör vars 
uppgift är att prata och föra en dialog med konsumenterna på facebook för att visa att de 
bryr sig och är närvarande.  
 

“Vi känner väl att de digitala och sociala medierna blir mer viktiga för oss, 
jag kan tänka mig en relation på 70% på sociala och digitala och 30 % på vanlig 
print.” - Johan Mattisson, Campbell Soup 

 

5.3 Sinnesmarknadsföring 
I denna del ha vi valt att belysa företagens syn på sinnesmarknadsföring för att redogöra 
hur de använder sinnena idag och vilka möjligheter de ser med att använda sig av denna 
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strategi. Smak som är ett av sinnena som vi valt att fokusera på har vi därför valt att gå 
djupare in på i ett eget kapitel och kommer därför inte gå in speciellt mycket på smak 
här. 
 
När det kommer till sinnesmarknadsföring är det endast tre av våra respondenter som 
har en strategi för de fem sinnena i sin marknadsföring. Dansukker, Polarbröd och 
Skånemejerier menar att de har en medveten strategi för hur de använder de fem 
sinnena i sin marknadsföring. Resterande respondenter som Arla, Campbell Soup, 
Nestlé, Gooh, Kungsörnen och Heinz säger att de inte har någon medveten strategi för 
sinnena utan har valt att endast fokusera på ett eller två sinnen i sin marknadsföring.  
 
Polarbröd har en medveten strategi att använda de fem sinnena i sin marknadsföring och 
menar att det är viktigt när det handlar om mat och livsmedel. Vidare anser de att det är 
viktigt att försöka utnyttja sinnena så gott det går. På Polarbröd finns sinnena med i alla 
kanaler de arbetar med. Precis som Polarbröd så har också Dansukker en tanke med att 
använda sinnena i sin marknadsföring. Dansukker menar att synen är och har alltid varit 
det viktigaste sinnet för dem men att de har känt att de måste gå vidare och där har 
YouTube blivit en ny kanal. Där kan de prata, visa och berätta hur det gör och det är ett 
nytt sätt att nå ut och inspirera konsumenterna. De berättar också att de har börjat arbeta 
med smaken på ett helt nytt sätt nu än tidigare. Skånemejerier uppger också att de har en 
strategi för de fem sinnena som de försöker förmedla till sina konsumenter framförallt 
grafiskt genom bilder men också genom att finnas på plats i butik och ge 
konsumenterna möjlighet att uppleva produkterna. 
 
 “Njutningstrenden och hälsotrenden är otroligt stor, vi bryr oss om vad vi äter 
och bröd är en viktig del av vad man äter och ligger nära hjärtat och det är någonting 
som finns med i vardagen så att det är otroligt viktigt att nyttja alla sinnen så gott man 
kan, det finns med i alla de kanaler som vi har.” - Marika Nyman, Polarbröd   
 
De som inte har en utarbetad strategi menar att det finns en del sinnen som är viktigare 
än andra, speciellt eftersom det handlar om livsmedel så blir sinnen som smak och doft 
mer intressanta i marknadsföringen. På Gooh menar de att för dem så är smak ett 
jätteviktigt sinne men att de inte riktigt har en strategi för att använda de andra sinnena i 
sin marknadsföring förutom smaken. Smaken har blivit och kommer alltid vara en 
viktig del i Goohs marknadsföringsstrategi eftersom det är där de anser sig starkast. 
Även Nestlé säger att de inte har någon uttalad strategi för att använda de fem sinnena 
men att smaken är det som är viktigt för dem och att det därför kommer av sig själv. De 
utgår alltid från smaken och jobbar mest med den, sen menar de även att doften kommer 
in och har en del i upplevelsen då doften känns innan smaken på ett kaffe. Det finns 
heller ingen uttalad strategi på Arla när det gäller de fem sinnena utan att det viktigaste 
för dem är att det måste se gott ut. Likadant säger Campbell Soup om 
sinnesmarknadsföring, det är inget de arbetar med utan att det mest är synen som blir 
viktig för dem genom annonser och kampanjer.  
 
 “… smaken är det som är viktigast för oss, att det ska vara en perfekt kopp kaffe 
oavsett vilken maskin kaffet kommer ifrån, så vi utgår alltid ifrån smaken, det är ju kaffe 
och det ska ju smaka gott, och det är det sinnet vi jobbar absolut mest med.” - Ellinor 
Persson, Nestlé  
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5.3.1 Företagens användning av sinnesmarknadsföring idag 
På Polarbröd jobbar de konsekvent med butiksdemonstrationer men också med event 
och på olika arenor där konsumenterna får en chans att provsmaka, titta, dofta, klämma 
och känna på brödet. Genom butiksdemonstrationer menar Polarbröd att de har stora 
möjligheter med att använda sinnena i sin marknadsföring. Smak är det sinne som 
används mest men när det kommer till förpackningen vill konsumenten känna på brödet 
och därigenom blir även känsel mycket viktigt. Ett mjukt bröd signalerar att det är färskt 
och, då köper konsumenten med det hem och därigenom kommer fler sinnen in i bilden. 
Undersökningar har visat att provsmakningar leder till ökad försäljning vilket leder till 
att konsumenten provar brödet igen för att en nyfikenhet har väckts. Polarbröd jobbar 
även tillsammans med exempelvis Norrglimt för att det förhöjer båda produkternas 
smaker. Prio ett för Polarbröd är att det ska vara gott men att de arbetar för att involvera 
fler sinnen, smaken ska förstärka upplevelsen och tvärtom.  
 
 “Polarbröd ska smaka gott och vi ser också till att det ska kännas i all vår 
kommunikation. Våra bilder ska förstärka att det är en smak av norrland, härlig 
naturlig miljö, där ska det finnas smakliga mackor som ett exempel för att förstärka den 
goda smaken av brödet.” - Marika Nyman, Polarbröd   
 
För Skånemejerier är sinnet smak oerhört viktigt för deras varumärke, de ska både 
smaka gott och se gott ut. De berättar att de lägger ner mycket kraft på att produkterna 
just ska se goda ut. Det är då främst förpackningarna som ska ha ett snyggt, gott och 
inbjudande utseende. Då jobbar Skånemejerier mycket med syn, recept och 
professionella bilder av recepten för att det ska se gott ut. Via TV-reklam blir även 
hörsel involverat, där skapar det en känsla av närhet till konsumenterna. Bildmaterial 
och goda recept är två viktiga saker genom vilka Skånemejerier jobbar för att framhäva 
smaken. Precis som för Skånemejerier trycker Arla också på att bilderna i 
marknadsföringen är otroligt viktiga. Även Arla jobbar mycket med recept i sina 
annonser för att visa vilken god rätt en viss produkt kan resultera i. Det är då viktigt att 
bilderna bli bra, att det låter gott och att receptnamnet är tilltalande. På Arla menar de 
att är det ingen bra bild kan de inte annonsera. Genom sinnena smak och syn ska 
konsumenten känna att det smakar någonting genom att bara titta.  
 

“… det är inte så att vi tänker, nu ska vi använda de fem sinnena här utan det 
är mer att det här måste se gott ut.” - Catarina Molin Österlund, Arla 
 
Dansukker fokuserar idag mer och mer på att använda sinnena i sina 
marknadsaktiviteter. Det har alltid mest varit synen och det är fortsatt ett starkt sinne. 
Det gäller främst när det kommer till vackra bilder på recept och liknande. Då YouTube 
har blivit en sökmotor idag precis som Google menar de att även det har gett synen men 
också hörseln mer plats. Just nu arbetar Dansukker med att försöka ta fram ett sensoriskt 
språk för att visa vilka karaktärer de olika sockerprodukterna har. För att hitta det här 
språket arbetar en smakpanel med att ta fram smakerna ur de olika produkterna och 
beskriva dem, det kan exempelvis vara att en produkt smakar lakrits eller gräddkola. 
Eftersom det finns så många sockerprodukter så vill de hitta ett språk för att visa på att 
det faktiskt är en stor skillnad på upplevelsen med olika produkter. Dock är det inte helt 
enkelt att ta fram ett sensoriskt språk. Dansukker arbetar lite på samma sätt som 
Systembolaget gör med viner och gör beskrivningen av produkterna till en viktigare del.  
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“För oss är det väldigt viktigt också att vi kan förmedla en smak utan att man 
smakar på det, utan att man mentalt ska kunna föreställa sig ungefär vad saker och ting 
kan smaka av våra olika produkter.” - Angela Everbäck, Dansukker 
 
 
 
Att relationen mellan företag och kunder stärks genom att använda de fem sinnena i 
marknadsföringen är alla våra respondenter överens om. På Heinz säger de att det är vad 
de hoppas på men att det blir upp till kunden att avgöra hur bra det lyckats, men att det 
är något de strävar efter. Gooh anser att det absolut gör det och att det då främst är smak 
som är viktigt för dem. Både Skånemejerier och Arla tycker att relationen absolut kan 
stärkas genom sinnesmarknadsföring och att det kan leda till att konsumenterna 
uppskattar varumärket ännu bättre.  
 
 “Om vi kan leverera något som är relevant för våra konsumenter så får vi 
mycket starkare relation.” - Catarina Molin Österlund, Arla 
 
De på Campbell Soup håller med till hundra procent att relationen med konsumenterna 
stärks genom att använda sig av sinnesmarknadsföring. De menar att det skapar en 
bättre interaktion med slutanvändaren av produkten. Denna uppfattning är något som 
även delas av Polarbröd menar att man kan skapa en helhetsupplevelse genom att 
integrera konsumenterna i olika aktiviteter och på så sätt stärka relationen.  
 
 “Känner dom sig delaktiga med sina sinnen också, så tror jag att man skapar en 
väldigt stark relation.”  - Johan Mattisson, Campbell Soup 
 

5.3.2 Företagens möjligheter med sinnesmarknadsföring  
Möjligheterna som finns med att använda de fem sinnena i sin marknadsföring uppger 
alla våra respondenter att de ser positivt på och anser att det finns många sätt att arbeta 
med dem. Heinz säger att de har en filosofi om att de vill tilltala konsumenterna både i 
hjärtat och rationellt. De arbetar därför med att det ska vara både emotionellt men 
samtidigt funktionellt. Heinz menar vidare att det är upp till konsumenten att bedöma 
hur bra de lyckas men att det är vad de strävar efter på Heinz, sinnena blir därför en 
ofrånkomlig del. För Kungsörnen menar de att synen framförallt är ett viktigt sinne och 
är även det som används mest i deras kommunikation men menar samtidigt att smak är 
oerhört viktigt. På Kungsörnen har de bland annat jobbat med bakning i butik och 
tänker i de banorna när det kommer till sinnena, men att det främst är en kombination av 
demonstrationer de använder sig av. Provsmakningar i butik menar Gooh är en stor del 
av marknadsföringen och där har smak och doft stora delar i hur produkten upplevs av 
konsumenten. Vidare menar de att det visuella även är en viktig aspekt att ta hänsyn till 
men också hur de profilerar sig i butik.  
 
 “Det visuella är ju självklart viktigt för att vi vet av erfarenheter och studier i 
butik och så att man söker inspiration, man vill gärna bli inspirerad.” - Stina Yones, 
Gooh 
 
Det finns stora möjligheter med att använda de fem sinnena i marknadsföringen och 
Campbell Soup menar att då de jobbar med mat så känns det relevant. De menar att det 
skulle vara kul att jobba mer med sinnena än vad de gör idag. Just nu använder sig 
Campbell Soup endast av synen då de inte anser sig vara så jätteduktiga på de andra, 
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men de skulle gärna satsa mer på både smak och doft. Zoegas arbetar mycket med smak 
och doft redan idag och lyfter fram det i sina kaffebeskrivningar. Andra sinnen som 
känsel skulle nog bli lite svårt men synen och hur förpackningar ser ut kan göra skillnad 
menar de. Vidare berättar de på Zoegs att då kaffe har mer aromer än vin så pratar de 
mycket om hur kaffet smakar och jobbar mycket med hur kaffet kan kopplas ihop med 
olika maträtter och desserter för att få fram en helhetsupplevelse.   
“De är det konceptet vi kallar kaffe och matparning, så vi jobbar mycket med smaker 
och smak sätter fokus i allt vi gör och utgår ifrån det.” - Ellinor Persson, Nestlé 
 

5.4 Smak 
Sinnet smak värderas som ett viktigt sinne, speciellt eftersom alla våra respondenter är 
verksamma inom livsmedelsbranschen. Det är viktigt för dem att deras produkter har en 
bra smak och likaså att det framgår i deras kommunikation. Samtliga respondenter 
menar att smak är viktigt för att deras konsumenter ska välja dem igen, vilket också 
innebär att deras varumärke stärks i kombination med dess smak. Gooh säger att då de 
är ett smakföretag är smaken jätteviktig, de arbetar hela tiden för att bli bättre på att 
använda och förstärka smaken i sin marknadsföring.  
 

“För att man måste tycka att det är gott, vi säljer ju ingenting om det inte är 
gott. Man måste tycka att det är gott, det är “AO” annars köper man inte produkten.“ - 
Catarina Molin Österlund, Arla 
 
Fördelen med att använda smak menar våra respondenter är att det är inspirerande och 
väcker ett intresse hos konsumenterna. Människor värdesätter att få uppleva, känna 
smaker, dofter och få inspiration menar de på Polarbröd. Det är därför viktigt för dem 
att använda sitt bröd på ett inspirerande sätt för att väcka konsumenternas smaklökar 
och nyfikenhet. De menar även att desto mer de involverar konsumenterna desto större 
intresse kan de väcka för produkterna och smakerna i deras bröd. Dansukker anser att 
man genom smak kan ge produkterna en egen personlighet, för att komma bort ifrån att 
sockerprodukter bara är sött.  
 

“Absolut, dels för att kunna differentiera de olika produkterna och ge dem en 
personlighet. Sen handlar det mycket om att av produkterna få en slutprodukt, en 
sockerkaka tillexempel som också förmedlar smak.” - Angela Everbäck, Dansukker 
 
Samtidigt som alla är överens om att smak förmedlar många fördelar och är viktigt för 
varumärket så anser en del samtidigt att smak är subjektivt vilket gör det svårt att 
kommunicera med. Det är väldigt individuellt, det går inte att säga att något är gott eller 
smakar bra, det är personligt. En smak som en person tycker om behöver inte betyda att 
en annan person gillar samma smak. De är även överens om att smaken måste användas 
och kommuniceras för att förmedla produktens smak på bästa sätt, det går inte bara att 
kommunicera smaken skriftligt.  
 

“Det man måste komma ihåg med smak är att det är väldigt subjektivt. Det du 
tycker är gott behöver inte betyda att din kompis tycker det är gott att jag tycker det är 
gott eller att mina barn tycker det är gott. Så att jag tycker inte att man kan säga 
egentligen att något smakar gott eller att vi har en bra smak.“ - Sophie Rietz Elvefors, 
Heinz 
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Eftersom smak är så subjektivt blir det rätt svårt för företagen att ta fram smaker för att 
tillfredsställa alla konsumenter på marknaden. De använder därför sig ofta av 
smakpaneler eller konsumenttester för att testa hur en smak skulle fungera på 
marknaden innan den lanseras.  

 
“Vi har en smakpanel som får testa alla våra rätter innan vi släpper ut dem 

på marknaden och det är 100 personer ungefär, så det brukar vara väldigt roligt att gå 
igenom deras svar för de skiljer sig alltid väldigt mycket åt.” - Stina Yones, Gooh 
 
De jobbar också mycket med produktutveckling för att göra det bästa möjliga av 
produkten både vad de gäller smak och kvalitet men också för att utveckla produkter 
som tillfredsställer konsumenternas behov på bästa sätt.  
 
Att kommunicera med smak är därför inte så lätt, majoriteten av våra respondenter 
uppger att de marknadsför sina produkters smak genom event och provsmakning i 
butik. De menar att det är ett bra forum där de kan träffa konsumenten direkt i butik och 
föra en nära dialog med varandra. Vid provsmakning i butik får konsumenterna även 
möjlighet att klämma, känna, lukta, titta och smaka vilket innebär att konsumenten 
involveras på många sätt och kan på så vis skapa sig en helhetsupplevelse. Gratisprover 
och att erbjuda rabatter är också sätt som en del av företagen använder för att på så sätt 
låta kunderna prova produkterna hemma i en lugnare miljö. 
 

“En del gör vi genom att konsumenten får provsmaka i butik och att man får 
titta, känna, och smaka. Sen kan man ofta köpa mindre förpackningar eller att man får 
rabatt så man kan testa en produkt.“ - Sophie Rietz Elvefors, Heinz 
 
De anser även att det är viktigt på vilket sätt smaken förmedlas och då menar de att 
bilderna som tas på mat är väldigt viktiga för att kunna förmedla produkternas smak på 
bästa sätt. Även hur man uttrycker smaker är av relevans och hur recepten namnges, det 
är viktigt att det låter gott och ser gott ut.  
 

“När vi gör våra annonser så använder vi recept för att vi vill erbjuda något 
som är gott, eller något som är relevant. Vad gör man med den här produkten? Jo man 
gör den här goda maträtten, och då är det otroligt viktigt att bilden är bra, det är flera 
saker, det ska låta gott, receptet ska vara till exempel en köttfärs med sting är kanske 
inte det man känner att man ska göra annons på men däremot kan det vara, alltså 
receptnamnet ska vara gott, det ska låta gott och bilden är ju otroligt viktig att den är 
bra det är liksom AO. Är det ingen bra bild kan vi absolut inte annonsera.“ - Catarina 
Molin Österlund, Arla 
 
Ett sätt att förmedla en produkts smak kan vara genom att beskriva smaken på 
förpackningen. Samtliga av våra respondenter tror att en sådan mer utförlig beskrivning 
av deras produkters smak skulle kunna leda till ökad försäljning. Majoriteten nämner att 
dagens konsumenter vill veta mer vad de köper, vad det smakar, var det kommer ifrån. 
På Nestlé menar de att kaffet gör den resan som vinet en gång har gjort. Från det att 
man bara drack rött och vitt vin till att man idag går in på vad det smakar, passar till och 
var det kommer ifrån. De menar att detta kan man se på många olika varumärken, inte 
bara på kaffe eftersom konsumenterna vill veta smakerna och var produkterna kommer 
ifrån. Är smakerna mer utförligt beskrivna väcks ett intresse hos konsumenterna att 
prova produkten. Samtidigt som de påpekar att det inte bara beror på en beskrivning 
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utan att design och rekommendationer också kan styra konsumenternas val av produkt i 
butik. Polarbröd arbetar ständigt med att förbättra sina förpackningar just för att kunna 
inspirera mera. Arla tror också på denna strategi med mer information på 
förpackningarna men anser att de har för liten plats på sina förpackningar vilket har 
begränsat dem i det arbetet.  
 

“Ja det tror jag, det är en av de nackdelarna som vi har på våra 
förpackningar att det är pytte, pytte pytte pytte lite utrymme att skriva på. Men det är 
verkligen en av våra begränsande saker, vi för ju inte plats och skriva på förpackningen 
på matlagningsprodukterna, på mjölken har vi ju, det är lättare.” - Catarina Molin 
Österlund, Arla 
 
Samma problem med utrymmet på förpackningarna menar Gooh att de har med sina. De 
har idag en beskrivning om hur rätten uppkommit och hur den smakar. De på 
Kungsörnen tror att en utförlig beskrivning skulle gynna varumärket, men är svårt att 
genomföra rent praktiskt på grund av det begränsade utrymmet på förpackningarna. De 
anser att det gäller att prioritera vad man vill kommunicera vilket Dansukker också är 
inne på, de säger att det är mycket man skulle vilja förmedla på förpackningarna och 
menar att det som är viktigast får stå på förpackningarna. Resterande information får 
förmedlas via andra kanaler så som hylltalare och hemsida.  
 

5.5 Konsumentbeteende 
Att konsumentbeteende är något som är viktigt anser samtliga av våra respondenter och 
alla jobbar med det men på lite olika vis. Dock är de överens om att det är viktigt att 
försöka ta reda på vem deras konsumenter är och hur de beter sig. De tar stor hänsyn till 
hur kundernas livsstil och intressen ser ut på Heinz. De menar att det är mycket 
eftersom Heinz är ett varumärke som konsumenterna själv väljer, det innebär ett aktivt 
och individuellt val. Därför tror de att det är starkt förknippat med hur konsumenterna 
är.  
 
 “… många väljer ju just Heinz därför att det passar deras livsstil och det passar 
deras personlighet och det som dem står för.” - Sophie Rietz Elvefors, Heinz 
 
Även Kungsörnen säger att de tycker att de tar mycket hänsyn till sina kunders livsstil 
och intressen, att det verkligen är viktigt och något som de arbetar med. Gooh försöker 
också ta hänsyn till sina konsumenter både när det gäller att välja vilka 
distributionskanaler, var de ska sälja sina produkter och vad de vill ha för rätter. De 
berättar vidare att det även är viktigt för Gooh att finnas där behovet uppstår eftersom 
Gooh nu har funnits ett tag så har de fått en bra kunskap om vilka rätter som säljer bra 
och vilka som inte säljer lika bra, redan i provköket kan det säga hur utfallet kommer 
bli. De vet hur stora konsumenterna är.  
 
 “… våra rätter försöker vi också anpassa mer med vår målgrupp i åtanke. Vad 
skulle dem vara sugna på.” - Stina Yones, Gooh 
 
Polarbröd arbetar hela tiden med att se till sina konsumenter för att få så mycket 
kunskap och insikter som möjligt för vad de har för behov. De menar att det är viktigt 
att skaffa sig den kunskapen och hela tiden vara uppdaterad om vad konsumenterna 
efterfrågar för att kunna uppfylla de behov som finns. Vidare gäller det för Polarbröd att 
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hela tiden försöka vara intressanta och följa med i utvecklingen. Som exempel menar de 
att det är viktigt att se till hur Sveriges befolkning lever, det finns idag till största delen 
småhushåll vilket ställer krav på dem som bakar bröd att ta fram mindre förpackningar. 
Behovssegmentering är inte bara viktigt det är avgörande för Polarbröds verksamhet. 
Vilket innebär att lära sig om vilka behov och segment som finns, hur bröd kan nyttjas i 
olika måltidssituationer, vad önskar konsumenten för slags bröd och till vilka tillfällen.   
 
 “Det är det ytters viktiga, om vi inte tar reda på vad våra konsumenter 
efterfrågar hur dom lever hur dom bor, då kan vi inte möta konkurrensen, utan då blir 
vårt varumärke inte lika intressant på sikt.” - Marika Nyman, Polarbröd 
 
På Campbell Soup menar de att deras konsumenters livsstil och intressen är oerhört 
viktigt och något som de tar stor hänsyn till i sin marknadsföring. De tydligt har 
segmenterat sin målgrupp och utifrån det anpassar all sin marknadskommunikation till 
varje segment. I traditionell media handlar det om annonser i de magasin som de olika 
segmenten läser och anpassar innehållet i annonserna beroende på vem de pratar till. 
Det är också på samma sätt med de sociala medierna. Även på Nestlé kundanpassas 
koncepten när det gäller annonser och likande så konsumentbeteende är otroligt viktigt 
även för dem. På Dansukker tänker de mycket på att anpassa sina marknadsaktiviteter 
till de personer som är intresserade av att testa nya produkter, som gillar att baka och 
laga mat. Därav är det viktigt att ta hänsyn till konsumenternas livsstil och intressen för 
att det sedan används i kommunikationen. 
 
 “… när vi marknadsför oss försöker vi alltid försöka nå dom som har den 
profilen som man bör ha.”  - Angela Everbäck, Dansukker 
 
Skånemejerier anser även de att konsumentbeteende är en viktig del för deras 
verksamhet. Mycket av deras kommunikation riktar sig till vuxna som ansvarar för 
matinköpet i barnfamiljer eftersom det har visat sig att det är ett segment som 
konsumerar mycket juice och mejeriprodukter. Skånemejerier förklarar att de tar fram 
produkter som efterfrågats av konsumenterna, exempel på det är en yoghurt utan 
tillsatser. De jobbar mycket med att underlätta matlagningen för konsumenterna i 
vardagen.  
 
 “Vi är lyhörda för våra konsumenters önskemål om vilka produkter som de vill 
ha.” - Johan Åberg, Skånemejerier 
 
På Arla berättar de att de arbetar mycket med målgruppsanalyser, där de tittar på och 
värderar hur olika konsumentgrupper ser ut. Arla menar att alla demografiska och 
socioekonomiska uppgifter är viktiga i det arbetet. Hur konsumenterna lever är 
väsentligt för att förstå konsumentbeteende det är däremot svårt att undersöka vad 
konsumenterna äter, då måste man göra speciella studier på det.  
 
 “Då tittar vi på vad de läser, tittar på för TV program, intresserade av att göra 
på fritiden, var de bor, var det handlar och allt sånt.” - Catarina Molin Österlund, Arla 
 
Konsumenters beteende när det gäller varför de väljer ett specifikt varumärke och vad 
som påverkar valet är intressant i denna studie. Våra respondenter har alla olika 
förklaringar till varför just deras konsumenter väljer att köpa deras varumärke. Det har 
de kommit fram till genom kundundersökningar samt vad de generellt tror är 
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anledningen. Heinz ketchup är världens mest sålda och menar att det kan bero på att 
konsumenten vet vad den får genom att köpa Heinz, de vet vad Heinz står för samt att 
det alltid är mycket hög kvalitet och att de aldrig skulle göra avkall på det. Det kan vara 
olika anledningar till varför konsumenten väljer Heinz men förhoppningsvis är det för 
att det är gott och passar till mat menar de.  
 

“Jag tror att det är en kombination, en hel del som kanske har valt det och 
just den produkten för att man är uppvuxen med det, en annan som tilltalas av det 
internationella och historian att det är originalet och den första som fanns.”  - Sophie 
Rietz Elvefors, Heinz 
 
Kungsörnen tror att konsumenterna väljer just dem beror på vad det är för produkt men 
att det grundar sig i att det går att lita på Kungsörnen, att det blir lika bra varje gång. 
Samtidigt menar de att mycket är kopplat till tradition. Tradition är även en del av 
Dansukkers förklaring, de är det varumärke som funnits längst på marknaden men också 
det varumärke som har det bredaste sortimentet. Dansukker har gjort undersökningar 
som visar på att vanligt socker är en produkt som konsumenterna bara tar från hyllan 
utan att vara så noga. När det kommer till mer av specialprodukter tror de att det istället 
är varumärket Dansukker som ses som en garant för att det är bra kvalitet. Campbell 
Soup tror att det i deras fall handlar mycket om att konsumenten kan identifiera sig med 
produkterna och varumärket på rätt sätt i de sammanhang där produkterna används.  
 
 “Jag tror att de väljer vårt varumärke på grund av att vi har lyckats skapa rätt 
emotionella värden för dem.”  - Johan Mattisson, Campbell Soup 
 
Både Gooh och Nestlé säger att deras konsumenter väljer respektive varumärke på 
grund av smaken. Gooh menar att de vet med säkerhet att det är smaken på deras rätter 
som gör att konsumenterna väljer dem. De smakar, tycker det är gott och fortsätter att 
köpa Goohs rätter. De på Nestlé är också väldigt tydlig med att deras kaffe är gott, 
därför väljer konsumenterna deras produkter. Även på Arla är bra smaker på 
produkterna en viktig del till att välja deras produkter. De menar att en bidragande del 
är att de erbjuder många och bra recept som konsumenterna kan använda sig av samt att 
de har en hög kvalitet på sina produkter. De säger också att att genom varumärket 
skapar de en relevans för sina konsumenter och bygger på så sätt sitt varumärke. De vet 
att de som använder Arlas recept är mer lojala konsumenter och köper mer Arla 
produkter än de som inte använder recepten. Skånemejerier säger att det kan vara flera 
olika anledningar till att välja deras varumärke. Framförallt menar de att det är för att de 
gör goda juicer och mejeriprodukter av absolut högsta kvalitet. Precis som flera 
respondenter är Polarbröd inne på samma spår och menar att smaken som gör att brödet 
är gott är en viktig orsak till att konsumenter väljer just deras bröd. Vidare säger de att 
det även har visats i de mätningar de har gjort. Att många har goda minnen och 
associationer till Polarbröd, att det är många saker man förknippar brödet med men till 
största del för att det är ett gott ljust bröd från norrland.  
 

“Polarbröd förknippas med härliga upplevelser när man var barn, när man 
var ute på utflykt när man tog med sig bröd vid tillfällen när man njuter.” Marika 
Nyman, Polarbröd 
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5.6 Kommunikation  
För våra respondenter är kommunikation väldigt viktigt, det är deras sätt att nå sina 
konsumenter och förmedla sitt budskap. Det är tydligt att allt de gör ska genomsyra 
företagets kommunikation, i allt från logotyp och förpackningar till annonser. Alla 
företagen uppger att de har en historia och en tradition som differentierar deras 
varumärke som samtliga vill ska avspegla sig i deras kommunikation. Att logotypen är 
extremt viktig anser också alla våra respondenter. Gooh som är ett relativt nytt företag 
jämfört med de andra respondenterna har en mycket omdiskuterad logotyp på sitt 
varumärke. Konsumenter associerar och förknippar deras varumärke med allt ifrån 
barnmat eller godis till något mer oseriöst på den negativa skalan medan de som känner 
till Gooh tycker att den är fin. På Gooh menar de att logotypen tillsammans med den 
strikta samarbetspartnern Operakällaren blir en intressant brytning. Våra respondenter 
är eniga om och säger att det är genom deras logotyp som konsumenterna kan känna 
igen dem i butik och samtidigt associera det med vad företaget står för. På Heinz tror de 
att det är viktigt att ett företag bestämmer sig för vilket mål och vilka element som ska 
representera varumärket. Heinz har alltid varit väldigt tydliga med det. Arla förtydligar 
att ett varumärkes logotyp och identitet måste gå hand i hand, det är viktigt för att inte 
skapa en förvirring bland konsumenterna. För dem är Arlakon oerhört viktig för 
företagets identitet, kon är Arla helt enkelt. Polarbröds logotyp kommer ursprungligen 
från en akvarellmålning och bryter egentligen mot alla regler för hur en logotyp ska se 
ut. De har blivit kontaktade av många som vill göra om, förnya och modernisera 
logotypen. Men den står för allt som Polarbröd står för, det norrländska och är viktig för 
varumärket. 
 

“Det är viktigt eftersom konsumenten enkelt ska associera en produkt där vi 
använder logotypen till det som vi står för som varumärke och företag.”  - Johan Åberg, 
Skånemejerier 
 
Alla våra respondenter trycker på att företagets inre karaktär och identitet är minst lika 
viktig om inte viktigare än själva varumärkets utseende. Det är genom företagets inre 
karaktär varumärkets unikitet byggs och skapas. Varumärket skapas inom företaget och 
bygger oftast på historia, vilket innebär att den interna kommunikation är minst lika 
viktig som den externa kommunikationen. På Polarbröd uttrycker de detta som en 
mycket viktig parameter och anser också att kommunikationen internt är minst lika 
viktig som externt, eftersom det bygger varumärket. Polarbröd jobbar med att alla 
medarbetare ska ha en känsla för företaget och att det ska finnas samma känsla och bild 
internt och externt. Det är samma tänk som Arla har internt, alla i Arlaköket brinner för 
matlagning vilket också visas i recepten, det ska avspegla att det är enkelt och lätt att 
lyckas vilket är det Arla och Arlaköket står för. Kommunikationen måste avspegla 
varumärkets karaktär och identitet enligt konstens alla regler på Arla. Detta är något 
som Heinz också jobbar med, att det företaget står för ska avspegla sig hela vägen både 
på produkterna internt och externt. 
 

Vi förvaltar ett fantastiskt varumärke som har byggts upp, så att det är vårt 
DNA. Och det är jätteviktigt att man känner igen vad som är Heinz och vad Heinz står 
för och sen kanske vi inte tilltalar alla och det är inte heller syftet utan vi gör det vi gör 
och det är viktigt att man vågar stå för det så att säga.” - Sophie Rietz Elvefors, Heinz 
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5.6.1 Engagerade kommunikation  
Respondenterna angav att de använder sig av många olika kanaler för att marknadsföra 
sina varumärken och sina produkter, samtliga är ändå överens om att engagerande 
marknadsföring och upplevelsebaserad kommunikation är det som fungerar bäst. De 
anser att då man kan engagera konsumenterna på något sätt vilket innebär att det sätter 
sig djupare och att de då kommer ihåg varumärket bättre. Skapa en relation med sina 
konsumenter är det bästa menar de, något de ofta utnyttjar då de demonstrerar i butik. 
Då får de möjlighet att prata med konsumenterna och får en djupare relation med 
konsumenterna och kan på så vis få mer information om vad de efterfrågar och vad de 
uppskattar med varumärket.  
 

“Det är klart att de blir mer engagerade om vi har ett möte då de får smaka 
på kaffet istället för om de ser en annons i en tidning.” - Ellinor Persson, Nestlé 
 
Vid demonstrationer i butik ökar även nyfikenheten, där får konsumenterna möjlighet 
att dofta, titta, smaka, känna och klämma vilket de kan se ger positiva resultat på 
försäljningen. På samma sätt har företagsrepresentanterna en chans att prata med 
konsumenterna och på ett mer personligt plan berätta mer om produkten och dess 
användningsområden.  
 

“...vi jobbar konsekvent med butiksdemostrationer då man får smaka vårat 
bröd på plats, det är oerhört viktigt. För får man smaka på brödet, dofta på brödet, man 
får klämma och känna säljer vi mer av brödet.” - Marika Nyman, Polarbröd 
 
Engagerande marknadsföring är något som alla jobbar med på ett eller annat sätt, både 
genom demonstrationer i butik men också genom sina recept och event som har till 
syfte att involvera och inspirerar konsumenterna. På Polarbröd jobbar de mycket med 
att involvera kunderna i rätt sammanhang. De jobbar mycket med att arrangerar stora 
event i fjällen där de bjuder på mackor, då tar folk den goda smaken och upplevelsen 
med sig hem när de går och handlar.  
 

“Sen jobbar vi mycket med event och finnas med och bjuda på bröd, sälja 
bröd på olika arenor där vårt varumärke är relevant. Exempelvis så jobbar vi nästa 
årligen uppe i Åre. Då finns vi där uppe i backarna och man får smaka polarbröd vi 
delar ut härliga goda mackor som vi vet att många människor tycker om uppe i fjällen. 
Då har man smaken och upplevelsen med sig det hem när man går och handlar. Så att 
smaken förstärker upplevelsen och tvärsom.”  - Marika Nyman, Polarbröd 
 

5.6.2 Företagens relation till kunderna 
Våra respondenter menar även att de kan bygga upp den typen av personlig relation 
med sina konsumenter via sociala medier där det finns en mängd olika kanaler att välja 
mellan. Facebook nämns som en bra kanal att föra en nära dialog med konsumenterna. 
På så sätt att snabbt skapa sig en uppfattning om deras behov, finnas där för att svara på 
frågor och ge en känsla så att konsumenterna känner att företaget är närvarande när det 
behövs. Bloggar används också flitigt bland våra respondenter. Antingen använde de sig 
av de främsta bloggarna inom området för att på så vis uppmärksamma sina produkter 
och vad man ska använda de till, eller så har de skapat egna bloggar på företaget. Då 
används bloggen som ett forum för att föra en närmare dialog med konsumenterna. 
Hemsidorna används också mycket både för att sprida passande recept till sina 
produkter men också för att sprida vetskapen ytterligare om deras produkter. På 
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Campbell Soup arbetar de mycket med att försöka skapa en interaktion med 
konsumenterna via webben. De använder sig båda av sin egen hemsida där de har något 
som heter fråga kocken där en kock är anställd för att svara på konsumenternas frågor, 
men också tillsammans med andra matsajter. Även Heinz jobbar mycket med 
konsumenterna. De jobbar nästan bara digitalt och i butik för att hela tiden ha en 
interaktion men konsumenterna. För Heinz är det viktigt och fantastiskt att ha så 
engagerade konsumenter både när det gäller facebook och hemsidan.  
 

“...vi samarbetar med flera av de främsta bloggarna plus självklart såna som 
vi har kontakt med som får våra nya produkter när de kommer ut och idéer...”  - Angela 
Everbäck Dansukker 
 
Genom sociala medier engagerar sig konsumenterna i tävlingar och på så vis bygger 
företagen upp en djupare relation som leder till lojalare kunder. Det finns också 
möjlighet för konsumenterna att tycka till om de olika produkterna, vid 
produktlanseringar kan checkar delas ut så att även de får möjlighet att prova på 
produkten och förhoppningsvis delge vad de tyckte på facebook och sprida budskapet 
vidare. Skånemejerier älskar engagerade konsumenter och att det är därför som de har 
så stora aktivitet i sociala medier för att få möjlighet att prata med dem. För 
Skånemejerier är viktigt att finnas nära konsumenterna för att kunna göra ännu bättre 
produkter att erbjuda dem.   
 

“Ju mer engagerad de bli desto djupare sätter sig kommunikationen och vi 
vill ju ha en så involverad som möjligt. Det försöker vi precis som alla andra med hjälp 
av sociala medier tillexempel då att få konsumenterna att agera mer på egen hand. ”  - 
Linda Johansson, Kungsörnen 
 

5.7 Varumärket 
Varumärket är en symbol för företaget och vad det står för, men det är samtidigt så 
mycket mer än bara det. Varumärket måste också förmedla en känsla och en 
innehållsrik identitet. Våra respondenter uppger till stor del att deras varumärken 
differentieras och att konkurrensfördelarna bygger på företagets historia och den 
tradition som finns. Utifrån det fortsätter de bygga vidare på varumärket på det sättet 
och fortsätta skapa ett starkt varumärke. För Heinz är arvet, de som tidigare 
generationer byggt upp betydelsefullt att förvalta. Det blir viktigt att stå upp för det och 
alltid vara sanna mot varumärket. På Polarbröd är traditionen av att baka bröd och 
historian som finns bakom varumärket oerhört viktigt. De försöker alltid ta med vad 
Polarbröd står för, att det är det norrländska traditionella brödet med naturlig härkomst 
som förknippas med det rena och friska.  
 

“Historien och storytellingen och den långa traditionen att baka bröd på det 
här sättet vilket andas kvalitet och ger en viss känsla för varumärket.” - Marika Nyman, 
Polarbröd 
 

“Historia och det handlar mycket om kvalitet och arv som vi har att förvalta 
från grunden. Naturliga ingredienser och bra råvaror.” - Sophie Rietz Elvefors, Heinz 
 
Lång erfarenhet och kompetensen ser både Kungsörnen och Nestlé som en faktor som 
stärker deras varumärke. Erfarenheten och kompetensen de har i de två företagen är 
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lång och inget något annat företag kan ta ifrån dem. Den kompetensen har de arbetat 
fram under en lång tid vilket gör det så speciellt. På Kungsörnen säger de också att de 
har en fördel av att ha kontroll över hela kedjan från jord till bord. De menar att de 
kontrollerar varan från det att den sätts i jorden till att den blir en färdig produkt till 
konsumenterna vilket inte så många företag inom deras bransch kan påstå att de har.  
 

“Att vi har en lång erfarenhet av att mala spannmål, kompetensen samt att vi 
har kontroll över hela kedjan från jord till bord.”  - Linda Johansson, Kungsörnen 
 
Dansukker profilierar sitt varumärke som grunden till allt och är det varumärke som 
funnits längst på marknaden. Nestlé nämner även att de var först med sin mörkrostning 
vilket också stärker deras varumärke med den långa kompetensen.  
 

“Dansukker är hela grunden till det man gör med socker och det här, det är 
vi som kan det här, vi som utvecklar recept, det är vi som hjälper konsumenterna, vi 
försöker vara mer än bara en produkt rakt upp och ner i en påse till skillnad från våra 
konkurrenter som är private lable.” - Angela Everbäck, Dansukker 
 
Liksom Dansukker är inne på att de vill förmedla mer än bara produkten pratar Arla 
också mycket om att de genom sina recept vill skapa ett innehåll för produkten och ett 
mervärde för konsumenterna som köper deras produkter. Det bidrar i sin tur till att 
stärka varumärket Arla.  
 

“...vi vill ju vara Sveriges bästa matinspiratör, vi vill att konsumenterna ska 
känna att hos Arla kan man alltid hitta bra och goda recept, det är jätte viktigt för oss, 
för vi tror också att det är ett sätt för oss att nå konsumenterna men också att vi vill ju 
hjälpa konsumenten. ” - Catarina Molin Österlund, Arla 
 
På Arla tror de inte på att bara annonsera och marknadsföra produkten utan tror även att 
det är ett måste att tillföra något till produkten dels för att konsumenterna förstår vad 
den ska användas till men också för att skapa relevans för dem. Det är så de bygger sitt 
varumärke genom att erbjuda recept och på så sätt skapa mervärde för konsumenterna 
genom att sätta det i ett sammanhang. Andra företag anser att de differentierar sitt 
varumärke och konkurrerar på marknaden främst med sina emotionella värden så som 
att de har bättre smak, kvalitet och känsla än konkurrenterna. Det är också på dessa 
grunder företagen tror att deras konsumenter väljer deras varumärke. Smak är Nestlés 
starkaste argumentet till varför deras konsumenter väljer deras kaffe. Likaså för Gooh, 
Skånemejerier och Campbell Soup, de vill alla tre att deras konsumenter ska välja 
varumärket just dem på grund av smaken. Även Arla har samma tanke att man ska välja 
deras produkter på grund av att de har bra och goda smaker.  
 

“På grund att vi har lyckats skapa rätt emotionella värden. Kan identifiera 
sig med våra produkter och varumärke på rätt sätt i de sammanhang som våra 
produkter används.” - Johan Mattisson, Campbell Soup     
 
Organisationen och personalen bakom varumärket och företaget är också oerhört viktigt 
enligt Polarbröd. De menar att det är personalen som för traditionerna vidare och 
brinner för varumärket. Det är därför en stor konkurrensfördel att ha engagerade 
medarbetare som bryr sig om varumärket. Polarbröd kan också ha en fördel i med att 
deras bagerier är placerade i norr där arbetsomsättningen är lägre än i övriga Sverige 
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vilket innebär att personalen stannar längre och det blir betydelsefullt för både 
varumärket och företaget. Även på Skånemejerier är de som arbetar där stolta över 
varumärket och produkterna som är av högsta kvalitet. Personalen hjälper samtidigt till 
att förmedla Skånemejeriers kärnvärden.  
 
Själva produktens ursprung och kvalitet som varumärket representerar är också viktigt. 
Konsumenterna bryr sig om varifrån råvarorna kommer och bli mer och mer 
intresserade av god kvalitet. På Skånemejerier anser de att deras största 
konkurrensfördel är att de erbjuder mejeriprodukter där mjölkråvaran är garanterat 
svensk. Produktens ursprung är även ytterst viktig för Polarbröd, där allt handlar om det 
norrländska ursprunget. För Heinz är naturliga ingredienser, bra råvaror och ett ansvar 
för produkten redan när grödan ligger i jorden betydelsefullt för varumärket. Det är så 
viktigt att Heinz odlar sina egna fröer och framställer egna tomater.  
 

5.8 Framtiden  
Våra respondenter ser alla liknande möjligheter och utmaningar med marknadsföring i 
framtiden. De har alla en idé om hur de tror att marknadsföringen kommer utvecklas 
samt vad för förändringar som kan komma att krävas av dem. För Heinz kommer det 
alltid vara viktigt att hålla fast vid de parametrar som är lyckosamma för varumärket 
och inte göra för drastiska förändringar. Samtidigt som det är viktigt att anpassa sig till 
marknaden och de krav som ställs. För tio år sedan använde sig Heinz inte av sociala 
medier vilket det gör idag, så i framtiden kan kanalerna komma att ändras. För Heinz 
del kan de komma att hitta nya mötesplatser för att på ett bättre sätt träffa sina 
konsumenter och engagera sig tillsammans. Vidare hoppas de att Heinz håller fast vid 
sina värderingar och den höga kvaliteten. För Skånemejeriers del är det att de kommer 
fortsätta vara det nära alternativet för sina konsumenter och att fortsätta föra en dialog 
med dem. Skånemejerier kommer fortsätta förmedla sitt budskap: smak, hälsa och 
närhet.  
 
För Goohs del gäller det att satsa mer pengar på marknadsföringen än vad de gör idag 
och hittills har gjort. Eftersom Gooh jobbar för att bryta ett konsumtionsmönster, de vill 
få människor att förstå att det finns färdiglagade lösningar som är hälsosam, god och 
som är lika bra som maten på restaurang. För att lyckas med det krävs det mycket större 
marknadsinvesteringar än vad de har möjlighet att lägga idag. Idag gäller det mest för 
Gooh att hitta alternativa lösningar.  
 

“För att vi är så små som vi är, så får vi försöka hitta fiffigare kanaler helt 
enkelt för att nå ut med våra budskap.” - Stina Yones, Gooh 
 
För Nestlés del så kommer sociala medier att bli allt mer viktigt. De planerar att starta 
en blogg för att nå ut till fler, tanken är att förmedla vad som händer och vad Nestlé står 
för. Det kommer fortfarande vara viktigast att möta konsumenterna och bjuda på kaffe 
så att de själva får smaka, det är det som gör skillnad. Kungsörnen tror att mer tyngd 
kommer läggas på involvering och att marknadsföringen inte längre kommer att kunna 
vara lika bred som den är idag, att det blir viktigare att anpassa den till specifika 
målgrupper.  
 
 
 “Jag tror att det kommer bli ännu fler kanaler som man måste prioritera 
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emellan för att marknadsföra sig och involvering kommer bli än viktigare så att vi inte 
ska drunkna i allt brus.” - Linda Johansson, Kungsörnen 
 
Polarbröd tror att marknadsföringen i framtiden kommer att bygga mer på en dialog 
med konsumenterna än vad den gör idag. Även att ny media blir allt viktigare att ta 
hänsyn till för att hänga med i utvecklingen. Polarbröd måste även fortsätta vara duktiga 
i butik eftersom de blir mer styrda utifrån konsumenternas behov. Vara duktiga och 
delaktiga där produkterna finns och nära köptillfället är otroligt viktigt för Polarbröd i 
framtiden. Precis som Polarbröd så tror Campbell Soup att marknadsföringen mer 
kommer bli till en dialog. Största skillnaden blir ett större utbyte av information mellan 
konsument och företag. För Campbell Soups del kommer det bli viktigare att lyssna på 
sina konsumenter och att vara uppmärksamma på problem som kan komma att uppstå. 
Campbell Soups marknadsföring kommer antagligen förändras mycket under de 
närmast kommande åren, då främst att försöka föra en dialog med konsumenterna.  
 

“Det blir mer en dialog med sina kunder än en kommunikation som det varit 
innan.” - Johan Mattisson, Campbell Soup 
 
Enligt Arla kommer en annons inte att räcka som marknadsföring utan att den måste ha 
ett inspirerande och betydelsefullt innehåll. De kan inte bara säga till sina konsumenter 
att en produkt är god så köp den. Företag måste erbjuda mer till konsumenten och möta 
dem där de vill bli mötta. På Arla försöker de vara nära konsumenten. Ett steg i den 
riktning är Arlas app som innehåller recept, tips och idéer som konsumenterna kan nå 
och använda när som helst då det passar. Att det blir mer digital marknadsföring är Arla 
ganska klar med och menar samtidigt att de alltid kan förbättra sig på många områden. 
På Dansukker är de även inne på att det kommer bli mer och mer fokus på att inspirera 
konsumenterna genom recept. Dansukker har precis som Arla en app med recept och 
kommer ut med ett Ipad magasin med inspiration snart. Det är ett sätt att marknadsföra 
sig mer digitalt i takt med att användningen av ny media ökar. Parallellt med traditionell 
marknadsföring så kommer den via ny media öka som ett sätt att sprida inspiration till 
en fler, även då de kommer finnas mer i olika media så är ändå grunden den samma för 
Dansukker.  
 
 “Jag tror att det handlar om att möta konsumenten när de behöver det och 
förmedla någon slags relevans till konsumenterna.” - Catarina Molin Österlund, Arla 
 
Överlag är våra respondenter överens om att marknadsföringen måste anpassas till deras 
konsumenter för att den ska lyckas och passa deras koncept inom företaget. De är alla 
väldigt positiva till metoden att använda sig av sinnesmarknadsföring vilket de anser 
kan involvera konsumenterna på flera olika sätt genom de olika sinnena. Genom att 
engagera konsumenterna menar de att det är lättare att skapa en helhetsbild om 
varumärket som konsumenterna kan ta med sig och gör dem påminda varje gång de går 
och handlar. Samtliga uppger att de använder sig av demonstrationer i butik för att 
involvera så många sinnen som möjligt då konsumenterna även får möjlighet att smaka, 
dofta, titta, känna och skapa en egen bild av produkterna och varumärket. Sinnet smak 
uppger samtliga respondenter är väldigt viktigt för att de ska lyckas. Tycker inte deras 
konsumenter att deras produkter är goda vill de inte köpa dem. De menar också att en 
mer personlig relation med konsumenterna blir allt viktigare bland annat genom att 
kunna föra en nära dialog med konsumenterna som de får möjlighet att göra då.   
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6. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att väva samman teori och empiri för att på så sätt finna svar 

på vår problemformulering; Hur använder sig livsmedelsföretag av smak i sin 
marknadsföring? 

 
 

6.1 Marknadsföring 
Grunden i marknadsföring för företag är att skapa värde för konsumenten men samtidigt 
de omvända, att konsumenterna vill ge tillbaka ett värde till varumärket genom att 
uppskatta deras produkter och välja dessa igen (Uggla, 2011). Alla våra respondenter 
arbetar relativt lika när det kommer till hur och genom vilka kanaler de marknadsför sig 
för att åstadkomma ett värdeskapande för både företaget och konsumenterna. Samtliga 
uppger att de använder sig både av traditionell marknadsföring och av digital 
marknadsföring. Till traditionell marknadsföring räknar de annonsering i tidningar och 
magasin samt TV-reklam. Traditionell marknadsföring via TV och annonser kallas 
massmarknadsföring då den riktar sig brett (Gummesson, 2002). Majoriteten av våra 
respondenter säger att de använder sig av traditionell marknadsföring men hur mycket 
beror på vilken typ av produkt det gäller och vad syftet är med marknadsföringen. 
Enligt Gummesson (2002) har denna typ av marknadsföring tappat sin effekt idag. Det 
påståendet stöds inte av empirin som istället visar på att den traditionella 
marknadsföringen fortfarande är effektiv. Det kan bero på att vi endast har studerat 
livsmedelsbranschen, vilken har produkter som riktar sig till en bred målgrupp och 
därför fortfarande kan få effekt av traditionell marknadsföring. Dock så kan det tänkas 
vara så att denna form av marknadsföring inte fungerar när det gäller andra branscher 
med mer nischade målgrupper. Långsiktigt är denna typ av marknadsföringsform bra 
för att uppmärksamma ett varumärke anser våra respondenter som verkar inom 
livsmedelsbranschen. Traditionell marknadsföring kan ses som en påminnelse till 
konsumenterna för att de inte ska förlora sin plats i konsumentens minne. Kontinuerlig 
marknadsföring på detta sätt kan ses som ett verktyg för att påverka konsumentens 
beteende. Det kan också vara ett sätt att placera varumärket i konsumentens evoked set, 
vilket företag strävar efter då konsumenten automatiskt återkallar dessa speciellt utvalda 
varumärken i köpsituationen. Det är dock tydligt i empirin att det är en kombination av 
olika marknadsföringsformer som ger den bästa helheten. Vilket illustreras bra av 
Campbell Soup som av hela sin marknadsföring lägger 70% på sociala- och digitala 
medier och 30% på traditionella medier idag. Att sociala- och digitala medier har tagit 
så stor plats i marknadsföringen idag skulle kunna förklaras med att de vill kunna var 
tillgängliga när konsumenterna behöver deras information. Företagen vill vara där 
konsumenterna är och därför har utvecklingen gått mot att en större del av 
marknadsaktiviteterna sker via sociala- och digitala medier, vilket även får stöd av 
empirin.  
 
Samtidigt som marknadsföringen har gått mer ifrån de traditionella medierna har den 
även ändrat form. Marknadsföringen har utvecklats mycket de sista tio åren och idag är 
en mer personlig framtoning i fokus (Keller, 2009). Trenden går mot att människan vill 
vara en egen person och inte en i mängden därför har den personliga marknadsföringen 
fått en större genomslagskraft. Att det nu handlar om en mer personlig marknadsföring 
är även något som syns i empirin. Våra respondenter har upplevt och menar att det idag 
är andra kanaler och andra typer av aktiviteter som är mer effektiva än tidigare, de nya 
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kanalerna finns inom digital marknadsföring. Det kan bero på att konsumenterna har 
ändrat sin livsstil och själva letar information allt mer på internet. Social media är ett 
forum som fler involverar i sin livsstil vilket kan vara ett av skälen till att företagen 
ändrat sina strategier för att finnas där konsumenterna är tillgängliga. Empirin stödjer 
det och visar att alla använder sin egen hemsida, majoriteten är även verksamma på 
facebook, en del på bloggar, appar och andra sociala medier för att nå ut till sina 
konsumenter. Gummesson (2002) delar Kellers (2009) resonemang och menar att 
marknadsföring idag måste vara mer individuell och personlig för att vara framgångsrik. 
Majoriteten av våra respondenter håller med och uppger att de vill och arbetar mycket 
för att bemöta sina konsumenter mer individuellt och personligt för att på så vis skapa 
en närmare dialog. I empirin är Kungsörnen ett exempel på företag som vill vara mer 
involverande. De vill att konsumenterna ska känna att de kan kontakta Kungsörnen för 
att föra en dialog. En personlig dialog tillför fördelar både för företagen och 
konsumenterna. Kontinuerlig kontakt innebär att företagen enkelt får information om 
vad som efterfrågas, hur konsumenterna lever och enkelt kan lösa problem som kan 
uppstå med deras produkter. Konsumenterna å andra sidan känner att de blir sedda och 
att företaget lyssnar på deras åsikter om produkterna vilket skapar ett starkare 
förtroende. Gummesson (2002) menar att en personlig dialog skapar långsiktiga 
relationer med konsumenterna. Det får stöd i empirin och delas av våra respondenter 
som har liknade åsikter och har strategier för hur det ska gå till, samt hur denna 
marknadsföring på lång sikt ska se ut.  
 
Uggla (2011) hävdar att för att ett företags marknadsföring ska fungera så krävs det att 
konsumenten upplever varan eller tjänsten som relevant och uppfyller ett behov. Det 
överensstämmer med empirin där Arla har tagit fasta på och hela tiden arbetar med att 
få konsumenten att förstå relevansen av produkterna. De visar på vilka 
användningsområden en produkt har med hjälp av recept för att skapa ett intresse och 
underlätta för konsumenterna. Även fler av våra respondenter har bevisat att Ugglas 
(2011) resonemang stämmer i verkligheten, vilket betyder att företagen måste ha ett 
tydligt budskap till konsumenterna om varför de har behov av deras produkt. På så sätt 
att en konsument som inte är ute efter en viss produkt inte heller uppmärksammar och 
tar till sig marknadsföringen för den produkten i lika stor grad. Teori och empiri stödjer 
att det gäller för både marknadsföringen och produkten att ha en relevans för 
konsumenten. Empirin visar att marknadsföringens budskap måste stämma överens med 
produktens egenskaper. Detta beteende kan liknas vid då en konsument inte tycker om 
ett varumärkes smaker och därför inte kommer uppmärksamma deras produkter på 
samma sätt eftersom det inte uppfyller konsumentens behov. Konsekvenserna för 
företaget blir då att konsumenten inte köper produkten och väljer ett annat varumärke 
istället. Samtidigt kan ett företag inte tillfredsställa alla konsumenter på marknaden och 
får ha överseende med det.  
 

6.2 Sinnesmarknadsföring 
Sinnesmarknadsföring handlar om att möta konsumenterna på ett djupare plan i 
kommunikationen genom att involvera de fem sinnena (Hultén et al., 2011). Tre av våra 
respondenter har en utarbetad strategi för sinnena i sin marknadsföring, medan 
resterande var positiva till det men ansåg inte att de hade någon strategi för de fem 
sinnena utan valt ut de sinnen de tycker är viktigast att fokusera på. Empirin visar att 
företagen helst vill möta sina konsumenter på ett djupt och individuellt plan för att 
kunna skapa en bra relation vilket sinnesmarknadsföring handlar om menar Hulten et 
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al., (2011). Arla och Dansukker uppgav dock att de satsar på en bred marknadsföring 
istället för en djup, de menar att deras produkter är basprodukter som riktar sig till alla. 
Vilken marknadsföringsstrategi som väljs beror på vilken typ av produkt företagen 
marknadsför. Har företagen en bred marknad och en stor målgrupp att vända sig till 
passar det bäst med en bred marknadsföring till skillnad från om det är en 
specialprodukt som kräver en smalare marknadsföring eftersom det riktar sig till mer 
specifika målgrupper.  
 
Involvering av de fem sinnena menar Hultén et al., (2011) och Keller (2009) kan bygga 
upp företagets image. Företaget kan stärka sitt varumärke genom att koppla samman 
varumärkets kommunikation med platser, event och känslor. På så sätt byggs ett starkt 
varumärke som konsumenterna kommer ihåg och får en relation till. Empirin stämmer 
med denna teori, relationen mellan varumärket och konsumenterna stärks då sinnena 
involveras i marknadsföringen, genom att förmedla en känsla av produkten och 
varumärket anser de att relationen stärks. Empirin ser även positivt på att utnyttja 
möjligheterna att involvera sinnena ytterligare. Hultén et al., (2011) menar även att 
upplevelselogiken är individuell för varje person, i grunden ligger en upplevelse som 
skapas från intryck via sinnena. Polarbröd är ett företag som arbetar frekvent med detta. 
De försöker marknadsföra sina produkter i de rätta miljöerna för att på så sätt skapa 
varumärkets rätta känsla för konsumenterna, som de tar med sig när de går och handlar. 
Genom sinnena och upplevelserna varumärket skapar för konsumenterna har de också 
möjlighet att skapa sin egen image och på så sätt differentiera sig på ett bra sätt 
gentemot konkurrenterna på marknaden. På detta sätt skapar de sin prägel på både 
produkterna och varumärket.  
 

6.2.1 Företagens användning av sinnesmarknadsföring idag 
Empirin visar på att företagen till viss del använder sig av sinnesmarknadsföring idag 
utan att de är helt medvetna om det. De använder sig av butiksdemonstrationer för att på 
så sätt marknadsföra sina produkter. Då får konsumenterna möjlighet att både titta, 
smaka, dofta och känna på produkten på samma gång. På så sätt involveras flera av 
sinnena och förhoppningsvis implementerar det en positiv image om varumärket. 
Empirin dementeras av Krishna (2010), företagen lyfter fram produktens och 
varumärkets sensualitet genom att involvera sinnena i marknadsföringen och på så sätt 
påverka konsumenternas beteende. Hultén et al., (2011) fortsätter i samma linje och 
syftar till att både individ och företag tillsammans skapar en upplevelse. Han menar att 
konsumenterna nås på bästa sätt då sinnena lyckas beröra konsumentens hjärta och 
hjärna. Samtliga av våra respondenter säger att sinnet smak är enormt viktigt och i 
princip avgörande för dem. Tycker inte konsumenterna att det smakar gott, vill de heller 
inte köpa produkten och varumärket igen. Vilket bottnar i teorin från Hultén et al., 
(2011) att då konsumenterna tycker om en smak med hjärtat innebär det också att det 
sätter sig i hjärnan och konsumenten kommer komma ihåg det och köpa samma 
varumärke igen.  
 
Majoriteten av våra respondenter jobbar med att involvera sinnet smak i sin 
marknadsföring på ett eller annat sätt. De förklarar att recept är en viktig faktor för att 
uppmärksamma smak men också för att konsumenterna ska förstå hur de ska använda 
produkten på bästa sätt för att nå bästa resultat. Professionella bilder nämner de också 
som en viktig faktor för smaken, ser det inte gott ut är det ingen som kommer att köpa 
produkten. Eftersom det är livsmedelsföretag som är våra respondenter är 
butiksdemonstrationer viktiga för dem. De anser att det är en bra möjlighet för dem att 
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synas och samtidigt finnas på plats nära konsumenterna och kunna föra en dialog med 
dem, vilket blir allt viktigare. Det försöker de göra både med butiksdemonstrationer och 
sociala medier där de har möjlighet att prata med sina konsumenter och på olika sätt 
påverka deras sinnen. Därför är också konsumenternas livsstil och intressen viktiga att 
ta reda på för att finnas på rätt plats som företag.  
 

6.2.2 Företagens möjligheter med sinnesmarknadsföring  
Lindstrom (2005) anser att företaget måste ha en tydlig inriktning om hur sinnena ska 
användas vilket kan vara en av orsakerna till att så få av våra respondenter har en 
utarbetad strategi för sinnena. Lindstrom (2005) menar också att det kan vara väldigt 
svårt att hitta stimuli till alla sinnena som påverka konsumenten på rätt sätt. Det kan 
vara svårt för ett varumärke att hitta ett bra sätt att uttrycka sig på för alla sinnena och vi 
tror att det är därför så många av våra respondenter inte har en utarbetad strategi. 
Empirin visar att de har valt att fokusera på ett eller två sinnen för att påverka 
konsumenterna på bästa sätt. Enligt Lindstrom (2005) är det inte lätt att hitta ett 
signatursinne som karaktäriserar ett varumärkes identitet, men när det väl hittats så kan 
det innebära stora konkurrensfördelar för varumärket. En speciell färg, smak, form eller 
jingel kan vara ett signatursinne som skapar konkurrensfördelar för ett specifikt 
varumärke. Vilket betyder att direkt när en konsument upplever en signatur som berör 
något sinne kopplas det till varumärket. 
 
Trots att det är svårt att jobba med alla sinnen skulle samtliga av våra respondenter 
kunna tänka sig att jobba med fler sinnen. I resultaten framgår att sinnen som våra 
respondenter gärna vill jobba mer med är doft och känsel. För ett livsmedelsföretag 
tycker vi det är sinnen som är värda att satsa på eftersom doft är det sinne som 
förstärker smaken mest, och att få konsumenterna att känna på produkterna innan köpet 
ger dem en känsla för vad det är för kvalitet. Genom att involvera fler sinnen skapas 
också en bättre helhet för produkten.  
 

6.3 Smak 
 Då alla våra respondenter verkar inom livsmedelsbranschen ser de smak som ett viktigt 
sinne och en viktig del i sin verksamhet. Samtliga nämner att produkterna måste ha en 
bra smak och att smaken måste framgå i företagets kommunikation. Enligt Hultén et al., 
(2011) har smaksinnet en liten roll i marknadsföringen idag och det är bara ett fåtal 
företag som involverar smak. Vår empiri bevisar motsatsen, företag inom 
livsmedelsbranschen involverar sinnet smak i större utsträckning än andra företag. 
Smak är viktigt inte minst när det handlar om livsmedelsprodukter. Hultén et al., (2011) 
anser att en del av varumärkets image och identitet förstärks genom att använda smak i 
marknadsföringen. Samtliga av våra respondenter är eniga med det påståendet och 
förtydligar att varumärket stärks i kombination med smaken. Det framgår i empirin att 
smak är den betydande faktorn för att konsumenten ska välja ett varumärke igen och 
visar på att majoriteten av företagen arbetar för att använda mer smak i sin 
marknadsföring. Hultén et al, (2011) påstår att alla företag kan använda smak oavsett 
bransch. Det kan vår empiri varken bekräfta eller dementera däremot kan vi se att inom 
livsmedelsbranschen är smak i fokus i kommunikationen. 
  
Lindstrom (2005) och Hultén et al., (2011) är både inne på att smak är ett sinne som inte 
verkar på egen hand utan samspelar med de andra sinnena och att omgivning samt 
kunskap även är faktorer som påverkar. Empirin dementerar detta och menar på att 
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smak är ett viktigt sinne men uppger även att det finns fler sinnen som är lika viktiga för 
att skapa en helhet. Majoriteten av våra respondenter uppger att butik är ett mycket bra 
forum att träffa konsumenter där de verkligen får smaka på produkterna och föra en 
nära dialog. Butiksdemonstrationer ger konsumenten en möjlighet att inte bara smaka 
utan även känna, titta och dofta på produkten vilket i högsta grad bidrar till hur smaken 
upplevs. Hulténs (2011) teori om att involvera fler sinnen visar resultaten att företagen 
redan använder sig av i praktiken då de demonstrerar sina produkter. Av de andra 
sinnena så är det luktsinnet som har störst inverkan på smak (Lindstrom, 2005). Empirin 
stödjer inte detta påstående utan visar istället på att doft inte är ett sinne som prioriteras. 
Utifrån empirin ser vi istället att det är när konsumenten involveras på olika sätt och 
genom flera sinnen samtidigt som den bästa smakupplevelsen uppstår. Företag måste 
tänka igenom hur de vill engagera sina konsumenter som bidrar till en positiv bild som 
symboliserar varumärkets identitet. Det är lätt att konsumenterna uppfattar budskapet 
fel och istället skapar en negativ bild av varumärket. Hulten et al., (2011) anser att det är 
svårt att hitta rätt koncept för att associera smaken till det specifika varumärket. 
Respondenterna anser att det är viktigt att se på hur smak kan förmedlas på bästa sätt. 
Bilder, namn på recept, hur smak uttrycks och beskrivs är delar som är viktiga att ta 
hänsyn till. Studier av Wansink et al., (2001) visar att en utförligare beskrivning av 
livsmedel ökar försäljningen. Empirin håller med om att en mer utförlig beskrivning 
ökar konsumenternas intresse för produkten. Detta är något som företagen jobbar med 
samtidigt som de uppger att det är svårt då det är mycket de vill förmedla via 
förpackningarna med begränsat utrymme. Beskrivningen av smak i text är en del som 
respondenterna arbetar med och anser kan leda till ökad försäljning men som är extra 
svår på grund av den begränsade ytan på förpackningarna. Polarbröd har exempelvis 
påbörjat ett arbete med att förbättra sina förpackningar. För att inspirera konsumenterna 
mer samt att det ska vara lättare att känna brödets färskhet genom de nya tunna och 
mjuka påsarna.  
  
Hultén et al., (2011) konstaterar att smak är ytterligare en dimension som kan stärka och 
hjälpa ett varumärke. Smaken måste dock kommuniceras och användas i linje med det 
specifika företagets värderingar och identitet för att det ska vara ett framgångsrikt 
koncept. I empirin framkommer det att alla respondenter är överens om att smak 
förmedlar en mängd fördelar och är viktig för ett varumärke. Dansukker menar att smak 
ger produkterna en personlighet och kommer bort från att bara ses som sött i deras fall. 
Utifrån empirin så är en viktig fördel med att använda smak att det skapar ett större 
intresse och en nyfikenhet hos konsumenterna för produkterna och dess smak. I teorin 
är det hur smaken kommuniceras som är betydelsefullt för vilken effekt det sedan har på 
varumärket. Våra respondenter menar att smak kan ge en mängd fördelar men att det 
samtidigt är svårt att kommunicera med smak. Empirin visar på svårigheten med smak 
eftersom det är så subjektivt, det går inte att säga att något smakar bra eller är gott 
eftersom smak är personligt och individuellt. Personer tycker om olika smaker vilket 
gör kommunikationen svår. Teorin tar inte hänsyn till att smak är subjektivt vilket gör 
att den inte går att applicera rakt av på verkliga situationer. Majoriteten av våra 
respondenter uppger att de arbetar med olika smakpaneler och tester för att se hur en 
produkt skulle fungera på marknaden innan den lanseras. Produktutveckling blir en 
viktig del i arbetet med smaker för att förenkla och tillfredsställa konsumenternas 
behov. 
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6.4 Konsumentbeteende  
Axelsson & Agndal (2012) menar att det är viktigt att uppmärksamma 
marknadspotential och kontinuerligt undersöka marknaden och konsumenterna. Våra 
respondenter berättar att det är något som de alla jobbar med kontinuerligt för att bättre 
motsvara förväntningarna. Genom att ta reda på vem deras konsument är, vad den gör 
och har för intressen för att ständigt vara uppdaterad om vad som efterfrågas. Det gäller 
även då de väljer distributionskanaler för att vara tillgängliga i de butiker där 
konsumenterna finns. Det är något som även Keller (2009) menar är avgörande för ett 
företags verksamhet speciellt idag då konsumenterna är mer medvetna och intresserade 
av att följa samhällets trender. 
   
Köpprocessen är en avgörande process för företag idag då det finns så mycket för 
konsumenterna att välja mellan. Solomon et al., (2010) menar att det inte längre bara 
handlar om själva köptillfället utan även processen före köpet och efter köpet. Empirin 
visar att livsmedelsföretagen jobbar mycket med samtliga delar. Respondenterna 
marknadsför sig innan köpet både traditionellt och digitalt på olika sätt. De menar att 
det är viktigt att var duktig i butik eftersom de jobbar med dagligvaror där beslutet om 
vilka varor som ska köpas tas i butiken. Det gäller för företaget att ha påverkat sina 
konsumenter före köpet men även att påminna om vilka de är på plats i butiken, genom 
olika erbjudande på produkterna. På så sätt skapar de intresse för produkten i butik där 
konsumenterna tar sitt beslut om vilket varumärke de ska köpa. I processen efter köpet 
berättar våra respondenter att de finns tillgängliga i sociala medier och erbjuder 
konsumenterna recept för att hjälpa till att inspirera och bygga vidare på relationen 
genom att hela tiden finnas med och bemöta den kritik och beröm som delas i dessa 
forum. Empirin visar på hur viktigt det är att tillfredsställa konsumenternas behov samt 
finna meningen med deras produkter. Genom att vara aktiva både före, under och efter 
köpet kan företagen påverka sina konsumenter på olika stadier och har även möjlighet 
att placera varumärket i konsumenternas evoked set. Det är varumärkena i 
konsumentens evoked set som kommer vara de första valen vid köp. Ett varumärke som 
befinner sig i en konsuments evoked set skapar stora fördelar mot ett annat varumärke 
eftersom det automatiskt prioriteras. Solomon et al., (2010) påstår att det inte är lätt och 
menar att man oftast bara får en chans att göra ett gott intryck som blir betydande för 
om konsumenten placerar varumärket i minnet.  
  
De finns konsumenter som alltid har köpt samma varumärke eftersom de är uppväxta 
med det eller att varumärket symboliserar konsumentens värderingar kan vara aspekter 
som påverkar valet av varumärken. Enligt empirin anger de att valet beror på att 
konsumenterna kan lita på varumärket, att det bygger på tradition, att konsumenterna 
kan identifiera sig med produkten och att den faller dem i smaken. Detta är aspekter 
som företagen borde ta fasta på och jobba vidare med. Varumärket måste stämma 
överens med konsumenternas värderingar vilket kan ha en stor påverkan i 
köpprocessen. Står konsumentens val mellan två olika kommer valet att sluta på det 
varumärket som stämmer bäst överens med konsumentens värderingar. Teorin menar att 
köpprocessen pågår hela tiden hos en konsument och inte bara under köpet. Har 
konsumenterna bra erfarenheter och en bra helhetsupplevelse av varumärket, kommer 
konsumenten att välja det igen menar Dimara & Skuras (2005).  
 
Idag finns det oerhört många varumärken, inte minst i livsmedelsbranschen. Därför blir 
det än viktigare för företag att bygga starka varumärken. Keller (2009) menar att det då 
krävs att konsumenterna har tillräcklig kunskap om varumärket för att vara positiv till 
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varumärket. Det skulle kunna innebära att involvera konsumenterna i 
varumärkesbyggandet menar Melin (1999) och på så sätt göra de mer lojala mot 
varumärket, vilket påverkar det slutgiltiga valet av produkt. Det visar sig även i studier 
av Vranesevic & Stancec, (2003) konsumenter väljer produkter efter det starkaste 
varumärket i första hand och hur det smakar i andra hand om varumärket är känt vilket 
gör det än viktigare för livsmedelsföretagen att bygga vidare på sina varumärken. Där 
tar empirin en annan vändning och anser att varumärkets utseende är viktigt men inte en 
avgörande faktor. De menar att innehållet och vad varumärket förmedlar är minst lika 
viktigt som varumärkets utseende. Känner inte konsumenten till varumärkets utseende 
men är medveten om dess egenskaper och ursprung har konsumenten engagerat sig för 
att söka information och väljer då varumärket utifrån inre egenskaper. Motsatsen är att 
väja ett starkt och välkänt varumärke utan någon kännedom om dess inre egenskaper. 
Långsiktigt vinner företagen på att engagera sina konsumenter i bygget av varumärket 
så att de inte bara känner till varumärket utan också vet vad det står för. Samtliga av 
våra respondenter föredrar att engagera sina konsumenter då det är möjligt genom att 
finnas på plats i butik, deltaga i sociala medier men även att engagera dem i andra 
sammanhang. För att öka kännedomen om ett varumärke gäller det att tillföra positiva 
och emotionella associationer till varumärket. För ett redan välkänt varumärke menar 
Törn (2010) att det handlar om att göra varumärket mer intressant och tydligt. Många av 
respondenterna har väletablerade varumärken och jobbar mycket med att tillföra ett 
mervärde till produkten. De nämner att de tror att deras konsumenter väljer deras 
varumärke dels på grund av att de har en historia men även på grund av att de har bra 
smaker vilket är i linje med vad Melin (1999) anser. Melin (1999) menar att då 
varumärket tillför positiva och emotionella delar så som smak bidrar det till 
varumärkeslojalitet. Det överensstämmer med empirin där Arla nämner att de måste 
tillföra något mer än bara själva produkten, genom att tillföra ett recept till produkten 
menar de att de skapar lojalare kunder. 
 

6.5 Kommunikation  
Kommunikation är en viktig del inom ett företag och dess varumärkesbyggnad. Empirin 
visar på att olika former av kommunikation används beroende på vad syftet med 
kommunikationen är som tidigare nämnts. Företag har en möjlighet att kommunicera 
dess kärnvärden och identitet till sina konsumenter, både vad det gäller varumärkets 
utseende och identitet (Kapferer, 2004). Teorin bygger på att företagen ska lägga stora 
delar av sin kraft på att bygga varumärket inifrån, vad de står för är grunden i företaget. 
Detta överensstämmer med empirin som anser att logotypen är viktig, men menar ändå 
att varumärkets historia och traditioner är viktigare för att skapar deras identitet. 
Kommunikationen blir den avgörande kopplingen där för att konsumenten ska kunna ta 
del av den information företag vill förmedla. Företagen kan utveckla och jobba med 
sina produkters egenskaper, men förmedlas det inte vidare till slutkonsumenten har det 
inte någon betydelse. Det är de stimuli som varumärket sänder ut i form av design, 
identitet och kommunikation som konsumenten upplever och formar ett beteende efter 
enligt teorin (Sahin et al., 2011). Kommunikation är därför viktig för att göra 
konsumenterna mer medvetna om produkterna företaget producerar. Lika viktigt är det 
att konsumenterna är mottagliga för den information som sänds ut för att de 
överhuvudtaget ska bli medvetna. Det är många faktorer som ska spela in för att 
kommunikationen ska nå hela vägen från varumärke till konsument.  Respondenterna 
anser att det är den inre identiteten som gör dem unika på marknaden och differentierar 
varumärket vilket stämmer med teorin. I empirin framgår det att de vill att företagets 
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traditioner och historia ska avspegla sig i all kommunikation och i allt de gör. Det bli 
viktigt att förmedla en enhetlig bild av varumärket oavsett sammanhang för att 
kommunikationen ska bli trovärdig. Vilket kan kopplas samman med Kapferers teori 
om identitetsprisman, där kultur är en viktig del. Det är kulturen som sänder ut 
företagets identitet och vad de står för och är kärnan i företagskommunikationen. 
Betydande för kommunikationen blir därför även ett företags interna arbete som inte får 
prioriteras bort.  
 
Upplevelsebaserad kommunikation anser Ørnbo et al., (2005) är den bästa, det räcker 
inte att involvera sina konsumenter genom integration idag. Det krävs en dialog, 
genuina historier och upplevelser för att öka mottagligheten för konsumenterna att ta 
emot och förstå budskapet. Ørnbo et al., (2005) anser att en mer engagerande 
kommunikation bidrar till att budskapet når hela vägen från avsändare till mottagare och 
uppfattas på rätt sätt. Empirin visar på en liknande strategi, de menar att kan de 
engagera sina konsumenter i kommunikationen desto bättre blir det och leder på lång 
sikt till lojalitet. Upplevelsebaserad kommunikation innebär att företaget har en 
möjlighet att förmedla sitt budskap på ett personligare plan till sina konsumenter 
samtidigt som de vet att konsumenterna uppfattar de på rätt sätt eftersom de är 
närvarande och kan föra en dialog med dem. Chansen att budskapet uppfattas på rätt sätt 
och tas emot av konsumenterna är större då kommunikationen sker “face to face” än när 
det förmedlas på annat sätt då det lätt kan uppstå missförstånd. Viktigt är att 
konsumenterna får en helhetsupplevelse och blir involverade i sammanhanget på riktigt. 
Studier visar att involvering måste ske i verkligheten för att påverkas på rätt sätt, då 
involvering sker på internet ger det inte samma effekt (Chen et al., 2012, s.112-113). 
Butiksdemonstrationer av produkterna är väldigt viktiga eftersom det engagerar 
konsumenterna i att titta, smaka, dofta, känna och prata om produkten på ett 
personligare plan. Aktiviteter som involverar fler sinnen gör upplevelsen större och 
leder till att konsumenterna kommer att komma ihåg upplevelsen och varumärket 
längre. På den punkten stämmer teorin väl överens med empirin, båda anser att 
upplevelse och involvering är viktigt. Både teori och empiri är överens om att involvera 
och engagera konsumenterna på ett bra sätt i kommunikationen kommer göra att de 
minns varumärket nästa gång de handlar. Dock är det viktigt att de involveras i rätt 
sammanhang så att innehållet i budskapet passar varumärket och konsumentens intresse, 
annars finns det risk att det lätt försvinner i bruset menar Hultén et al., (2011). Samtidigt 
kan helt fel sammanhang leda till en ökad uppmärksamhet på kort sikt eftersom det blir 
en tydlig kontrast mellan situation och varumärke. Det oväntade kan ibland vara mer 
effektivt och därför kan den bästa strategin för ett företags kommunikation vara att 
blanda rätt och fel sammanhang. 
 

6.6 Varumärke 
Att varumärket är viktigt både för företaget och för produkterna är ingen hemlighet. 
Enligt Keller (2003) innebär ett starkt varumärke både konkurrensfördelar och 
positionsfördelar på marknaden. Empirin visar att det till stor del är tradition och 
historia som skapar dessa fördelar och differentierar ett varumärke från ett annat. 
Majoriteten av respondenterna menar att tradition och historia är viktiga byggstenar för 
att fortsätta stärka sitt varumärke. Heinz menar att arvet är betydelsefullt att förvalta och 
nämner att det är viktigt att hela tiden vara sann mot varumärket och inte förända 
varumärket i en riktning som inte överensstämmer med traditionerna. Utifrån empirin 
kan det avläsas att vara sann mot varumärket och se till att identiteten hela tiden 
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samstämmer med företagets aktiviteter är viktigt för att budskapet till konsumenterna 
ska bli konsekvent. Melin (1997) och Aaker (2002) tycker precis som våra respondenter 
att historia, bakgrund och innehåll är variabler som är användbara i arbetet kring 
varumärket. Majoriteten av respondenterna säger också det och menar att ursprunget 
fortfarande är viktigt för varumärket. På de punkterna har teori och empiri samma 
åsikter för vilken effekt ursprung kan ha på ett varumärke.  
  
Håkansson (2004) anser att varumärket fungerar som en symbol för företaget men 
samtidigt är så mycket mer då varumärket samtidigt fungerar som värdeskapare och 
informationsbärare för en produkt. Varumärket är som en slags stämpel som visar på att 
produkten är av kvalitet och producerad av ett företag med hög kompetens och 
erfarenhet enligt resultaten i empirin. Det bidrar till att skapa mervärde för 
konsumenterna då det idag har blivit viktigare för många att veta varifrån råvarorna 
kommer och vilken kvalitet produkterna har. Kompetens, erfarenhet, historia och 
tradition är alla betydelsefulla tillgångar som påverkar ett varumärkes identitet. Enligt 
Kapferer (2004) blir identiteten allt mer viktig för att differentiera sig mot konkurrenter 
men även för att skapa ett mervärde för konsumenterna. Aaker (2002) fortsätter på det 
spåret och menar att även produkten spelar en viktig roll för identiteten. Det eftersom 
produkten ofta är källan till konsumenters associationer och erfarenheter av varumärket. 
Empirin stämmer väl överens med både Kapferer och Aakers teorier om varumärke, 
produkt och identitet. Respondenterna uppger att produkterna är en oerhört viktig del av 
varumärket. Flera respondenter jobbar kontinuerligt med att utveckla sina produkter för 
att passa sina konsumenter så bra som möjligt samtidigt är de noga med var deras 
råvaror kommer ifrån. De följer sina råvaror hela ledet från början till slut för att 
försäkra sig om kvaliteten de säljer. Arbetet med varumärkesidentiteten är en långsiktig 
process som inte kan ses som helt färdig utan som ständigt pågår enligt Melin (1997). 
Empirin visar även den på att arbetet med varumärket och identiteten är något som hela 
tiden pågår och genomsyrar alla marknadsaktiviteter hos våra respondenter. 
  
Kulturen bidrar i hög grad till ett varumärkes identitet menar Kapferer (2004). Det 
överensstämmer med empirin som visar att företagets organisation och anställda är 
oerhört viktiga för varumärket. Aaker (2002) fortsätter vidare på Kapferers teori och 
menar att eftersom en organisation är mer varaktig och svårare att konkurrera med blir 
den svår att kopiera. En organisation är uppbyggd av personal, ursprung och kultur. Den 
kunskap och de erfarenheter personalen har inom ett företag är värdefull för att utveckla 
varumärket men samtidigt bevara unikiteten de besitter. Aakers (2002) teori får stöd i 
empirin där Polarbröd anser att organisationen är en viktig del för varumärket. Eftersom 
personalen för deras baktradition vidare och brinner för varumärket, engagerade 
medarbetare är helt enkelt en stor konkurrensfördel menar Polarbröd. Skånemejerier har 
samma syn, de menar att eftersom personalen är stolta över varumärket och kvaliteten 
på produkterna, verkar de som marknadsförare och förmedlar företagets kärnvärden 
vidare. 
  
Empirin visar att företagen fokuserar mycket på hela upplevelsen kring produkten som 
en del i att skapa mervärde. Respondenterna menar att de vill kunna förmedla en känsla 
och någonting mer utöver själva produktens fysiska funktion till konsumenterna. Det är 
de emotionella värdena som företaget och varumärket kan erbjuda som bidrar till något 
ytterligare. Gobé (2010) anser att det är viktigt att fokusera på hela upplevelsen i 
samband med varumärket för att nå konsumenterna på ett djupare plan. Det handlar om 
att engagera konsumenterna på ett känslomässigt plan för att stärka och bygga en 
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långsiktig relation. Det stärker varumärket på sikt och är viktiga delar i 
varumärkesbyggandet. Som tidigare nämnt i analysdelen arbetar respondenterna mycket 
med relationen till konsumenterna. Empirin stödjer Gobés (2010) resonemang att 
känslomässigt engagemang leder till en bättre och starkare relation då konsumenterna 
får en känsla av att de är en del av varumärket. 
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7. SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer vi knyta ihop den genomförda studien med problemformulering 
och syfte för att tydligt visa studiens kunskapsbidrag. Vi kommer här tydligt redovisa 

vår studies viktigaste slutsatser och visa på hur framtida användningen av smak kan se 
ut samt ge våra rekommendationer på fortsatt forskning inom området. 

 
 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur livsmedelsföretag använder sig av 
smak och vad de anser att smak kan tillföra ett varumärke. Samt att studera hur och i 
vilka sammanhang smak kan kommuniceras för att stärka ett varumärkes identitet hos 
konsumenterna. Vi har valt att presentera slutsatsen i tre olika delar. Hur företagen 
använder sig av sinnet smak idag, smakens roll för varumärket, kommunikationen och 
konsumenterna för att slutligen ta upp hur företagen kan utveckla sina strategier kring 
smak i framtiden.  
 

7.1 Användandet av smak  
Företag i livsmedelsbranschen använder smak i sin marknadsföring, det är en viktig 
parameter för dem för att bygga vidare på varumärkets identitet. I denna bransch står 
smaken i fokus eftersom det är smaken företagen säljer och även den de måste 
marknadsföra. Det har dock visat sig att det är en parameter som är svår att använda i 
marknadsföringssammanhang eftersom smak är subjektivt och upplevs olika då den är 
personlig.  
 
Företagen kommunicerar smak på olika sätt. De använder sig av demonstrationer i butik 
där konsumenterna får provsmaka produkterna. De skapar event för att på så sätt 
förmedla smaken men också övriga faktorer som varumärket står för. Recept är en 
populär trend bland konsumenter och har därför också blivit det hos företag. De flesta 
företag erbjuder recept på sin hemsida, via appar eller i samband med 
marknadsföringskampanjer. I recepten involveras produkten på ett inspirerande sätt för 
att väcka ett intresse för dess användningsområden och vilket lyckat resultat den ger i 
matlagning. I dessa sammanhang får smaken verkligen upplevas. Utöver detta försöker 
företag förmedla smak på olika sätt genom attraktiva bilder och smakbeskrivningar i 
magasin, annonser och TV-reklam. Oavsett företag använder de smak på liknande sätt i 
sin marknadsföring, även om de har smak i fokus mer eller mindre. Marknadsföringen 
blir även mer och mer digital då företagen anser att de måste vara med i utvecklingen 
och finnas i samma forum som konsumenterna. Sociala medier används förvånansvärt 
mycket inom livsmedelsbranschen, det är viktigt eftersom det är ett sätt för företagen att 
vara nära sina konsumenter och på så sätt påverka dem på en personligare nivå med sin 
marknadsföring. Beskrivning av smaker är något företag antingen vill jobba mer med 
eller håller på att utveckla nya strategier för. På så sätt kan de förmedla smaken till sina 
konsumenter genom en utförligare beskrivning vilket i tidigare studier visats 
framgångsrikt.  
 

7.2 Smakens roll 
Vi har upptäckt att smak är ett bra verktyg att använda tillsammans med de andra 
sinnena känsel, doft, syn och hörsel. Det är tydligt att en kombination av sinnena leder 
till en bättre smakupplevelse. Företagen kan tänka sig att jobba mer med att skapa 
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helhetsupplevelser kring både varumärke och produkt för att tillföra ett mervärde. Vi 
tror att företagen måste lägga större fokus på att engagera och involvera konsumenterna 
emotionellt för att på så vis göra dem till en del av varumärket. Genom att engagera 
mera tror också företagen att de bygger en starkare relation mellan konsument och 
företag som successivt även leder till att varumärket stärks på sikt. Det har visat sig 
både i tidigare forskning, teorier och vår studies resultat att smak är en viktig faktor för 
ett varumärke i livsmedelsbranschen. Smaken är en del av varumärkets identitet och det 
blir viktigare att ha bra smaker än bara ett starkt och välkänt varumärke i dagens 
samhälle. Kvalitet och bra råvaror på produkterna som är starkt kopplat till smak 
påverkar också ett varumärke. Tradition, ursprung och kultur har i vår studie visat sig ha 
en stor betydelse för ett varumärkes identitet och är faktorer som genomsyrar företagens 
aktiviteter. Smak tillsammans med ytterligare parametrar kan tillföra ett varumärke 
mervärde och samtidigt stärka ett varumärkes identitet.  
 
Ur en konsuments perspektiv är smak en avgörande faktor. Konsumenter köper en viss 
produkt från ett varumärke på grund av dess smak anser företagen. Det gäller inte alltid 
vid första köptillfället men på längre sikt väljs den produkt som är godast. 
Konsumentbeteende har visat sig i vår studie vara en viktig del i arbetet med ett 
varumärke. Företagen arbetar alla för att bättre förstå sina konsumenter och deras behov 
vad gäller smaker och produkter. För konsumenter är smaken en av de avgörande 
faktorerna till val av varumärke menar företagen, men även vilket mervärde en produkt 
ger spelar in. Vikten av att erbjuda konsumenterna något mer än själva produkten, att 
erbjuda en känsla av lyx eller att inspirera genom recept till en produkt exempelvis är 
något som inte får glömmas bort. De är tydligt att alla företag arbetar för att engagera 
sina konsumenter mer och skapa en dialog dem emellan. Det kan innefatta situationer 
som produktutveckling, framtagning av en ny smak eller ett utbyte av information och 
inspiration. Konsumenten har i livsmedelsbranschen en stark röst och företagen ser dem 
som viktiga för deras arbete. Utifrån vår studie visar det sig att demonstrationer i butik 
är en viktig del i företagens strategi för att träffa och nå konsumenterna på ett mer 
personligt plan.  
 
Den avgörande kopplingen mellan företag och konsument är kommunikation. Företag 
arbetar mycket med att utveckla och förbättra, där är det viktigt att även involvera 
konsumenten i arbetet. Det har visat sig att en personlig dialog är den mest effektiva 
metoden när det gäller att förmedla smak. Konsumenter tar lättare emot information då 
den blir involverad i sammanhanget. Därför är butiksdemonstrationer, event och olika 
tävlingar bra sätt som företagen använder sig av för att integrera sina konsumenter. Får 
konsumenten titta, smaka, dofta, känna och prata om en produkt landar det i en 
helhetsupplevelse där alla sinnen är inblandade vilket gör upplevelsen trovärdigare. 
Förmedla en enhetlig bild och finnas i rätt sammanhang baserade på varumärkets 
värderingar leder även det till att budskapet uppfattas på ett trovärdigare sätt. Ett 
varumärkes smak kommuniceras bäst genom att konsumenten får provsmaka och 
uppleva smaken med alla sinnena.  
 
Smak är inte ett helt enkelt sinne att arbeta med. Den största nackdelen med smak som 
har framkommit i vår undersökning är att det är subjektivt. Det går inte att säga att 
något är gott eftersom varje individ upplever smaker olika, det är något företag är 
medvetna om och arbetar med kontinuerligt. I det arbetet är smakpaneler och andra 
testgrupper mycket viktiga för ett varumärkes produkter. Vidare visas det tydligt att det 
inte är helt lätt att förmedla smaker i text och bild. Den största svårigheten vi har sett i 
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användningen av smak bland företagen i vår studie är att de inte riktigt vet på vilket sätt 
de ska utveckla arbetet kring smak från vad det är idag.  
 
Även fast smak är subjektivt och har vissa nackdelar finns en mängd fördelar med att 
använda smak för ett varumärke. Smak är ett bra sätt att förmedla ett varumärkes 
identitet. Ett varumärke i livsmedelsbranschen kan med hjälp av sin smak differentiera 
sig, genom smak kan de även visa varumärkets personlighet. I marknadsföringen 
används smak för att inspirera och skapa en nyfikenhet kring ett varumärke och dess 
produkter. Nya spännande och unika smaker hjälper ett företag att få uppmärksamhet 
och skapa ett intresse kring varumärket. Vi anser att en lansering av en ny spännande 
smak som uppmärksammas mycket även påverkar varumärkets andra produkter. Det 
leder till ökad uppmärksamhet för hela varumärket och det är en smart strategi att 
använda sig av smak på det sättet.  
 

7.3 Framtida användning/rekommendationer av smak  
Framtiden visar på att sinnet smak kommer att utvecklas och användas mer än vad det 
tidigare gjort i marknadsföringssammanhang. Dock har våra resultat visat att smak 
måste användas i kombination med de andra sinnena, för att på bästa sätt uppnå den 
totala smakupplevelsen. Kunna förmedla smak på ett bra sätt som uppfattas av 
konsumenterna kommer därför bli viktigare i framtiden inte minst eftersom 
konsumenterna är mer medvetna och ställer högre krav idag. Det blir även viktigt för 
varumärket att förmedla goda smaker och mervärden för att bli uppskattad hos 
konsumenterna.  
 
Vi anser att företagen ska satsa mer på genomtänkta kampanjer där alla sinnena tas i 
uttryck i ett sammanhang som passar ihop med varumärkets normer. Vi tror att 
varumärket avspeglar sig på ett annat sätt och blir mer slagkraftiga än dagens 
demonstrationer som ofta inte är helt genomtänkta. Ju fler sinnen som kan kopplas till 
varumärket desto större är chansen att det blir ihågkommet. Konsumenterna påverkas på 
ett annat sätt och sätter produkten i ett sammanhang som går att associerar till 
varumärket istället för bara provsmakning av produkter som konsumenter inte kommer 
ihåg på samma sätt. Det tror vi många företag glömmer bort idag och satsar all kraft på 
att erbjuda provsmakning och mindre på helheten. Vi tror även att företagen ska göra en 
avvägning i vilka kanaler de vill synas eftersom det bara blir fler och fler. Vi anser att 
det är bättre att satsa på färre kanaler och vara effektiva där, istället för att finnas lite i 
alla kanaler utan att slå igenom med sitt budskap fullt ut. Samtidigt är det viktigt för 
företagen att inte digitalisera all marknadsföring. Smak måste upplevas på riktigt för att 
verkligen bli medveten om hur den smakar, sen kan annan marknadsföring hjälpa till att 
förstärka och förtydliga smaken hos varumärket.  
 
Studierna har även visat att engagerande marknadsföring inverkar både på 
konsumenterna och på varumärket. Varumärket blir ihågkommet i ett sammanhang med 
positiva intryck ifrån konsumenterna. Dock ska företagen tänka på att det ska engagera 
på ett sätt som är i linje med varumärkets värderingar och att det samtidigt är något som 
passar konsumenterna, som de får ut någonting av. Konsumenterna ska inte behöva 
känna sig tvingade till att vara med utan känna att de vill vara med för att det är relevant 
för dem. Det är en svår övergång att lyckas med, men lyckas det så är det ett bra sätt att 
kommunicera med sina konsumenter. Det berör både alla sinnen, engagerar, är 
personligt utan att konsumenterna känner sig övertalade och tvingade till varumärket, 



 63 

istället sätts i ett verkligt sammanhang som har betydelse både för konsument och för 
företag. 
 
Livsmedelsföretagen måste också bli bättre på att beskriva smaker på ett tydligare sätt. 
Genom att beskriva smaker på ett liknade sätt som viner blir det lättare för konsumenter 
att förstå hur produkterna smakar och lättare att kombinera ihop dem med andra smaker. 
Det kan till och med innebära konkurrensfördelar om det finns många varumärken som 
erbjuder samma produkt. Kan smakerna beskrivas på ett bra sätt visar studier att 
konsumenter kommer att föredra det varumärke som beskrivit smakerna.      
 

7.4 Begränsningar  
Vår studie har begränsats något eftersom det är ett komplext område då smak är 
personligt, vilket innebär att människor inte uppfattar smak på samma sätt. Vi har också 
haft begränsat med teorier inom ämnet vilket har gjort att vi inte fått lika många 
infallsvinklar inom området som vi hade velat. Forskningen är också begränsad inom 
området hur marknadsförare använder sig av sinnet smak för att kommunicera det till 
sina konsumenter. Det finns en del fältstudier gjorda på hur konsumenter uppfattar 
smak i olika sammanhang som vi använt oss av för att på så sätt skapa oss en förståelse 
för hur företagen kan nå sina konsumenter.  
 
Kritik kan också riktas till vår intervjuform i efterhand, genom telefonintervjuer har vi 
gått miste om ansiktsuttryck och kroppsspråk som hade kunnat påverka resultatet. 
Respondenterna har även fått olika utrymme i empirin vilket beror på att de har olika 
personligheter och olika sätt att uttrycka sig på då en del var mer kommunikativa än 
andra. Det har också till viss del begränsat oss i analysen av våra resultat.  
 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning inom området är att undersöka vilka innovativa vägar som 
skulle kunna vara mer effektiva än de traditionella med butiksdemonstrationer för att 
förmedla smak. För att få en djupare insikt och förståelse inom ämnet skulle vi föreslå 
en studie på endast en varumärkeskategori inom livsmedelsbranschen. Det skulle även 
vara intressant att utifrån konsumentens perspektiv studera hur de upplever verkligheten 
och jämföra hur väl de stämmer med företagens bild. Till sist eftersom smak har blivit 
mer uppmärksammat på sista tiden i samband med varumärken och marknadsföring 
även utanför livsmedelsbranschen skulle en studie på varumärken som traditionellt inte 
använder smak vara intressant. Det för att se hur smak kan stärka ett varumärke utan en 
uppenbar koppling till smak.  
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8. FORSKNINGSKRITIK 
 

I detta kapitel presenteras en utvärdering av studien. Vi avser att bedöma vår 
kvalitativa studies trovärdighet och äkthet. 

 
 

8.1 Sanningskriterier 
Sanningskriterier innebär att undersökningens kvalitet bedöms utifrån en rad olika 
kriterier. Enligt Bryman (2011) råder det delade meningar angående hur lämpliga 
sanningskriterierna validitet och reliabilitet är inom den kvalitativa forskningen. 
Forskare anser att kvalitativa undersökningar bör värderas utifrån andra kriterier 
eftersom mätningar inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare (Bryman, 2011, 
s. 352). Istället föreslår forskare två grundläggande kriterier för bedömningen av en 
kvalitativ undersökning. De två sanningskriterierna är trovärdighet och äkthet. 
Trovärdighet består av fyra delkriterier som motsvarar den kvantitativa forskningens 
kriterier nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka.  
 

8.1.1 Trovärdighet 
Tillförlitligheten innebär att vi som forskare ska få en bekräftelse på att vi uppfattat 
respondenterna på rätt sätt. Detta görs för att försäkra sig om att det finns en god 
överensstämmelse mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som 
undersökningspersonerna har skaffat sig. (Bryman & Bell, 2011, s. 306-307; Bryman, 
2011, s. 352-353) För att vi ska kunna försäkra oss om att våra intervjuer är så 
trovärdiga som möjligt har vi använt oss av en diktafon för att spela in intervjuerna och 
på så vis undvika missuppfattningar. Vi har även använt oss av samma intervjuguide till 
samtliga nio respondenter för att på så sätt ge alla samma chans att svara. Alla 
respondenter fick det transkriberade materialet skickat till sig för att bekräfta att vi 
uppfattat deras verklighet på rätt sätt då har de även fått chans att justera och förtydliga 
svar om de har velat det. De har även fått möjlighet att komplettera det intervjuade 
materialet om de har känt att de glömt att säga något som de anser ha varit relevant för 
vår studie. Vi anser därför att vi haft en god tillförlitlighet eftersom de personer vi 
undersökt har bekräftat det transkriberade materialet. (Bryman, 2011, s. 354-355)  
 
Överförbarhet som är det andra kriteriet och är ett av de svåra momenten inom en 
kvalitativ studie, då syftet är att få ett djup snarare än att få en bredd på studien. Inom 
kvalitativ studie handlar det om att göra en så detaljerad beskrivning av situationen för 
att göra den så överförbar som möjligt. Överförbarheten stärks då materialet blir så 
fylligt och relevant som möjligt för studien. (Bryman & Bell, 2011, s. 307) Vi anser att 
vi har ställt relevanta frågor till våra respondenter, för att öka överförbarheten 
ytterligare hade vi kunnat använda oss av fler respondent och ännu djupare frågor. Dock 
så finns det inget som säger att vår studies resultat skulle ha blivit tillförlitligare och 
relevantare med fler respondenter och djupare frågor. Till vår studie anser vi att vi har 
fått tillräckligt med underlag för att överföra det till vår analys.  
 
Tredje kriteriet är pålitlighet som är motsvarigheten till reliabilitet inom en kvantitativ 
studie. Detta betyder att vi ska använda oss av ett granskande synsätt genom hela 
studien och redogöra för alla faser i forskningsprocessen. Exempel på dessa faser är 
problemformuleringen, val av intervjupersoner, genomförande av intervjuer, 
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transkribering och analys. (Bryman & Bell, 2011, s. 307) I vårt arbete med denna studie 
har vi kontinuerligt försökt att redogöra så grundligt som möjligt för att på så sätt 
förstärka pålitligheten för vår studie och dess slutsatser. Vad det gäller att kunna 
replikera vår kvalitativa studie kommer det att bli svårt eftersom en intervju beror 
mycket på de personer som intervjuar och deras egen uppfinningsrikedom som inte går 
att replikera i en ny studie (Bryman, 2011, s. 368). 
 
Det fjärde och sista kriteriet utgår från att det inte går att ha någon fullständig 
objektivitet i samhällelig forskning och innebär att vi som forskare har agerat i god tro. 
Att personliga värderingar och teoretiska inriktningar inte har låtit påverka forskaren. 
(Bryman & Bell, 2011, s. 307-308) I vår studie har vi genom arbetets gång kritiskt 
granskat det material vi använt oss av och anser på så sätt att vi har agerat i god tro, vi 
anser att vi inte medvetet har låtit personliga värderingar påverka slutsatserna av vår 
undersökning. Däremot kan vi inte utesluta att våra gjorda val inte har påverkats av vår 
förförståelse och till viss del baserats på en subjektiv bedömning.  
 

8.1.2 Äkthet 
Det andra grundläggande kriteriet som nämns inom kvalitativa studier är 
undersökningens äkthet. Detta betyder att undersökningen måste kunna ge en rättvis 
bild av den grupp människor som studerats. (Bryman & Bell, 2011, s.308-309) Vi 
tycker att vi kan ge en rättvis bild i vår studie dels eftersom vi gett alla våra 
respondenter samma möjlighet och dels för att vi har erhållit en bättre förståelse för hur 
deras arbete med smak i sin marknadsföring fungerar.  
 
Det varit svårt att lämna samtliga respondenters åsikter lika stor plats i studien. Då de 
har uttryckt sig på olika sätt och varit mer eller mindre informativa. Vi har försökt vara 
så objektiva som möjligt när vi har avgjort vilken information som har varit viktig eller 
inte. Dock är vi medvetna om att en subjektivitet i vissa fall kan ha spelat in då det är 
svårt att frångå eftersom ämnet smak och hur det uppfattas till stor del är subjektivt. Vi 
vill ändå framhålla att detta är en deduktiv studie som bygger på teorier vilket har gjort 
att vi valt att lyfta fram de resultat som kan kopplas till våra valda teorier. För att belysa 
den informationen vi har fått ifrån respondenterna har vi valt att citera deras svar för att 
göra det så verkligt och äkta som möjligt för läsaren. Vi har därför inte gjort några 
försköningar eller förändringar av det som har sagts.  
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INTERVJUGUIDE 
 
1. Vad har ni för position/arbetsuppgift inom företaget? 
 
Marknadsföring 
 
2. Hur marknadsföring för ni er?  
 
Sinnesmarknadsföring 
 
3. Hur vill ni helst bemöta era kunder med marknadsföringen?, “stort och brett eller 
individuellt och djupt”  
4. Vilka möjligheter ser ni med att använda sinnena i marknadsföringen för ert varumärke?  
5. På vilket sätt differentierar ni ert varumärke idag?  
6. Skulle ni kunna tänka er att använda sinnen/fler sinnen, använda mer smak för att 
differentiera ert varumärke?  
7. Finns det en medveten strategi att använda de fem sinnena i er marknadsföring idag? 
Vilka?  
 
Smak 
  
8. Anser ni att smak skulle stärka ert varumärke?  
9. På vilket sätt? 
10. Hur använder ni sinnet smak i er kommunikation 
11. Vad är huvudsyftet med detta?  
12. I vilket sammanhang introducerar ni en ny smak på er produkt? 
13. Anser ni att det finns några speciella fördelar med att använda smak i er marknadsföring? 
14. Anser ni att det finns några speciella nackdelar med att använda smak i er 
marknadsföring? 
15. Hur viktigt anser ni att ert varumärkes inre karaktär och identitet avspeglas i er 
kommunikation  
16. Tror ni att en mer utförlig beskrivning av era produkters smak kommer leda till ökad 
försäljning? 
17. Anser du att relationen mellan varumärket och kunderna stärks då man använder sig av 
sinnesmarknadsföring? 
18. På vilka grunder tror ni att era kunder väljer ert varumärke? 
19. Är det några smaker som fungerar bättre än andra? 
 
Konsumentbeteende 
 
20. Hur mycket tar ni hänsyn till era kunders livsstil, intressen?  
 
Kommunikation 
 
21. Hur viktigt anser ni att varumärkets symbol och utseende är för varumärkets identitet?  
22. Anser ni att marknadsföring av ert varumärke fungerar bäst då era kunder är  
 
 
Varumärken 
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23. Vad anser du är ert största konkurrensmedel?  
24. Vad anser ni är varumärkets främsta roll för er som märkesinnehavare? 
25. Hur ser du på er marknadsföring i framtiden? 
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