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Sammanfattning 

Varumärkeskapital är det mervärde som ett varumärke ger en produkt i förhållande till om 

varumärket inte funnits på produkten. Konsumentbaserat varumärkeskapital innebär vidare att 

det är i konsumentens medvetande som varumärkeskapitalet existerar. Snabbrörliga 

konsumentvaror kännetecknas av att de köps ofta och att deras kontakt med konsumenten är 

begränsad, vidare är de ofta lätta att byta ut. 

Den här studien undersöker genom kvalitativa intervjuer hur företag bygger 

varumärkeskapital inom en marknad för snabbrörliga konsumentvaror. Åtta 

varumärkesansvariga på företag verksamma inom en marknad för snabbrörliga 

konsumentvaror har intervjuats för att få reda på deras syn på byggande av varumärkeskapital 

inom nämnda kontexten.  

Hela studien utgår i grunden från fem dimensioner av varumärkeskapital nämligen 

varumärkesassociationer, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevt värde samt 

andra varumärkestillgångar. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån dessa dimensioner stött 

av andra relevanta teorier inom ämnet, analysen har också sin grund i det valda syftet.  

Resultaten av denna studie påvisar hur varumärkeskapital skapas för snabbrörliga 

konsumentvaror inom de fem dimensionerna av varumärkeskapital. Den bekräftar också att 

alla dimensioner är viktiga att jobba med för att bygga varumärkeskapital.  Inom 

varumärkesassociationer så är trovärdighet och unicitet viktiga aspekter. Det är extra viktigt 

att jobba med varumärkeskännedom då konsumenter ofta spenderar kort tid då ett köpbeslut 

tas för snabbrörliga konsumentvaror. Att öka konsumenters involvering i varumärket är 

viktigt för att skapa varumärkeslojalitet. För upplevd kvalitet är det avgörande att arbeta med 

de sensoriska delarna då en produkt med dålig kvalitet inte blir långvarig, speciellt, inom en 

marknad för snabbrörliga konsumentvaror. Att ha fungerande distributionskanaler är viktigt 

för snabbrörliga konsumentvaror då dessa bidrar till exponering av varumärket. 

Studien visar att de fem använda dimensionerna är av högsta vikt för byggande av 

varumärkeskapital inom en marknad för snabbrörliga konsumentvaror. Vidare finner studien 

att en aspekt av andra varumärkestillgångar, nämligen distribution, istället kan tillhöra 

varumärkeskännedom i denna kontext. Studien visar också indikationer på att dimensionen 

upplevd kvalitet är den viktigaste för snabbrörliga konsumentvaror inom varumärkeskapital 

Dessa är tre viktiga teoretiska bidrag som studien gett. 

Vidare är studien av praktiskt värde då den ger rekommendationer hur företag inom denna 

kontext kan arbeta för att bygga varumärkeskapital utifrån de fem använda dimensionerna. 

 

Nyckelord: Varumärkeskapital, snabbrörliga konsumentvaror, varumärkesassociationer, 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, andra varumärkestillgångar. 
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1. Inledning 

 I detta kapitel kommer vi att introducera läsaren till arbetets bakgrund. Vi kommer också att 

förklara några begrepp som är vitala för denna studie samt argumentera varför detta är ett 

intressant område att studera. Detta kommer resultera i vår problemformulering samt syftet 

för denna studie. 

1.1. Bakgrund 

Marknadsföringsavdelningar på stora företag tappar idag allt mer inflytande i det strategiska 

beslutsfattandet och på många företag bestämmer de inte längre över exempelvis distribution 

och prissättning som tidigare varit ett jobb för marknadsförare. Detta beror på att det kan vara 

svårt att påvisa relationen mellan marknadsföringsaktiviteter och finansiella resultat på 

förhand men också att företag blir allt mer marknadsorienterade och marknadsföring 

genomsyrar allt mer alla avdelningar inom företagen (Verhoef & Leeflang, 2009). 

Ett tillvägagångssätt för marknadsförare att ta ansvar och påvisa på relationen mellan 

marknadsföringsaktiviteter och resultat är ett begrepp som kallas för brand equity eller 

varumärkeskapital. Varumärkeskapital definierades från första början som ”det mervärde som 

ett visst varumärke förser en produkt med” (Farquhar, 1989, s. 7). Studier om 

varumärkeskapital blir alltmer populära då varumärken är en av de mest värdefulla tillgångar 

ett företag har. Höga varumärkeskapitalnivåer är kända att leda till högre 

konsumentpreferenser och köpintentioner (Cobb-Walgren et al., 1995, s. 36) samt högre 

aktieavkastning (Aaker & Jacobson, 1994). Dessutom ger ett högt varumärkeskapital 

möjlighet för framgångsrika varumärkesförlängningar i form av nya produktlanseringar, 

motstånd mot konkurrenters marknadsföringskampanjer och att skapa hinder för nya 

konkurrenter att komma in på marknaden (Farquhar, 1989, s. 8). Det finns många olika 

definitioner på varumärkeskapital men en allmänt accepterad varumärkeskapitaldefinition har 

inte tagits fram (Keller, 2008, s. 37) och inte heller ett accepterat mått för varumärkeskapital 

(Washburn, 2002). Dock är nästan alla forskare inom varumärkeskapital överens om att 

begreppet innebär det mervärde till produkten genom konsumentens associationer och 

uppfattningar om ett visst varumärke samt de marknadsföringseffekter som är specifikt 

relaterade till ett varumärke (Keller, 2008, s. 37).  

Vidare så förekommer varumärkeskapital ur ett finansiellt perspektiv som mäts med en 

mängd olika finansiella tekniker (Farquhar et al., 1991; Simon & Sullivan, 1993; Swait et al., 

1993; Kapferer, 1997) och ur ett konsumentbaserat perspektiv (Aaker, 1991,1996; Blackston, 

1992; Keller, 1993; Cobb-Walgren et al., 1995; Lassar et al., 1995; Sharp, 1995; Berry, 2000; 

Chen, 2001; Burmann et al., 2009). Med konsumentbaserat varumärkeskapital menas att 

kraften i ett varumärke ligger i konsumenternas medvetande och bygger på vad de har lärt sig 

och upplevt av varumärket (Keller, 1993). Vi har i denna studie inriktat oss på det senare, 

konsumentbaserat varumärkeskapital.  

Inom konsumentbaserat varumärkeskapital så är det framförallt Keller (1993, 2008) och 

Aaker (1991, 1996) som har gjort de mest framträdande bidragen för forskningen och är de 

mest citerade forskarna inom området. Keller (1993, 2008) menar att det är 

varumärkeskunskap som består av varumärkeskännedom och varumärkesimage som utgör 

basen för konsumentbaserat varumärkeskapital. Aaker (1991, 1996) menar i sin definition att 

grunden för varumärkeskapital är dimensionerna varumärkesassociationer, 
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varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt andra varumärkestillgångar. 

Nedan kommer en kort förklaring på dessa begrepp:  

 Varumärkesassociationer är de kopplingar som sker i en konsuments medvetande 

relaterat till ett varumärke (Aaker, 1991, s. 272)  

 Varumärkeskännedom är konsumenternas förmåga att komma ihåg eller känna igen att 

ett varumärke tillhör en viss produktkategori (Aaker, 1991, s. 61-62).  

 Varumärkeslojalitet är den hängivenhet som en kund har till ett varumärke (Aaker, 

1991, s. 39).  

 Upplevd kvalitet är en varumärkesassociation som har statusen av en dimension inom 

varumärkeskapital då den upplevda kvaliteten driver finansiell framgång (Aaker, 

1996, s. 17). 

 Andra varumärkestillgångar är exempelvis patent, varumärkesregistrering, 

distributionskanaler och relationer (Aaker, 1991, s. 21). 

Ett högt varumärkeskapital leder också till, förutom de redan nämnda fördelarna, enligt 

Anselmsson et al. (2007, s. 409) att konsumenterna är villiga att betala ett högre pris för 

varumärket med ett högre varumärkeskapital. 

I denna studie kommer vi att undersöka hur varumärkeskapital skapas i en marknad för 

snabbrörliga konsumentvaror och kommer därför att redogöra för begreppet nedan.  

Snabbrörliga konsumentvaror är ett samlingsbegrepp och en beskrivning av en viss typ av 

varor (Businessdictionary.com; Majumdar, 2004; Nordfält, 2005). Vår uppfattning är att 

begreppets innebörd är väl etablerat men också att begreppet är relativt välkänt. Trots att 

begreppet är väletablerat känner vi ändå att det kan vara viktigt att beskriva kontexten 

ytterligare för att ge läsaren bättre förståelse. 

Marknaden för snabbrörliga konsumentvaror har varit och är än idag en marknad där det råder 

hög konkurrens, det finns ett stort utbud av produkter att välja mellan och varorna inom 

samma produktkategori urskiljs inte med mycket annat än produktens varumärke. 

Snabbrörliga konsumentvaror utgör en stor del av en konsuments budget i nästan varje land. 

Konceptet syftar ofta på dagligvaror, exempel på dessa är bland annat läsk, matvaror, 

hygienartiklar etc. (Businessdictionary, 2012; Majumdar, 2004, s. 26). Snabbrörliga 

konsumentvaror kan delas upp i tre klasser efter vilken faktor som ligger bakom köpet, dessa 

klasser är: basvaror, impulsvaror och nödvaror (Majumdar, 2004, s. 26-27). Basvaror är varor 

som konsumenter köper regelbundet, exempelvis köper en konsument tvål, tvättmedel, kaffe 

och tandkräm när lagret hemma är lågt. Impulsvaror är varor som ofta köpes utan någon 

planering eller sökning, exempelvis choklad, chips och läsk. Dessa varor införskaffas oftast 

pga. externa stimuli. Nödvaror är varor som köpes när ett speciellt behov uppstår för den 

varan, detta kan exempelvis vara ett paraply vid en regnig säsong, eller en varm tröja när det 

drar mot kallare tider. 

Att en snabbrörlig konsumentvara har en kort lagringstid kan man lista ut bara från dess 

namn. Vidare kan snabbrörliga konsumentvarors andra egenskaper delas upp från ett 

konsumentperspektiv och från ett marknadsföringsperspektiv som kan ha betydande 

implikationer för en marknadsförare (Majumdar, 2004, s. 27). Ur konsumentperspektivet så är 

de viktigaste egenskaperna hos en snabbrörlig konsumentvara att den är flitigt köpt (Nordfält, 

2005, s. 23), har låg involvering och ett lågt pris (Majumdar, 2004, s. 27-28). Med flitigt köpt 

menas att varan ofta köpes av konsumenter, exempelvis en vara som läsk som köpes väldigt 

ofta och som finns i, om inte alla, nästan alla snabbköp eller kiosker. Med låg involvering 

menas att kunden visar liten eller ingen ansträngning vid väljandet av produkt. Även om 
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kunden vill ha ett visst märke så brukar det gå bra med ett annat märke om detta inte finns 

tillgängligt. Det finns dock ett undantag för detta, det gäller produkter med stark 

varumärkeslojalitet. Dessa produkter är exempelvis cigaretter och produkter för personlig 

hygien.  

Ur marknadsföringsperspektivet så är de huvudsakliga egenskaperna för snabbrörliga 

konsumentvaror; höga kvantiteter, låga marginaler, omfattande distributionsnätverk och hög 

lageromsättning (Majumdar, 2004, s. 28-29). För att förklara höga kvantiteter kan man ta ett 

exempel från en typisk familj som kanske gör av med två eller tre tvålar på en månad, om 

man multiplicerar detta med antalet sådana familjer i hela landet så blir det ett mycket stort 

antal tvålar. Liknande siffror har uppmätts för tandkräm, frukostflingor, kakor, tuggummi, 

osv. Dessa varor är av den anledningen tillverkade i ofantliga kvantiteter. Därför måste 

marknadsförare kunna försäkra stora säljkvantiteter för att kunna vara verksamma på denna 

marknad. På grund av dessa höga kvantiteter och en konsekvens av hård konkurrens på 

marknaden säljs dessa produkter vanligtvis med priser väldigt nära sina produktionskostnader 

och marginalerna för handlare och distributörer är relativt låga. Marknadsförare sätter så låga 

priser som möjligt och säkerställer omsättning genom höga kvantiteter. På liknande sätt gör 

handlare och distributörer som opererar med låga marginaler som de klarar genom höga 

säljkvantiteter och snabb undanröjning av lagret. Med omfattande distributionsnätverk menas 

att företag inom snabbrörliga konsumentvaror lägger stora resurser på dessa nätverk för att få 

sina produkter distribuerade till många återförsäljare. Att snabbrörliga konsumentvaror har en 

hög lageromsättning är en konsekvens av att dessa produkter är flitigt och regelbundet köpta, 

med andra ord så har de en kort lagringstid (Majumdar, 2004, s. 29). 

1.2. Problem  

Eftersom snabbrörliga konsumentvaror är produkter med låg involvering, tänker vi oss att 

kundens interaktion med företaget bakom produkten är relativt begränsad då den enda fysiska 

interaktionen bara sker då produkten inhandlas/konsumeras. I och med detta är det troligt att 

varumärket får en ännu större betydelse än för andra sorters produkter, exempelvis produkter 

med högre involvering. Detta eftersom att ett starkt varumärke bör prioriteras hos en kund då 

denne väljer från många olika varor inom samma produktkategori. Detta tror vi eftersom vissa 

varumärken är uppenbart mer framgångsrika än andra märken inom snabbrörliga 

konsumentvaror. 

Aakers (1991, 1996) dimensioner som utgör varumärkeskapital blir därför intressant att 

studera i en kontext av snabbrörliga konsumentvaror då hela kontentan av varumärkeskapital 

innebär att en konsument väljer ett varumärke med högre varumärkeskapital relativt ett annat 

varumärke med lägre inom samma produktkategori. Eftersom Aaker (1991) också är den 

absolut mest citerade författaren inom området så utgår denna studie till stor del från hans 

teorier om varumärkeskapital. 

Denna studie är också intressant i den mån att den fyller en funktion då tidigare studier om 

varumärkesbyggande är begränsad när det kommer till snabbrörliga konsumentvaror och vi 

har inte sett någon forskning alls om skapande av varumärkeskapital inom kontexten av 

snabbrörliga konsumentvaror. Vi ser därför att det vore mycket intressant att studera hur man 

skapar varumärkeskapital för snabbrörliga konsumentvaror.  

För att förtydliga forskningsgapet så kan det nämnas att de flesta tidigare studier inom detta 

område handlar om vilka dimensioner som utgör varumärkeskapital och hur man mäter det, 

utan att ha någon specifik kontext (Aaker, 1991; Blackston, 1992; Keller, 1993; Lassar et al., 
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1995; Chen, 2001; Burmann et al., 2009). Dock menar McDonald & de Chernatony (2001) i 

studien Corporate Marketing and Service brands: Moving beyond the fast moving consumer 

goods model att den äldre synen på varumärkesbyggande är baserat på snabbrörliga 

konsumentvaror och hur den måste justeras för att fungera för tjänstevarumärken. Detta håller 

vi inte riktigt med om då exempelvis Aaker (1991) och Keller (1993) använder i sina modeller 

för varumärkeskapital exempel från såväl snabbrörliga konsumentvaror som flygbolag och 

andra sorters varor och tjänster. Aakers (1991) modell med dimensionerna 

varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet är 

alltså ett exempel på ett försök för en universell modell för varumärkeskapital. Det man dock 

bör ta med sig från McDonald & de Chernatony-studien (2001) är att justera arbetet med 

varumärket utifrån kontexten. Som vi tidigare nämnt finns ingen accepterad syn på 

varumärkeskapital och detta kan mycket väl bero på att dimensionerna av varumärkeskapital 

bör vara justerad efter en specifik kontext istället för att vara universella. 

För att sammanfatta detta så har varumärkeskapital studerats i en tjänstekontext (McDonalds 

& de Chernatony, 2001; Sharp, 1995; Berry, 2000), i en universell kontext (Aaker, 1991; 

Keller, 1993) och även utan någon specifierad kontext (Blackston, 1992; Chen, 2001; 

Burmann et al, 2009; Lassar et al., 1995). Vi har alltså inte sett någon studie som specifikt tar 

upp snabbrörliga konsumentvaror som kontext. 

Vi vill i denna studie inrikta oss på enbart snabbrörliga konsumentvaror och de dimensioner 

av varumärkeskapital som är viktiga just för dessa varor då detta inte har utförts innan.  

Det vi vill undersöka i denna studie är därför:  

 Hur byggs och skapas varumärkeskapital för ett företag/varumärke verksam på en 

marknad för snabbrörliga konsumentvaror i Sverige?  

1.3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och lyfta förståelsen för vilka dimensioner som är 

betydande i skapandet av varumärkeskapital för ett företag/varumärke verksam på en marknad 

för snabbrörliga konsumentvaror i Sverige.  

Ett praktiskt syfte för denna studie är att ta fram rekommendationer för ett företag/varumärke 

i skapandet av varumärkeskapital inom snabbrörliga konsumentvaror i Sverige, som kan vara 

till hjälp för företag i deras varumärkesbyggande processer. 
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2. Vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår förförståelse, kunskapssyn, perspektiv, 

forskningsmetod, angreppssätt, litteraturinsamling och källkritik. 

2.1. Förförståelse 

Författarna av denna studie har båda studerat civilekonomprogrammet med inriktning mot 

Service Management på Handelshögskolan vid Umeå universitet, där vi har läst exempelvis 

marknadsföring A, service marketing C, och marketing ethics C. Båda två har också läst 

marknadsföring som specialisering på D-nivå där vi har läst consumer behavior D, marketing 

research D, advanced market analysis D och executive decision making D. Detta har gett oss 

bred kunskap om ämnet ekonomi och i synnerhet marknadsföring. Vidare har tiden på 

universitetet förbättrat vårt kritiska tänkande och vår analytiska förmåga på ett sådant sätt att 

vi inte nöjer oss med att acceptera påståenden som sanningar om vi själva inte kan verifiera 

dem. 

Vidare har vi båda varit i USA under ett läsår och studerat på Santa Barbara City College där 

vi blev tilldelade ett Marketing Certificate of Achievement från delstaten Kalifornien. 

Certifikatet vi tilldelades gör att vi i Kalifornien är legitimerade marknadsförare, detta visar 

att vi förstår oss på och behärskar marknadsföring även i USA och det är viktigt för studien då 

vi språkligt och kulturellt, på ett bättre sätt kan ta till oss studier gjorda i USA, än om vi inte 

hade studerat där. Våra studier har gett oss god kunskap inom marknadsföring och har varit 

till stor hjälp under framväxten av denna studie samt för att förstå ämnet. 

Vidare har båda författarna jobbat i butik med försäljning av snabbrörliga konsumentvaror där 

vi fått en inblick i varornas vardag och dess egenskaper och även hur de starka varumärkena 

säljs i väldigt stora kvantiteter. I och med detta har vi lättare att förstå i vilka sammanhang 

dessa varor säljs och det gör att när vi studerar ämnet kan vi också relatera till någonting 

självupplevt.  

2.2. Ontologisk ståndpunkt 

Objektivism innebär exempelvis att om de anställda inom ett företag beter sig på ett visst sätt 

så är det beroende av någonting som är oberoende av de anställda, alltså att de anställdas 

beteende är beroende av faktorer på arbetsplatsen (Bryman & Bell, 2005 s. 33). Vi tror inte att 

allting är förutbestämt som objektivism antyder. Konstruktionism innebär exempelvis att de 

anställda på ett företag bidrar till skapandet av kontexten de befinner sig i och att den sociala 

ordningen ständigt förändras (Bryman & Bell, 2005 s. 34). Vår studie är en ögonblicksbild av 

olika företags arbete med varumärkesbyggande och vi tror att dessa företag är i ständig 

förändring och att varumärkesbyggande också ständigt förändras. Trots detta så antar vi inte 

en strikt konstruktionistisk syn då vi anser att vissa saker inom ett företag kan vara oberoende 

av de anställda. Inom området vi studerar så anser vi att vissa delar kan närmas objektivistiskt 

och vissa konstruktionistiskt då de vi studerar befinner sig inom vissa strukturer i vilka de 

själva har möjlighet att påverka till en viss gräns. Dock så lutar vår ontologiska ståndpunkt 

mer åt konstruktionismen. 
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2.3. Kunskapssyn 

Kunskapssyn kallas också för epistemologi och innefattar vad som kan accepteras som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Vidare så finns det två vanligt förekommande 

kunskapssyner som kan vara bra att utgå från, den ena är kallas för positivism och den andra 

för hermeneutik (Bryman & Bell: 2005, s. 27-29). Positivismen är en naturvetenskapligt 

inriktad kunskapsteori där kunskap ska kunna bekräftas med sinnena för att räknas som riktig 

kunskap. Denna kunskapssyn menar också att vetenskapen ska förhålla sig objektiv och att 

teorins syfte är hypotesgenerering och prövning av dessa hypoteser (Bryman & Bell, s. 26-

27). Det hermeneutiska synsättet menar att verkligheten är subjektiv och att allting är socialt 

konstruerat. För att förstå människors beteende måste även forskaren ta hänsyn till kontexten i 

vilken dessa befinner sig (Bryman & Bell, 2005, s. 27-32). 

Vi väljer att belysa båda dessa kunskapssyner då vår studie innehåller inslag av båda två och 

ligger på en skala någonstans mellan dessa kunskapssyner men möjligtvis något mer åt det 

hermeneutiska. 

Den hermeneutiska kunskapssynen syns eftersom en del i vårt syfte är att lyfta förståelse för 

ämnet. I och med att studien genomförs genom att intervjua individer så leder det till att dessa 

individers subjektiva förståelse är en del av grunden för vår studie. Detta innebär att vi 

behöver en kunskapssyn som tar hänsyn till det subjektiva och till sammanhanget från vilket 

det subjektiva kommer. Detta syns också då vi i denna studie tolkar olika människors 

subjektiva uppfattningar, dessa uppfattningar kommer också ifrån olika kontexter. Det 

hermeneutiska synsättet anser vi hjälper oss att ta reda på de bakomliggande faktorerna som 

skapar varumärkeskapital då vi med detta synsätt kan tolka individerna utifrån kontexten de 

befinner sig i. 

De inslag av positivismen vi har i denna studie visas då vi har utgått och skapat intervjugiden 

utifrån en huvudteori från Aaker (1991), vilket ger en relativt strikt agenda för våra intervjuer. 

Det leder även till att vi kanske inte helt och hållet är öppna för respondenternas subjektiva 

uppfattningar. Vi har dock försökt att hålla intervjuerna så öppna som möjligt och ställt 

följdfrågor och uppmuntrat till utveckling av svar och ytterligare förklaringar. 

2.4. Perspektiv 

Vårt perspektiv i denna studie är ett ledningsperspektiv då vi ämnar undersöka hur de utvalda 

varumärkena jobbar med varumärkesbyggande processer för att stärka varumärkeskapitalet. 

Vi ämnar presentera förslag på hur företag praktiskt kan skapa eller öka varumärkeskapital. 

Vi studerar alltså hur varumärkeskapital skapas ur företagets synvinkel. Forskarens perspektiv 

är viktigt att poängtera då perspektivet forskaren har kan innebära att en forskare med samma 

data som en annan forskare kommer fram till olika slutsatser, detta för att forskarna då 

troligtvis fokuserar på olika saker (Halvorsen, 1992, s. 37-38). Ledningsperspektivet har 

påverkat studien på så vis att resultaten av studien fungerar som ett stöd och hjälpmedel för att 

bygga eller öka sitt varumärkeskapital. Huruvida detta stöd är optimalt från ett 

konsumentperspektiv tar vi inte ställning till och på det sättet har ledningsperspektivet 

påverkat oss då vi ser till det som är bäst för ett företags varumärkesbyggande. Det som vidare 

ska förtydligas är att vi undersöker konsumentbaserat varumärkeskapital i denna studie men 

att detta görs från ett ledningsperspektiv. 
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2.5. Forskningsmetod 

I denna studie använder vi en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskning lägger vikt vid 

ord istället för kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2005, s. 40). 

En kvalitativ forskningsmetod ger oss möjlighet förstå företeelser mer på djupet (Wallén, 

1996) och de beslut som ligger bakom de varumärkesbyggande processerna. Syftet med vår 

studie innebär att vi, på djupet, ämnar förstå för att sedan lyfta denna förståelse och därför 

passar en kvalitativ undersökning bäst då vi inte kan kvantifiera resultat av vår studie.  

Vi använder en kvalitativ metod då området varumärkeskapital är väldigt brett och olika 

individer som jobbar med det kan ha olika uppfattningar om vad begreppet innebär. Därför 

anser vi att en kvalitativ metod är bäst då vi utifrån dessa eventuella skillnader i uppfattning 

kring begrepp och kring området varumärkeskapital i sig kan urskilja dessa nyansskillnader 

på ett bättre sätt än om vi använt oss av en kvantitativ metod.  

Med den kvalitativa metoden finns det risk att forskningen blir för subjektiv, att forskningen 

blir svår att replikera samt svår att generalisera (Bryman & Bell, 2005, s. 318-320). Trots 

dessa nackdelar med kvalitativ forskning anser vi ändå att det är den bästa metoden för vår 

studie då den bygger på intervjuer med människor. 

2.6. Angreppssätt 

Bryman & Bell (2005, s. 40) menar att i en kvalitativ studie betonas oftast en induktivt synsätt 

där tyngden läggs på generering av teorier. Men det går också i en kvalitativ studie att utgå 

från teorier och frågeställningar för att sedan pröva teorin (Bryman & Bell, 2005, s. 41). I det 

deduktiva angreppssättet utgår man från befintliga teorier och hypoteser eller 

problemformuleringar och sedan drar slutsatser utifrån dem (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Vi 

har i vår studie utgått från befintliga teorier om varumärkeskapital och dess dimensioner. Vi 

har utifrån dessa formulerat en problemformulering som vi besvarar genom en empirisk 

undersökning för att sedan dra slutsatser. Intervjuguiden som använts i undersökningen är 

byggd på befintliga teorier. 

Vi har alltså lutat åt det deduktiva angreppssättet då studien bygger på tidigare teorier samt att 

den också prövar Aakers modell inom en kontext för snabbrörliga konsumentvaror. Fördelen 

med att göra så är att vi redan står på fast vetenskaplig grund och utifrån detta testar teorin i 

vår valda kontext. Nackdelen med detta sätt är att forskningen kan bli låst och hämmad då den 

redan har en förutbestämd mall. Vår forskningsfråga antyder att vi använder ett induktivt 

synsätt och det gör vi också till en viss del då vi utöver testningen av modellen faktiskt är 

öppna för generering av nya teorier. Vi har alltså en blandning av deduktiv och induktiv 

ansats i kombination med en blandning av positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn. 

Fördelen med detta är att vi är relativt anpassningsbara trots att vi har god struktur. Nackdelen 

är att det kan bli problem om vi i ena läget ser på informationen vi får utifrån en strikt mall 

medan vi i ett annat läge med samma information ser på den utan mallen och får olika 

resultat. För att inte hamna i den fällan har vi sett till att alltid försöka behandla informationen 

vi slutligen fått så objektivt som möjligt. 

2.7. Litteraturinsamling 

För vår litteratur insamling har vi använt oss av GO-CART ansatsen vilken är en lätt procedur 

för insamling av sekundärdata (Shiu et al., 2009, s. 147). Denna modell består av goals, 
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objectives, characteristics, activities, reliability och tabulation. Vi beskriver denna modell 

med dess engelska beståndsdelar för att behålla modellnamnet intakt. 

Goals innebär att man bör fokusera informationssökningen på ämnen kopplade till 

problemformuleringen. Eftersom vi undersöker hur varumärkeskapital skapas för snabbrörliga 

konsumentvaror så har vi koncentrerat vår sökning på varumärkeskapital (Brand Equity) och 

byggande av varumärken (Brand building), vi har även försökt att hitta studier om skapande 

av varumärkeskapital inom snabbrörliga konsumentvaror (Fast-moving consumer goods, 

FMCG) utan större framgångar då denna forskning är väldigt begränsad. Vi har även sökt 

information inom dimensionerna av varumärkeskapital vilka är varumärkeskännedom (brand 

awareness), varumärkesassociationer (brand associations), upplevd kvalitet (perceived 

quality) och varumärkeslojalitet (brand loyalty).  

Objectives innebär att man först ska söka så mycket information som möjligt om ämnet för att 

sedan studera alla referenser och citeringar för att vidare leda till nya källor. Detta använde vi 

oss mycket av i vår litteraturinsamling. Vi studerade referenserna i alla vetenskapliga artiklar 

för att sedan hitta många återkommande referenser vilka vi då ansåg som viktiga teorier 

exempelvis Keller (1993) och Aaker (1991). 

Med characteristics menas att man bör använda ett språk i sökningen som hör till 

forskningsproblemet. Detta gjorde vi då många artiklar i ämnet är skrivna om mätning av 

varumärkeskapital medan vi är intresserad av att veta hur man skapar varumärkeskapital. Vi 

har även sökt på andra ledord nära besläktade med varumärkeskapital och 

varumärkesbyggande. Vi har mestadels använt oss av Google scholar, Emerald och Business 

source premiere och referenser för sökning till vårt teoretiska material. 

Med activities menas att man bör skriva ner platser, människor och uppgifter som kommer att 

vara del av sekundärdatan. Vi har varit noga med att dokumentera material vi behöver från 

exempelvis bibliotek och databaser för vår studie.  

Reliability innebär att man bör hitta flera källor inom samma ämne för att få så konsekvent 

och pålitlig information som möjligt. Vi har läst en stor mängd artiklar men ingen accepterad 

definition på varumärkeskapital finns, dock så används Aakers modell i de flesta 

undersökningarna och det är också den som vår studie och intervjuguide till stor del bygger på 

både för att den är den mest använda och för att den passar in i vårt studieområde. 

Med tabulation menas att man bör dokumentera alla källor och korsreferera om det går. 

Slutligen ska man verifiera att man har samlat in det som behövs för att svara på sin 

forskningsfråga. Vi har samlat in tillräckligt med information för att genomföra vår empiriska 

studie i form av intervjuer som i sin tur hjälper att svara på forskningsfrågan och genomföra 

syftet med studien. 

2.8. Teorival och källkritik 

Johansson-Lindfors (1993, s. 88-90) rekommenderar tre förhållanden man bör utgå ifrån för 

att bedöma källor. Dessa är ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. Ursprunget 

handlar om hur källor som använts är originalkällor eller andrahandskällor. Det sker lättare en 

förvridning av det ursprungliga budskapet om inte originalkällan används. Med den empiriska 

grunden menas till vilken grad forskaren baserat sina resonemang på sekundär eller primär 

data, om forskaren själv har iakttagit vad som beskrivs eller om det är andra forskares 

erfarenheter. Aktualitet behandlar hur källor håller sig till nutiden och dess kvalitet. 
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Ursprung: Vi har försökt så gott det går att hålla oss till originalkällor vid beskrivning av 

teorier. Vi har gjort det för att undvika att information förstörs genom att använda exempelvis 

en andrahandskälla då det är lätt att informationen blir snedvriden och missförstådd genom 

flera bearbetningar. 

Empirisk grund: Vårt teorikapitel är uppbyggd på sekundärdata, vad andra forskare har 

kommit fram till. De teorierna vi använt håller enligt oss hög vetenskaplig standard och 

bygger på en solid empirisk grund. Vår syn på varumärkeskapital utgår ifrån den litteratur vi 

läst kring detta ämne och då specifikt Aaker (1991) och Keller (1993), dessa två är oss 

veterligen de mest citerade forskarna inom ämnet varumärkeskapital.  

Aktualitet: Vi är väl medvetna om att vissa teorier i vårt teorikapitel kan anses som gamla. 

Men det är ofta teorier som det citeras till även i aktuella studier. Exempelvis så är Aakers 

(1991) teori om varumärkeskapital fortfarande flitigt refererad och bör därför anses som 

aktuell. 

Att vi använt oss till huvudsak av två forskare kan givetvis ses som en svaghet i vår studie och 

vi har tampats med om det är försvarbart att grunda så mycket som vi gör på dessa två 

forskares resultat. För det första så är dessa två citerade i nästan allt som har med 

varumärkeskapital att göra, detta är vår uppfattning och övertygelse efter att ha gått igenom en 

stor mängd litteratur inom ämnet. För det andra så är dessa två forskare dominanta inom vårt 

specifika område, de är grunden på vilka andra forskare står. Vidare så utgår vi ifrån deras 

modeller i vårt arbete då de dels har empiriskt stöd i litteraturen men också för att vi 

undersöker Aakers modell samt använder oss mycket av Kellers forskning. Trots att vi har 

baserat mycket i vår studie från dessa två författare så har vi givetvis korsrefererat med andra 

forskare för att visa på att vi har stöd från annan forskning än från dessa två. Våra val av 

källor och vilken forskning vi lutar oss på måste ses dels i kontexten av vårt 

forskningsområde, snabbrörliga konsumentvaror, men också sättas i ett helhetsperspektiv i 

förhållande till den enorma mängd forskning som finns inom varumärkeskapital. Vi anser att 

vår studie visar att vi valt högst relevant forskning för vår valda kontext och att den är mer än 

tillräcklig. Vi hade kunnat ha med fler källor men vi såg inte poängen med att lägga dit dem 

för sakens skull. Dock är vi medvetna om att det kan kännas lite snävt när det ibland citeras 

väldigt mycket från Aaker och Keller. En annan sak för läsaren att tänka på är att Aaker och 

Keller är båda stora auktoriteter inom området. 

Vidare så är vår valda kontext väldigt bred, snabbrörliga konsumentvaror kan ses som en 

generisk term och förklarar en mängd olika produkter. Trots att denna kontext är bred så anser 

vi ändå att vi har gjort rätt val då vi hittade ett forskningsgap samt att vi båda var intresserade 

av att utforska snabbrörliga konsumentvaror. 
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3.Varumärkeskapital 

3.1. Definitioner 

Som tidigare nämnts så finns det ingen allmänt accepterat definition på vad varumärkeskapital 

är. Således finns det av den anledningen många olika definitioner av vad det betyder. Det vi 

lagt märke när vi har studerat varumärkeskapital är att de flesta definitioner på ett eller annat 

sätt går ut på att varumärkeskapital är det mervärde som varumärket tillför en produkt som 

produkten inte haft utan varumärket. Nedan kommer några definitioner av vad 

varumärkeskapital är: 

 Det mervärde som ett visst varumärke förser en produkt med (Farquhar, 1989, s. 7). 

 En uppsättning av varumärkestillgångar och skyldigheter kopplade till ett varumärke, 

dess namn och symbol som lägger till eller tar bort från det värde som tillhandahålls 

av en produkt eller tjänst till ett företag och/eller till det företagets kunder (Aaker, 

1991, s. 15). 

 Den differentiella effekt som varumärkeskunskap har på konsumentresponsen av 

marknadsföringen av det specifika varumärket (Keller 1993, s. 2). 

 En differentierad, klar bild som går utöver enkla produktpreferenser (Barwise, 1993, s. 

100). 

 Värdet som är anslutet till ett varumärke på grund av den kraftiga relation som har 

utvecklats mellan varumärket och kunderna och andra intressenter över tid (Keegan et 

al., 1995, s. 323). 

 Kundens subjektiva och abstrakta bedömning av varumärket, som är mycket mer än 

det objektivt upplevda värdet (Rust et al., 2000, s. 81). 

Utöver de många olika definitionerna så tycker forskare inom ämnet även olika om vilka 

dimensioner det är som skapar varumärkeskapital. Nedan kommer en kort redogörelse för 

några forskare och de dimensioner de anser skapar varumärkeskapital: 

 

 

Aaker (1991, 1996)  Varumärkeskännedom 

 Varumärkesassociationer 

 Varumärkeslojalitet 

 Upplevd kvalitet  

 Andra varumärkestillgångar 

Blackston (1992)   Varumärkesrelation 

- Tillit  

- Kundnöjdheten med varumärket 

Keller (1993)   Varumärkeskunskap 

- Varumärkeskännedom 

- Varumärkesimage 

Lassar et al. (1995)  Prestanda 

 Värdet 

 Social image 

 Trovärdighet 

 Engagemang 
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Sharp (1995)   Varumärkeskännedom 

 Varumärkesimage 

 Relationer med kunder 

Berry (2000)  

 
 Varumärkeskännedom 

 Varumärkesinnebörd 

Chen (2001)   Olika typer av 

varumärkesassociationer 

Burmann et al. (2009)   Tydlig varumärkesnytta 

 Upplevd varumärkeskvalitet 

 Unicitet av varumärkesnytta 

 Varumärkessympati 

 Varumärkestillit 

 

Dessa många definitioner och dimensioner av varumärkeskapital presenterar vi för att visa att 

det finns en stor variation av definitioner och dimensioner, samt att det inte har kommit fram 

varken någon accepterad definition eller något accepterat sätt att mäta varumärkeskapital. 

Men det är framförallt Aaker (1991) och även Keller (1993) som är de mest citerade forskarna 

inom området varumärkeskapital. 

Enligt Pappu et al. (2005, s. 151) så finns det empiriska bevis för att varumärkeskapital är 

multidimensionellt, studiens empiriska bevis stöder även Aakers (1991) dimensioner av 

varumärkeskapital. Utifrån detta och för att Aaker (1991) är den mest citerade så blev det en 

självklarhet att studien bör utgå ifrån hans fem dimensioner. Studien ger också stöd till 

Kellers (1993) konceptualisering av varumärkeskapital och vi har därför också förlitat oss en 

hel del på Kellers beskrivningar av varumärkeskapital. 

Som tidigare nämnts så finns både finansiellt varumärkeskapital och konsumentbaserat 

varumärkeskapital. Då vi ämnar undersöka varumärkeskapital ur ett 

marknadsföringsperspektiv så är det konsumentbaserat varumärkeskapital som vi kommer att 

fokusera på. 

3.2. Konsumentbaserat varumärkeskapital 

Med konsumentbaserat varumärkeskapital menar Keller (1993, s. 8) att styrkan i ett 

varumärke sitter i hur varumärkeskunskapen hos en konsument ger utslag i förhållande till ett 

företags marknadsföring.  

Fördelen med att konceptualisera varumärkeskapital ur ett konsumentperspektiv är att det 

möjliggör för ledningen i företag att direkt relatera sina marknadsföringsinsatser till värdet på 

sina varumärken. Även fast målen med de flesta marknadsföringsinsatser är att öka 

försäljning så är det viktigt för företag att inse att kunskap kring varumärket måste byggas för 

att konsumenten ska kunna ta till sig marknadsföringen från företaget (Keller, 1993, s. 8).  

Keller (1993, s. 8) menar att konsumentbaserat varumärkeskapital består av differentiell 

effekt, varumärkeskunskap samt konsumentrespons på marknadsföring. Detta innebär att 

varumärket uppfattas göra skillnad för konsumenten, denna skillnad beror på att konsumenten 

vet vad varumärket står för och slutligen att konsumentens reaktion på marknadsföring av 

varumärket visar sig i konsumentens beteende gentemot varumärket (Keller, 1993, s. 8; 

Keller, 2008, s. 48-49) 
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Enligt Keller (2008, s. 48) har ett varumärke positivt kundbaserat varumärkeskapital när 

konsumenterna reagerar mer positivt i förhållande till en produkt och hur den marknadsförs 

när varumärket identifieras av konsumenten jämfört med när det inte identifieras, detta 

innebär att ett varumärke med positivt varumärkeskapital har högre svängrum för 

prishöjningar, marknadsföringsnedskärningar och nya produkter under samma övergripande 

varumärke, än ett varumärke som inte har positivt varumärkeskapital. På samma sätt fast 

omvänt fungerar det om varumärket har negativt konsumentbaserat varumärkeskapital 

(Keller, 2008, s. 48). När ett varumärke har positivt varumärkeskapital innebär detta att 

konsumenten har positiva associationer till varumärket och Keller (1993, s. 8) menar att detta 

gör att konsumenten känner till varumärket och tycker att det har en positiv varumärkesimage. 

Denna positiva inställning kan i sin tur leda till ökade intäkter, lägre kostnader och högre 

vinstmarginal för företaget (Keller, 1993, s. 8). 

Att se på varumärkeskapital ur konsumentens perspektiv är enligt Keller (1993, s. 2) 

användbart eftersom det fungerar som vägledning och ger specifika riktlinjer för strategier 

och taktik inom marknadsföring och underlättar beslutsfattningen för ledningen. Vidare menar 

Keller att det finns två viktiga punkter ur denna begreppsbildning.  

För det första bör man göra breda marknadsföringsaktiviteter för ett varumärke och förstå 

effekterna de har på varumärkeskunskap samt hur förändringar i varumärkeskunskap påverkar 

de traditionella måtten exempelvis försäljning (Keller, 1993, s. 2).  

För det andra så måste marknadsförare inse att långsiktig framgång av alla framtida 

marknadsföringsprogram för ett varumärke starkt påverkas av varumärkeskunskap som 

företaget redan skapat med sina marknadsföringsaktiviteter (Keller, 1993, s. 2).  

Det som redan har gjorts kommer med andra ord påverka effektiviteten av framtida 

varumärkesstrategier och då är det viktigt för ledningen att förstå hur deras 

marknadsföringsprogram påverkar konsumentens lärande och framtida ihågkommande av 

varumärkesrelaterad information (Keller, 1993, s.2) 

Varumärkeskunskap 
Enligt Keller (1993, s. 2, 2008, s. 51) är varumärkeskunskap det viktigaste för att skapa 

konsumentbaserat varumärkeskapital och består av en varumärkesknutpunkt i minnet som 

utgörs av en variation av varumärkesassociationer. Varumärkeskunskap består enligt Keller 

(2008, s. 51) utav varumärkeskännedom och varumärkesimage (Se figur 1 nedan). 
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Figur 1 - Varumärkeskunskap (Keller, 1993) 

Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom består enligt Keller (2008, s. 54) av varumärkesigenkännande och 

varumärkesihågkommande.  Varumärkesigenkännande är en konsuments förmåga att mentalt 

registrera att konsumenten känner igen ett varumärke. Varumärkesihågkommande är istället 

konsumentens förmåga att komma ihåg ett varumärke i en situation där varumärkets 

produktkategori tänks på av konsumenten. Mot bakgrund av detta så är det viktigare med 

varumärkesihågkommande när ett köpbeslut tas i en situation där konsumenten inte exponeras 

av diverse varumärken medan varumärkesigenkännande är viktigt när konsumenten exponeras 

av varumärken. För att bygga varumärkeskännedom krävs att upprepade gånger exponera 

varumärket för konsumenterna samt att i konsumenternas medvetande placera varumärket i 

sitt relevanta sammanhang och kategorier (Keller, 2008, s. 54-56).  

Varumärkesimage 
Varumärkesimage skapas när konsumenter har positiva associationer till varumärket. Dessa 

associationer kan skapas på många olika sätt men det viktigaste för varumärkesimage är att 

associationerna är starka, positiva och unika associationer för varumärket (Keller, 2008, s. 

56). 

Enligt Keller (1993, s. 12) finns det två sätt att mäta konsumentbaserat varumärkeskapital och 

dessa är ett direkt tillvägagångssätt och ett indirekt tillvägagångssätt. Det direkta sättet ämnar 

mäta varumärkeskapital genom att värdera hur konsumenters varumärkeskunskap påverkar 

konsumenters respons på företagets marknadsföring. Det indirekta sättet ämnar bedöma 

potentiella bakomliggande faktorer för konsumentbaserat varumärkeskapital. Dessa två bör 

användas tillsammans (Keller, 1993, s.12). 

Kellers dimensioner för varumärkeskapital är ett bra komplement till Aaker (1991) då de båda 

innehåller varumärkeskännedom och varumärkesassociationer. Kellers dimensioner kommer 
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att vara till hjälp som ett komplement i analysen då han tar upp lite andra aspekter av 

dimensionerna varumärkeskännedom och varumärkesassociationer som är till gagn för 

studien. 

3.2. Dimensioner av varumärkeskapital 

De opåtagliga tillgångarna av varumärket skapar tillsammans varumärkeskapital. 

Varumärkeskapital är enligt Aaker (1991) uppbyggt av fem dimensioner av 

varumärkestillgångar. Dessa är varumärkesassociationer, varumärkeskännedom, 

varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet och övriga varumärkestillgångar (Se figur 2). Om dessa 

tillgångar hanteras rätt så skapar de ett mervärde till produkten eller tjänsten och kan skapa 

nöjdare kunder och kan således ge ett antal fördelar för företaget (Aaker, 1991).  

Dessa dimensioner ligger som grund för vår intervjuguide där vi har delat in guiden i olika 

teman efter de olika dimensionerna för att ta reda på hur varumärkeskapital skapas. 

 

  

Figur 2 - Varumärkeskapital (Aaker, 1991) 
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3.2.1. Varumärkesassociationer 
Varumärkesassociationer är den aspekt av varumärkeskapital som är mest accepterad och är 

en grund för konsumenters köpbeslut och för varumärkeslojalitet (Aaker, 1991, s. 110). 

Varumärkesassociationer består av alla varumärkesrelaterade tankar, känslor, uppfattningar, 

bilder, erfarenheter, övertygelser, attityder och omfattar allt som i minnet är länkat till ett 

varumärke (Kotler & Keller, 2006, s. 188). En varumärkesassociation är en koppling som sker 

i en konsuments medvetande i relation till ett varumärke. Varumärkesassociationer inkluderar 

exempelvis produktattribut, konsumententfördelar, användningsområden, livsstilar, 

produktkategorier, konkurrenter och ursprungsland. Associationerna varierar i styrka 

beroende på vem som har dem och hur de fått dem. En varumärkesassociation kan påverka 

ihågkommandet av ett varumärke samt påverka kunden att köpa varan, skapa positiva känslor, 

differentiera sig från konkurrenter och som en god grund för att förlänga varumärket till nya 

produktlanseringar. Varumärkesassociationer som ett väletablerat varumärke ger kan påverka 

köpbeteenden och påverka konsumentens nöjdhet med produkten. De kan även fungera som 

hinder för att prova konkurrenters produkter (Aaker, 1991, s. 104-129). 

Varumärkesassociationer förekommer enligt Keller (1993, s. 3-4) i olika former och därför 

kan därför skilja sig från varandra beroende av abstraktionsnivå, alltså hur mycket 

information som associationen innehåller.  Varumärkesassociationer kan delas in i tre typer: 

Attribut, fördelar samt attityder. Dessa är i sin tur uppbyggda av ytterligare faktorer (se figur 

3). 

 

Figur 3 - Typer av varumärkesassociationer (Keller, 1993) 

Den första typen av varumärkesassociationer är varumärkesattribut. Attribut är de beskrivande 

funktioner som kännetecknar en produkt. Attribut kan särskiljas utifrån de relaterar till 

produktens prestanda. Attributen i sin tur delas in i produktrelaterade respektive icke-

produktrelaterade attribut (Keller, 1993 s. 4). Produktrelaterade attribut definieras som de 

aspekter av produkten som är nödvändiga för att utföra produktens syfte från konsumentens 

perspektiv. De relaterar till produktens fysiska sammansättning. Produktrelaterade attribut 

avgör hur väl en produkt presterar. Produktrelaterade attribut kan vara nödvändiga för 
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produktens användning eller vara tillägg exempelvis för att skräddarsy produkten för 

konsumenten (Keller, 1993 s.4). För varumärken vars kärnassociationer främst är 

produktrelaterade så är innovation i produktdesign, tillverkning och försäljningsmetodik 

speciellt viktigt för att behålla eller förbättra varumärkeskapitalet (Keller, 2008, s. 551).  

Icke-produktrelaterade attribut definieras som de externa aspekterna av produkten som 

relaterar köpet eller konsumtionen av produkten. Dessa attribut kan påverka köp- eller 

konsumtionsprocesser men inte påverka produktens prestanda. Prisinformation, paketering 

eller produktutseende, vilken typ av person som konsumerar produkten samt i vilken situation 

produkten används är de fyra huvudtyperna av icke-produktrelaterade attribut. Priset på 

produkten betraktas som ett icke-produktrelaterat attribut eftersom det är ett nödvändigt steg i 

köpprocessen men är inte direkt relaterat till produktens prestanda (Keller, 1993 s.4). Priset är 

ett speciellt viktigt attribut då konsumenterna ofta har starka uppfattningar om pris och värde 

av ett varumärke och kan utifrån detta kategorisera varumärkena i olika prisskikt (Blattberg & 

Wisniewski, 1989 s.306). I de flesta fall så relaterar paketering inte direkt till produktens 

funktioner men anses ändå som del av köp- och konsumtionsprocessen. Associationer om 

vilka som använder produkten och hur den används bildas av konsumentens egna erfarenheter 

av produkten samt av marknadsföringen av varumärket. Associationer kring den typiska 

användaren av ett varumärke kan baseras på exempelvis demografiska eller psykografiska 

faktorer. Associationer kring användning i vissa situationer kan baserat på tid på dygnet, 

årstid, var och vilken typ av aktivitet som utförs i samband med konsumtion av produkten 

(Keller, 1993 s. 4). 

Varumärkesfördelar är enligt Keller (1993) den andra delen som bygger upp 

varumärkesassociationerna och är det personliga värde och mening som konsumenten 

tillskriver produkten. Varumärkesfördelar kan i sin tur delas in i tre kategorier, funktionella 

fördelar, upplevelsemässiga fördelar och symboliska fördelar (Park et al., 1986, s. 136). 

Funktionella fördelar är de mer direkta fördelar med konsumtion av produkten och motsvarar 

ofta produktrelaterade attribut. Detta kan exempelvis vara att konsumenten är törstig och en 

läsk kan tillfredsställa detta behov och släcka törsten och är således en funktionell fördel. 

Upplevelsemässiga fördelar relaterar till vad som upplevs när produkten används och brukar 

överensstämma med produktrelaterade attribut. Dessa fördelar tillfredsställer 

upplevelsemässiga behov såsom njutning, variation och kognitiv stimulans. Symboliska 

fördelar är utvärtes fördelar som ofta överensstämmer med icke-produktrelaterade attribut och 

avser underliggande behov av socialt godkännande och individuellt yttrande av olika slag. 

Konsumenter kan värdera vad varumärket står för och exempelvis den prestige, exklusivitet 

eller status som varumärket medför i sociala sammanhang (Keller, 1993, s.4). 

Den tredje och mest abstrakta typen av varumärkesassociationer är varumärkesattityder. 

Dessa definieras av konsumenternas övergripande utvärdering av ett varumärke.  

Varumärkesattityder skapar ofta basen för hur en konsument beter sig i förhållande till 

varumärket. Konsumentens varumärkesattityd beror av dennes inställning till varumärkets 

attribut och egna fördelar. Varumärkesattityder kan formas av fördelar med produktrelaterade 

attribut, funktionella fördelar samt uppfattningar av icke-produktrelaterade attribut och 

symboliska fördelar som associeras med varumärket (Keller, 1993, s.4-5). 

Vidare menar Keller (1993, s. 6) att om ett företag exempelvis använder sig av 

situationsbetingade associationer så kan unika varumärkesassociationer skapas på ett 

effektivare sätt än om mer abstrakta tillvägagångssätt tillämpas. 

En marknadsföringskampanjs framgång återspeglas bland annat av att konsumenter har 

gynnsamma varumärkesassociationer. Med det menas att konsumenterna tycker att 
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varumärket har de attribut och fördelar som uppfyller deras behov och önskemål så att en 

positiv övergripande varumärkesattityd skapas. Starka och positiva varumärkesassociationer 

hållna av en konsument som är unika för varumärket och som innebär en ledande ställning, i 

konsumentens medvetande, gentemot konkurrenter är avgörande för ett varumärkes framgång. 

Ett varumärke kommer troligtvis att dela vissa associationer med konkurrenter då en 

konsuments associationer till en viss produktkategori kan appliceras på ett varumärke inom 

den kategorin trots att detta varumärke inte skapat dem själv (Keller, 1993).  

 Utifrån denna dimension har vi till vår intervjuguide följande frågor för att ta reda på mer om 

varumärkesassociationer inom snabbrörliga konsumentvaror: 

 Vad står varumärket för? 

 Vad vill ni att konsumenter ska tänka på i samband med ert varumärke? 

 Hur arbetar ni för att det ska ske? 

 Utväderar ni vilka associationer konsumenter gör med ert varumärke? 

 Om ni gör det, hur? 

 Finns det något speciell vad gäller snabbrörliga konsumentvaror när det kommer till 

arbetet med varumärkesassociationer? 

3.2.2. Varumärkeskännedom 
Enligt Aaker (1991, s.61-62) är varumärkeskännedom konsumentens förmåga att komma ihåg 

eller känna igen att ett varumärke tillhör en viss produktkategori.  Varumärkeskännedom 

varierar från att konsumenten inte känner till varumärket till att konsumenten är övertygad att 

det bara existerar ett varumärke inom en viss produktkategori. 

Varumärkeskännedom består av varumärkesigenkännande och varumärkesihågkommande 

(Aaker, 1991, Keller, 1993). Varumärkesigenkänning reflekterar igenkänning baserat på 

tidigare exponering av varumärket. Varumärkesigenkänning betyder inte nödvändigtvis att 

konsumenten kommer ihåg var exponering ägde rum, varför det skiljer sig från andra 

varumärken och inte heller i vilken produktkategori varumärket återfinns. Det är alltså endast 

en bekräftelse på exponering som utgör varumärkesigenkänning. Bara att känna igen ett 

varumärke kan göra att konsumenten får positiva känslor för varumärket. När en konsument 

väljer ett varumärke så har ett igenkänt varumärke en fördel gentemot icke igenkända 

varumärken (Aaker, 1996, s. 10-11; Hoyer & Brown, 1990; Macdonald & Sharp, 2000). 

Varumärkesihågkommande är när en konsument tänker på varumärket i samband med en viss 

produktkategori. Därför är det väldigt viktigt att ett specifikt varumärke dyker upp i 

konsumentens medvetande när dess produktkategori ska handlas av konsumenten (Aaker, 

1996, s. 11). 

Top of mind är när ett varumärke är det första en konsument tänker på inom en specifik 

produktkategori (Aaker, 1991, s. 62). 

Enligt Aaker (1991, s. 63) så skapar varumärkeskännedom värde på minst fyra sätt: 

 Grund på vilken associationer kan adderas. Har man varumärkesigenkänning så kan 

man i sin kommunikation förmedla vilka associationer man vill att kunden ska ha med 

varumärket (Aaker, 1991, s. 63). 

 Igenkänning och omtyckande. Varumärkesigenkänning innebär att man känner till det 

och att konsumenten har en uppfattning av varumärket. Inom låg involveringsvaror så 

kan igenkänning vara en drivande faktor i ett köp (Aaker, 1991, s. 64-65). 
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 Kvalitetssymbolik. Antagandet om att om ett varumärke är känt innebär att 

konsumenten kan uppfatta det som ett tecken på att företaget för någonting som skapar 

värde (Aaker, 1991, s. 65). 

 När en konsument ska köpa en produkt så har varumärkena som kunden tänker på i 

förhållande till produktkategorin en fördel. Om en produkt inte uppnått 

varumärkesihågkommande så kommer den generellt inte med i kundens urval av 

varumärken som kunden kommer att välja emellan (Aaker, 1991, s. 66-67). 

För att uppnå varumärkeskännedom menar Aaker att man bland annat ska sticka ut, samt 

exponera sitt varumärke och inse att repetition krävs för att varumärkesihågkommande ska 

uppnås. För top-of mind resultat är repetition väldigt viktigt. Genom att bibehålla en hög top 

of mind varumärkeskännedom så kan ett företag förhindra att konkurrenter uppnår 

varumärkesihågkommande hos konsumenten (Aaker, 1991, s. 72-76). 

Den högsta nivån av varumärkeskännedom är varumärkesdominans om innebär att 

konsumenten bara kan ett varumärke inom en given produktkategori. Detta kan dock innebära 

problem om varumärket tillslut blir en generisk term och därmed tappar sitt skyddade 

varumärke som då blir allmän egendom (Aaker, 1996, s. 15-16). 

Enligt Keller (2008, s. 54) skapar varumärkeskännedom fördelar på tre sätt: lärandefördelar, 

åtankesfördelar och valfördelar. Lärandefördelar innebär att varumärkeskännedom skapar 

förutsättningarna för att vidare bygga varumärkesassociationer på som sedan skapar 

varumärkets image. Åtankesfördelar innebär att varumärkeskännedom kan göra så att 

varumärket finns bland konsumentens tilltänkta varumärken i ett köpbeslut. Valfördelar 

innebär att ett varumärke har en fördel i ett köpbeslut bara konsumenten känner till 

varumärket. (Keller, 2008, s. 54). Dessa fördelar ligger i linje med vad Aaker (1991, 1996) 

menar är fördelar med varumärkeskännedom. 

Skapande av varumärkeskännedom 
Att skapa varumärkesigenkänning och varumärkesihågkommande är svårt då konsumenter 

varje dag utsätts för mer och mer marknadsföring, att kunna skapa varumärkeskännedom på 

ett ekonomiskt sätt blir allt viktigare. Att ha en bred kundbas men också att ha en livscykel på 

produkten som är relativt lång är grunder för att kunna bygga långsiktig och effektiv 

varumärkeskännedom. Företag som hela tiden ligger i framkant med sin marknadsföring, som 

hela tiden använder nya kanaler för kommunikation och som genom detta kan skapa 

varumärkesigenkänning och varumärkesihågkommande och kan då åtnjuta fördelarna av det 

ökade varumärkeskapitalet som detta leder till (Aaker 1991, s. 16). 

Utifrån denna dimension har vi till vår intervjuguide följande frågor för att ta reda på mer om 

varumärkeskännedom inom snabbrörliga konsumentvaror: 

 Hur jobbar ni för att konsumenter ska känna till ert varumärke? 

 Vad är era mål när ni jobbar med detta? 

 Besluten kring detta arbete, vad grundar ni det på? 

 Finns det något speciellt vad gäller snabbrörliga konsumentvaror i arbetet för att 

konsumenter ska känna till varumärket? 

 Har du något mer att tillägga om varumärkeskännedom? 

3.2.3. Varumärkeslojalitet 
En gammal och den kanske mest använda definitionen av varumärkeslojalitet kommer från 

Jacoby & Kyner (1973, s. 3) som beskriver det som följande: ” Varumärkeslojalitet är (1) en 
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partisk (dvs. Icke-slumpmässig), (2) beteende respons (dvs. inköp), (3) uttryckt över tiden, (4) 

av någon beslutsfattande enhet, (5) med avseende på ett eller fler alternativa varumärken av 

en uppsättning av sådana märken, och (6) är en funktion av psykologiska (beslutsfattande, 

utvärderande) processer”. Olivier (1999, s. 34) har utvecklat definitionen ytterligare genom att 

beskriva lojalitet som “ett djupt hållet engagemang att åter köpa eller gynna en föredragen 

produkt/tjänst konsekvent i framtiden och därmed göra upprepade köp av samma varumärke 

eller samma varumärkesuppsättning trots att situationsbaserade influenser och 

marknadsföringsaktiviteter har potential att orsaka ändrade köpvanor”. En annan definition 

som betonar något annorlunda aspekter där varumärkeslojalitet beskrivs som viljan av någon 

att göra en investering eller en personlig uppoffring för att stärka en relation (Reichheld 2003, 

s.3). De definitioner som American Marketing Association ligger bakom är en 

försäljningsfrämjande definition och en konsumentbeteende-definition av märkeslojalitet 

(marketingpower, 2012). Försäljningsdefinitionen av varumärkeslojalitet är situationen där en 

konsument generellt köper en produkt eller en tjänst från samma tillverkare eller producent 

upprepande gånger genom tiden istället för att köpa från flera olika leverantörer inom en 

produktkategori. Konsumentbeteendedefinitionen av varumärkeslojalitet är till vilken grad en 

konsument konsekvent köper samma märke inom en produktkategori.  

Aaker (1991, s. 39) definierar lojalitet som den hängivenhet som en kund har till ett 

varumärke och anser att det är en viktig dimension av varumärkeskapital. Keller (1993, s. 8) 

ser däremot att lojalitet är en konsekvens av varumärkeskapital, det vill säga att gynnsamma 

attityder mot ett varumärke resulterar i upprepade köp. Även Melin (1999) tycker att det kan 

diskuteras om lojalitet är en dimension som bidrar till, eller är en följd av, varumärkeskapital. 

Aaker (1996, s. 21) menar att det finns minst två anledningar varför det är lämpligt att 

inkludera märkeslojalitet som en dimension av varumärkeskapital. För det första så är ett 

varumärkes värde för ett företag till stor del skapat av den kundlojalitet den betingar och för 

det andra att överväga lojalitet uppmuntrar och berättigar lojalitetsbyggnadsprogram vilket 

sedan hjälper att skapa och förstärka företagets varumärkeskapital.  

Enligt Rosenberg & Czepiel (1984, s. 27) så spenderar ett företag i medel sex gånger så 

mycket för att få en ny kund än vad de behöver spendera för att behålla en nuvarande. Vidare 

påvisar Reichheld (1993, s. 65) att vissa företag kan öka sina vinster med 60 % på fem år 

genom att öka kundbevarandet med bara 5 %. Båda dessa studier påvisar att det är lönsamt att 

skapa lojalitet för att behålla kunderna och därmed minska kostnader och öka vinster.  

Reichheld (2001) förklarar vilka fördelar som en lojal kundbas medför: 

 Lägre kundförvärvningskostnader på grund av mindre kundutbyte. 

 Lojala kunder brukar köpa mer över tiden och även eventuellt till ett högre pris. 

 Lojala kunder sprider positiv kritik (word-of-mouth) om företaget till andra 

människor/potentiella konsumenter. 

 Konkurrenskraft, kan motstå marknadsföring från andra företag. 

 Lägre kostnader för att tjäna kunder. 

Skapande och upprätthållande av varumärkeslojalitet 
Aaker (1991, s. 49-52) presenterar ett antal grundregler för att skapa och behålla 

varumärkeslojalitet. Dessa är att behandla kunden rätt, att stå nära kunden, att mäta och 

hantera kundtillfredsställelse och att ge någonting extra.  



20 

 

 Behandla kunden rätt – innefattar att ha en positiv interaktion med kunden, att 

behandla kunden med respekt som vilken person som helst vill bli behandlad (Aaker, 

1991, s. 50) 

 Stå kunden nära – innefattar att hitta vägar att stå nära kunden, detta kan vara 

exempelvis fokusgrupper där man får höra om kundens tankar. Bara genom att 

uppmuntra kundkontakt kan hjälpa med att skicka signaler att kunden är värdefull 

(Aaker, 1991, s. 50-51). 

 Mäta och hantera kundtillfredsställelse – Detta gör man genom regelbundna enkäter 

som mäter kundens tillfredsställelse/missnöje som är användbara för att veta hur 

kunden känner och för att justera produkten efter detta (Aaker, 1991, s. 51). 

 Ge någonting extra – Detta kan göra att kundens beteende ändras från tolerans till 

entusiasm genom att bara ge några få oväntade extratjänster (Aaker, 1991, s. 52). 

Dessa grundregler innehåller också att skapa omställningskostnader eller kostnader för att 

byta varumärke, men kan anses som irrelevant för snabbrörliga konsumentvaror då de flesta 

sådana varor är väldigt lätt att byta ut och prova ett annat varumärke. 

Utifrån denna dimension har vi till vår intervjuguide följande frågor för att ta reda på mer om 

varumärkeslojalitet inom snabbrörliga konsumentvaror: 

 Vad är en lojal konsument? 

 Hur arbetar ni för att skapa lojala konsumenter? 

 Hur arbetar ni för att behålla lojala konsumenter? 

 Hur skapas lojala konsumenter för snabbrörliga konsumentvaror? 

3.2.4. Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet är enligt Aaker (1996, s.17) en varumärkesassociation som har statusen av 

en dimension inom varumärkeskapital då upplevd kvalitet driver finansiell framgång, ofta 

besitter en viktig del i företags övergripande strategi samt att den upplevda kvaliteten ofta 

driver andra delar av hur ett varumärke uppfattas av konsumenterna.  

Upplevd kvalitet är konsumentens uppfattning av kvaliteten hos en produkt i förhållande till 

produktens syfte (Aaker, 1991, s. 85). Denna dimension skiljer sig ifrån nöjdhet då nöjdhet 

med en produkt kan bero på låga förväntningar på produkten (Aaker, 1991, s. 86). Upplevd 

kvalitet skiljer sig också från attityd till en produkt då en billig vara kan vara av låg kvalitet 

men ändå generera en positiv attityd på grund av att den är på rea (Aaker, 1991, s. 86) 

Upplevd kvalitet är en opåtaglig generell sammanställning av underliggande dimensioner till 

en känsla kring ett varumärkes kvalitet (Aaker, 1991, s. 86) och är inte liktydigt med objektiv 

kvalitet som är mätbart till skillnad från upplevd kvalitet som är subjektivt (Zeithamel, 1988, 

s. 4). 

Företag använder ofta upplevd kvalitet i sin positionering och både för premiumvarumärken 

och lågprismärken så kan den upplevda kvaliteten särskilja dem från konkurrenterna. 

För att skapa hög upplevd kvalitet åt kunderna måste företaget veta vad konsumenterna menar 

med hög kvalitet och hela tiden vara uppdaterade kring detta och konstant förbättra kvaliteten 

för att tillgodose konsumenternas behov (Aaker 1996, s. 17-21). 
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Studier har visat att pris är kopplat till upplevd kvalitet, dyrare premium produkter uppfattas 

ofta ha högre kvalitet än billigare konkurrenter, detta beror på att ett starkt varumärke kan ta 

dyrare priser och dessa dyrare priser är en indikator på hög kvalitet. Upplevd kvalitet är också 

relaterat till frekvens av användning då hög användning av ett varumärke också innebär att 

konsumenten finner den upplevda kvaliteten hög (Aaker 1996, s. 311-312). 

Upplevd kvalitet kan mätas på olika sätt enligt Aaker (1996, s. 324). 

1. Hög eller låg kvalitet 

2. Bäst inom en produktkategori jämfört med sämst inom densamma 

3. Konsekvent kvalitet jämfört med inkonsekvent kvalitet 

4. Bäst kvalitet-genomsnittlig kvalitet-sämst kvalitet 

Hur upplevd kvalitet genererar värde 
Enligt Aaker (1991, s. 86) kan upplevd kvalitet generera värde på minst fem olika sätt 

nämligen:  

 Köpanledning – Enligt Aaker (1991, s. 86-87) så ger upplevd kvalitet konsumenten en 

anledning att köpa en produkt även fast övrig information om produkten inte finns 

tillgänglig eller att konsumenten saknar viljan att ta reda på tillräckligt med 

information om en produkt. 

 Varumärkets ställning – Vilken ställning eller position ett varumärke upplevs ha 

påverkar det upplevda värdet. Ett varumärke kan uppfattas som ett premiumvarumärke 

eller lågprisvarumärke, som bäst eller som sämst i sin kategori (Aaker, 1991, s.87). 

 Konsumenterna är villiga att betala ett högre pris – Om ett varumärke upplevs ha hög 

kvalitet så innebär detta att möjligheten för att ta mer betalt för varumärket också finns 

(Aaker, 1991, s.87). 

 Distributionskanaler – Med en hög upplevd kvalitet kan ett varumärke få fördelar när 

det kommer till att få tillgång till olika distributionskanaler då ett högt upplevt värde 

också innebär att varumärket blir attraktivt att ha på hyllorna för återförsäljare (Aaker, 

1991, s.88). 

 Varumärkesförlängningar – Upplevd kvalitet kan utnyttjas genom att förlänga 

varumärket genom nya produkter som nyttjar den redan uppnådda upplevda kvaliteten 

som varumärket fått (Aaker, 1991, s.88). 

Utifrån denna dimension har vi till vår intervjuguide följande frågor för att ta reda på mer om 

upplevd kvalitet inom snabbrörliga konsumentvaror: 

 Hur arbetar ni med kvalitet? 

 Hur vet ni vilken kvalitet konsumenterna förväntar sig av produkten eller varumärket? 

 Hur får ni den faktiska kvaliteten att stämma överens med det förväntade kvaliteten? 

 Hur mäter ni konsumenternas upplevda kvalitet? 

 Hur arbetar ni för att höja eller förbättra den upplevda kvaliteten? 

 Finns det något speciellt för upplevd kvalitet vad gäller snabbrörliga konsumentvaror? 

3.2.5. Andra varumärkestillgångar 
Övriga varumärkestillgångar innefattar exempelvis patenter, varumärkesregistrering, 

distributionskanaler och relationer (Aaker, 1991, s. 21).  

För att ta reda på hur detta överför till snabbrörliga konsumentvaror använde vi följande fråga 

i intervjuguiden: 
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 Finns det något mer, utöver associationer, kännedom, lojalitet och upplevd kvalitet, 

som är viktigt i skapandet av ett starkt varumärke för snabbrörliga konsumentvaror? 

Hantering av konsumentbaserat varumärkeskapital 
Keller (1993, s.14-15) presenterar sex allmänna riktlinjer för hantering av konsumentbaserat 

varumärkeskapital.  

För det första så bör marknadsförare anta en bred syn på marknadsföringsbeslut. 

Marknadsföringsaktiviteterna för ett varumärke kan potentiellt skapa värde för varumärket 

genom att förbättra konsumentens förmåga att komma ihåg eller känna igen varumärket. 

Dessa aktiviteter kan också skapa positiva varumärkesassociationer. Genom att påverka 

varumärkeskunskapen på dessa sätt kan varumärkesaktiviteterna påverka företagets lönsamhet 

på ett positivt sätt (Keller, 1993, s.14). 

För det andra så bör marknadsförare definiera vilken kunskap de vill skapa i konsumentens 

medvetande genom att ange önskade nivåer av varumärkeskännedom, 

varumärkesassociationer, produkt- och icke-produktrelaterade attribut samt övergripande 

attityder. De bör också definiera i vilka sammanhang de vill att associationerna ska ske 

(Keller, 1993, s.14-15). 

För det tredje så bör marknadsförare utvärdera det stora antalet alternativ som finns 

tillgängliga för att skapa förutsättningar för varumärkeskunskap, exempelvis olika 

marknadskommunikationsalternativ. Hela marknadsföringsprogrammet bör samordnas och ha 

en enhetlig strategi för att skapa överensstämmande och starka varumärkesassociationer och 

då i slutändan en sammanhängande varumärkesimage (Keller, 1993, s.15). 

För det fjärde så bör marknadsförare ha en långsiktig syn på marknadsföringsbeslut. Detta för 

att långsiktigt ta så gynnsamma beslut som möjligt för företaget och för varumärkeskapitalet 

och inte låta kortsiktiga ambitioner dra ner det långsiktiga varumärkeskapitalet (Keller, 1993, 

s.15). 

För det femte så bör marknadsförare använda tracking-studier för att mäta förändringar i 

konsumenternas varumärkeskunskap. Vidare bör också konkurrenters varumärkeskapital 

undersökas (Keller, 1993, s.15). 

Till sist så bör marknadsförare utvärdera möjligheten till att förlänga varumärket till nya 

produkter som kan dra nytta av varumärkets varumärkesimage (Keller, 1993, s.15). 

3.3. Varumärkeskapital för snabbrörliga konsumentvaror  

Anselmsson et al. (2007) har i sin studie undersökt vad som skapar varumärkeskapital för 

matvaror, vilket är en typ av snabbrörliga konsumentvaror. Han har i studien utgått från 

Aakers (1991) dimensioner för varumärkeskapital och gjort intervjuer med konsumenter. Han 

har kommit fram till att det som skapar varumärkeskapital för matvaror är det som presenteras 

nedan. 

Varumärkesassociationer är de minnen och information som konsumenten kommer att tänka 

på när denne kommer i kontakt med varumärket. Det viktigaste inom varumärkesassociationer 

är (Anselmsson et al., 2007, s. 406, 408):  

 Ursprung: vart det kommer från i form av kontinent, land eller region. 

 Hälsa: näring, låg socker- och fetthalt, nyttig mat och sport. 
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 Organisatoriska associationer: företaget ska vara innovativt och framgångsrikt. 

 Miljövänlighet och djurvänlighet. 

 Social image: hur andra uppfattar användare eller köpare av varumärket. 

Varumärkeskännedom är konsumenternas medvetenhet och igenkänning av varumärket och 

dess produkter i kommersiellt relevanta situationer. Det viktigaste som kom fram om 

varumärkeskännedom är (Anselmsson et al., 2007, s. 405, 408): 

 Att varumärket är det förstnämnda varumärket i en kategori. 

 Att konsumentera vet hur varumärket, logotypen och namnet ser ut. 

 Att konsumenterna känner igen varumärket bland andra varumärken i hyllan. 

 Att konsumenterna vet vad varumärket står för. 

Varumärkeslojalitet innefattar konsumenternas attityder och beteenden mot varumärket samt 

deras vilja att prata gott om varumärket till vänner och släkt. För varumärkeslojalitet inom 

matvaror gäller (Anselmsson et al., 2007, s. 406-408): 

 I vilken utsträckning eller frekvens som kunden har köpt varumärket. 

 Att konsumenten uppmuntrar vänner och släktingar att prova produkten. 

 Att det är konsumentens första val i en given kategori. 

Upplevd kvalitet innebär inte bara att produkter från varumärket bör vara konsekventa och 

uppfylla konsumenternas förväntningar utan även vara av högre kvalitet än andra produkter 

och varumärken. Det viktigaste inom upplevd kvalitet är följande (Anselmsson et al., 2007, s. 

405-406, 408): 

 Smaken av produkterna. 

 Att de är gjorda av bra ingredienser. 

 Att de fungerar och presterar som förväntat. 

 Konsistensen av produkterna. 

 Förpackningen är tilltalande och funktionell. 

 Produktens färg. 

 Hållbarhet i förhållande till andra produkter. 

 Doften/lukten/odören. 

Förutom dessa dimensioner så lägger Anselmsson et al. (2007) en dimension till i form av 

unicitet. Både Aaker (1991) och Keller (1993) tycker att unicitet hör till 

varumärkesassociationer men Anselmsson et al. (2007, s. 405) menar att unicitet inte bara 

behöver relatera till associationerna utan kan lika gärna vara relaterat till prestandan i 

kvalitetsdimensionen eller till kännedomsdimensionen. Unicitet definieras som i vilken 

utsträckning varumärket och dess produkter skiljer sig från konkurrenter i konsumentens 

medvetande och aspekter som kan vara viktiga är (Anselmsson et al., 2007, s. 408): 

 Varumärket eller dess produkter har en eller flera unika egenskaper 

 Varumärket eller dess produkter har en unik kombination av egenskaper 

Denna teori kan vara ett bra stöd i analysen då den innefattar snabbrörliga konsumentvaror 

och återspeglar vad konsumenter tycker är viktigt för varje dimension av varumärkeskapital 

för snabbrörliga konsumentvaror. 

Anselmsson et al. (2007, s. 409) presenterar också en modell som kallas för pris-

/varumärkesbalans (se figur 4), som innebär att när ett varumärke har ett högt 
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varumärkeskapital så är konsumenterna villiga att betala mer för detta varumärke. Detta gäller 

även åt andra hållet om exempelvis ett varumärke har ett högt pris och ett lågt 

varumärkeskapital så bör detta varumärke antingen sänka priset eller jobba för att stärka 

varumärkeskapitalet.  

 

Figur 4 - Pris-/varumärkesbalans (Anselmsson et al., 2007) 
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4. Praktisk Metod  

4.1. Kvalitativa intervjuer  

Då denna studie ämnar lyfta kunskap för hur varumärkeskapital byggs för varumärken inom 

snabbrörliga konsumentvaror vill vi veta hur varumärkesansvariga för sådana produkter ser på 

just byggandet av varumärkeskapital. Eftersom de har ansvar för sina respektive varumärken 

kan vi anta att de är experter på sina varumärken och att de därför kan hjälpa oss att svara på 

vår frågeställning samt att hjälpa oss att genomföra syftet med denna studie. 

För att besvara vår frågeställning och för att kunna genomföra vårt syfte använder vi oss av en 

kvalitativ forskningsmetod, denna metod används för att lägga vikt vid vad som sägs och inte 

för att lägga vikt vid kvantifiering av data (Bryman & Bell, 2005, s. 40). 

Det är viktigt att belysa att det vi har gjort är en ögonblicksbild av hur företag jobbar med 

varumärkeskapital. Våra empiriska resultat kan vara rejält influerat av vad de specifika 

företagen jobbade mest med under intervjutillfället. 

Kvalitativa intervjuer går att delas in i ostrukturerade respektive semi-strukturerade. En 

ostrukturerad intervju går till så att intervjuaren kan ha ett tema och låter därefter den 

intervjuade svara fritt kring temat och intervjuaren lägger sig endast i om en uppföljningsfråga 

kan vara på sin plats. En semi-strukturerad intervju å sin sida går till så att intervjuaren utgår 

ifrån en lista som ska behandlas under intervjun, inom ramen för detta är intervjun, precis som 

för en ostrukturerad intervju, flexibel. Den semi-strukturerade intervjun bygger på att 

forskaren har en tydlig bild av hur intervjun ska se ut men att ordningen av frågor eller om det 

tillkommer oplanerade följdfrågor spelar mindre roll då det är vad den intervjuade personen 

säger i förhållande till intervjuarens punkter som är av vikt. (Bryman & Bell, 2005, s. 362-

366). 

Eftersom vi hade tydliga utgångspunkter från teorin valde vi att göra intervjuerna semi-

strukturerade. Vårt syfte var också en anledning till att vi valde en semi-strukturerad 

intervjuform då syftet utgår ifrån att vissa referensramar finns. 

4.2. Val av varumärken och respondenter 

Vi diskuterade vilka företag och produktkategorier som hade varit mest intressanta att 

intervjua och vägde olika alternativ. Vi diskuterade bland annat att ha med några företag som 

exempelvis säljer kaffe, några som säljer energidryck för att utöver vår övergripande 

undersökning också kunna jämföra dem sinsemellan. Vi diskuterade också möjligheten att ha 

med varumärken från olika områden inom snabbrörliga konsumentvaror för att även där göra 

jämförelser. Vi resonerade att sådana urval skulle rendera vår undersökning mer intressant 

och mer givande ur forskningssynpunkt än om vi endast gjorde intervjuer på måfå. Utifrån 

detta så diskuterade vi vilka företag vi ville intervjua, vi valde sedan vilka olika 

produktkategorier vi skulle ställa mot varandra. Vi tänkte intervjua brand managers från 

produktkategorierna kaffe, energidryck, toalettpapper samt schampo. Dessa valde vi då vi 

ville ge en så rättvisande bild som möjligt inom kontexten snabbrörliga konsumentvaror. 
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Vid urvalet av varumärkena som denna studie undersöker har vi haft vissa krav. För det första 

så måste det vara ett varumärke för en snabbrörlig konsumentvara som säljs över hela 

Sverige, detta för att om vi hade tagit andra sorters varor så hade inte studien innefattat 

snabbrörliga konsumentvaror. För det andra så har vi endast valt relativt välkända varumärken 

som har funnits på marknaden ett tag, detta för att med nya varumärken är det högst troligt att 

de mest jobbar med varumärkeskännedom för att få kännedom medan vi vill studera alla 

aspekter av varumärkesbyggande. För det tredje så har vi undvikit tobaksvarumärken och 

liknande varumärken som har restriktioner när det kommer till marknadsföring. Sist, så har vi 

försökt att undvika varumärken med snabbrörliga konsumentvaror inom intima produkter, 

hygien och liknande då de ofta har högre lojalitet. Vi har dock med ett varumärke i studien 

inom denna kategori.  

Vid urvalet av respondenter för studien så ville vi intervjua de personer på företagen som har 

det övergripande ansvaret för varumärkesbyggande på de utvalda företagen. Det är ofta Brand 

Managers eller Varumärkeschefer som sköter det arbetet men det kan också vara 

marknadschefer, produktchefer eller annan marknadsföringspersonal. Utifrån dessa kriterier 

samt våra produktkategorier som vi ville jämföra så skickade vi ut förfrågningar. Då vi 

sedermera intervjuade de som tackade ja får ses som att vi gjorde en typ av 

bekvämlighetsurval(Bryman & Bell, 2005, s. 125) då vi inte kunde välja fritt eftersom allt 

berodde på om de vi frågade var villiga att ställa upp eller inte. Vår plan som var att intervjua 

brand managers från olika utvalda produktkategorier för att sedan jämföra dem sinsemellan 

fungerade inte då svaren uteblev. Företagen vi slutligen fick intervjua var mer än 

kvalificerade för vår studie så trots att det blev ett bekvämlighetsurval i slutändan så blev det 

väldigt lyckat. 

Vi har sammanlagt genomfört åtta intervjuer vilket vi anser som mer än tillräckligt för att få 

ut den information som denna studie kräver. 

Nedan kommer en kort presentation om varumärkena/företagen som ingår i denna studie, 

samt vilka respondenter vi har intervjuat, deras arbetstitlar samt vilken erfarenhet de har av 

varumärkesbyggande inom snabbrörliga konsumentvaror. 

Gainomax  
Varumärket Gainomax ägs av Norrmejerier och tillverkar produkterna Gainomax Recovery, 

Gainomax Energy Bar, Gainomax Protein Bar och Gainomax Recovery Long distance. Dessa 

produkter säljs främst i Sverige, Finland och Storbritannien men även i Norge och Danmark 

(Gainomax, 2012). Vi intervjuade Rikard Höög som är Brand Manager för Gainomax.  

Arla Keso 
Varumärket Keso ägs av den kooperativa mejeriföreningen Arla och är ett välkänt varumärke 

för cottage cheese-produkter i Sverige. Keso finns i ett antal olika smaker och fetthalter (Arla 

Keson, 2012). Vi intervjuade Karin Granlund som är Brand Manager för Arla Keso.  

Brämhults Juice 
Brämhults Juice är ett företag som tillverkar juice och smoothies. De är kända för nypressade 

juicer som är gjorda på 100 % frukt (Brämhults, 2012). Brämhults Juice är lokaliserat i Borås 

och vi intervjuade Stina Haglund som är Brand Manager för Brämhults. 
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Jokk 
Varumärket Jokk ägs av Norrmejerier och tillverkas som en serie av bärdrycker. Jokk 

bärdryck är gjord på äkta bär från vildmarken och friskt vatten och finns i smakerna tranbär, 

lingon, svarta vinbär, blåbär, svart vinbär-lingon och tranbär-svart vinbär (Jokk, 2012). Vi 

intervjuade Maria Skogelid som är Brand Manager för Jokk och Verum.  

Cloetta 
Cloetta är ett så kallat umbrella brand, vilket är ett övergripande varumärke som används till 

flera produktvarumärken. De äger exempelvis Läkerol, Kexchoklad, Malaco, Cloetta och 

Jenkki. Cloetta är ett ledande konfektyrföretag som verkar främst i Norden, Holland och 

Italien men sammanlagt säljs Cloettas produkter i över 50 länder (Cloetta, 2012). Vi 

intervjuade Claes Ekström som är Brand Manager för alla Cloetta-varumärken. 

Polarbröd 
Polarbröd är ett varumärke och ett företag som producerar bröd. De är Sveriges tredje största 

brödproducent och de producerar ljusa portionsbröd, mörka portionsbröd, mjuka tunnbröd och 

hårda tunnbröd (Polarbröd, 2012). Vi intervjuade Marika Nyman som är Brand Manager för 

Polarbröd. 

Abba Seafood 
Abba Seafood ingår i den norska koncernen Orcla ASA och är Nordens ledande producent av 

mat från havet. De har kända varumärken som Abba, Grebbestads, Kalles och Ejdens (Abba 

Seafood, 2012). Vi intervjuade Niklas Grundström som är Produktchef på Abba Seafood. 

Palmolive 
Palmolive är ett varumärke som ägs av Amerikanska Colgate-Palmolive. Företaget finns i 16 

länder i Europa. Palmolive har produkter inom dusch, tvål, deodoranter och rakprodukter 

(Colgate-Palmolive, 2012). Vi intervjuade Hanna Rydmark som är Brand Manager för 

Palmolive. 

4.3. Bortfall  

Mellan den 15e mars och 11e april skickades sammanlagt 64 brev via epost till olika företag 

innehållande en förfrågan om att få göra en intervju. Breven innehöll information om vad 

studien handlar om samt vilket tidsspann det rörde sig om. Vi meddelade också att vi skulle 

ringa några dagar senare om inget svar mottagits för att ge en större chans för ett snabbt svar 

via epost. Av dessa 64 förfrågningar så var det bara åtta respondenter som ville ställa upp på 

en intervju. 29 personer tackade nej för att de antingen inte hade tid eller att företaget de 

jobbar på hade en policy att inte ställa upp på studier. Av de som inte hade tid var en vanlig 

ursäkt att de strukturerar om i organisationen eller att de gör strategiska ändringar som tar upp 

mycket tid. 27 personer brydde sig inte ens om att svara på förfrågan. Det var svårt att få tag i 

fullständiga kontaktuppgifter till dessa personer och de få som vi hade telefonnummer till fick 

vi inte tag på via telefon även då vi lämnade meddelanden. Fram till den 8e april hade vi bara 

fyra inbokade intervjuer men under bara en vecka så fick vi fyra inbokade intervjuer till. 

Bortfallet gjorde som vi nämnt tidigare att planen för studien ändrades lite då vi inte fick 

intervjuer med företag som vi sedan kunde jämföra som planerat. Detta gjorde att vi inte 

kunde jämföra olika varumärken inom samma produktkategori vilket hade kunnat vara 

intressant för att få bättre kunskap om skillnader och likheter mellan olika produktkategorier 

inom snabbrörliga konsumentvaror för skapande av varumärkeskapital. 
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4.4. Intervjuguide 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se appendix 1). För en 

semi-strukturerad intervju bör en lista göras över vad som ska behandlas under intervjun. Den 

ska ge respondenten möjlighet att beskriva saker och ting från sitt perspektiv och vara så pass 

flexibel att respondenten tillåts uttrycka sig tillfredsställande. (Bryman & Bell, 2005, s. 369). 

Vid utformning av en intervjuguide kan forskaren se till att ha ordning på delarna i guiden så 

att de följer varandra åt på ett naturligt sätt. Att tala med respondenten på respondentens nivå 

är också viktigt. Vidare bör ledande frågor helt undvikas.  

En kvalitativ intervju består av en hel del frågor och olika typer av frågor ställs i olika 

sammanhang (Bryman & Bell, 2005, s. 371-372): 

 Inledande frågor, för att lära känna respondenten. 

 Uppföljningsfrågor, för att få respondenten att utveckla sitt svar. 

 Sonderingsfrågor, för att få ett mer utförligt svar på en fråga som ställts. 

 Preciserande frågor, exempelvis vad hände då? 

 Direkta frågor, exempelvis gillar du det? 

 Indirekta frågor, att man ställer en fråga om någon/någon annan för att sedan 

följa upp med att fråga om respondenten känner likadant. 

 Strukturerande frågor, att intervjuaren återgår till intervjuguiden eller byter 

tema. 

 Tystnad, att vänta och se om respondenten har något mer att tillägga. 

 Tolkande frågor, exempelvis innebär detta att det blir så? 

Vår intervjuguide grundar sig på Aakers (1991) dimensioner av varumärkeskapital, 

varumärkesassociationer, varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet samt 

andra varumärkestillgångar. Uppbyggnaden av guiden designades för att respondenten skulle 

få beskriva hur respondentens företag arbetar med varje dimension men också för att 

respondenten skulle få tala fritt för att uttrycka sig på ett, för respondenten, tillfredsställande 

sätt. Ledande frågor undveks helt och hållet från vår intervjuguide. Av de ovan nämnda typer 

av frågor användes de alla utslaget över de 8 intervjuer som gjordes. 

4.5. Genomförande av intervjuer 

Att fråga respondenten grundfrågor så som exempelvis ålder eller arbetstitel ger intervjuaren 

insikt i respondentens perspektiv (Bryman & Bell, 2005, s. 369). För att ge sig själv rätt 

praktiska förutsättningar bör forskaren ha fungerande teknologi, i form av 

inspelningsutrustning. Vidare bör forskaren se till att intervjuerna genomförs i miljöer som 

inte stör ljudinspelning (Bryman & Bell, 2005, s. 370). De åtta intervjuerna genomfördes 

samtliga med två intervjuare och en respondent. Att vara två intervjuare vid genomförandet av 

en intervju för en kvalitativ studie kan medföra flera fördelar (Bryman & Bell, 2005, s. 139). 

Vi tror att det faktum att vi var två under intervjuerna hjälpte oss att inte missa viktiga 

följdfrågor som hade kunnat vara fallet med en intervjuare som då måste koncentrera sig på 
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sin intervjumall. Av de åtta intervjuerna genomfördes sex av dem via telefon och två av dem 

personligt. Fördelar med telefonintervjuer kan vara att telefonintervjuer gör att geografiska 

avstånd tappar betydelse och blir således relativt billiga att genomföra. Vidare påverkar inte 

saker som exempelvis intervjuarens utseende utgången av intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 

140). Nackdelar med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se hur respondenten 

reagerar rent fysiskt. Vidare kan fel person intervjuas vid en telefonintervju, en telefonintervju 

eliminerar också intervjuarens förmåga att fysiskt visa eller gestikulera fram något som är 

viktigt för intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 140-141). De telefonintervjuer vi genomförde 

skedde utan att vi behövde fysiskt visa något för respondenten samt att vi kunde bekräfta vem 

det var vi talade med. Vad det gäller de personliga intervjuerna så var respondenterna så pass 

självsäkra att vår närvaro eller våra frågor inte verkade bekymra dem det minsta. 

Vi inledde varje intervju med att fråga om respondenten samt berättade lite om oss själva och 

den studie vi avsåg att göra. Detta för att få respondenten att känna sig bekväm och för att vi 

skulle få ordning på inspelningsteknologin vad gällde exempelvis ljudinspelning. 

Intervjuerna genomfördes under april 2012. De varierade mellan 40-60 minuter i längd och vi 

genomförde 8 intervjuer varav sju med brand managers och en med en produktchef. Under 

intervjuerna var en av oss drivande som intervjuare medan den andre flitigt antecknade och 

stack in med frågor när sådana var lämpliga och relevanta.  

Alla intervjuer spelades in, inspelningen krånglade under två intervjuer vilket gjorde att hela 

dessa intervjuer inte spelades in utan bara delar. En av oss förde anteckningar under varje 

intervju så det innebar att vi fortfarande hade informationen vi behövde. Sättet vi skrev 

empirin på var att lyssna igenom inspelningarna och transkribera. Vi transkriberade inte ord 

för ord, förutom vid använda citat, utan vi lyssnade noga och fokuserade på vad de ville ha 

sagt och skrev ner det. Vi lade märke till när någon artikulerade något på ett visst sätt för att 

utläsa nyanser i språket och därmed kunna göra den intervjuade rättvisa i transkriberingen. De 

två intervjuerna som inte till fullo spelades in, Arla Keso och Brämhults, fick vi transkribera 

genom att använda det vi hade i inspelningsväg och komplettera med anteckningar. 

4.6. Tillgång till information 

Det finns en risk att vi undanhållits viss information under intervjuerna på grund av att 

varumärkesstrategier kanske inte alla företag vill dela med sig. Dock så upplever vi samtliga 

företag som villiga att dela med sig av hur de arbetar med varumärkeskapital. En stor 

anledning till att vi tror detta är för att samtliga ställde upp med namn och varumärke, detta 

innebär att de kan stå för vad som sagt. Det som ska tilläggas är att vi främst talat med dem 

om hur man bygger varumärkeskapital, alltså vilka positiva sidor av varumärkena som 

framhävs och detta kan vara en anledning till att vi anser att de varit så öppenhjärtiga i 

intervjuerna. Det vi inte fått tillgång till dock är data på hur de mäter varumärkeskapitalets 

dimensioner. Detta är vi medvetna om och den datan var inte av vikt för vår studie så det är av 

mindre relevans. 

4.7. Empiriframställning 

I empirin presenterade vi varje företag för sig, detta gjorde vi för att ge läsaren en tydlig bild 

av vad varje företag står för och varför de gör som de gör. Vidare valde vi att presentera dem 

för sig för att sedan lättare kunna jämföra för att få fram likheter och skillnader. Ännu en 

anledning till detta var för att vi av respekt för de intervjuade ville visa vad var och en hade 



30 

 

sagt. Empirin är uppbyggd på Aakers (1991) dimensioner av varumärkeskapital och detta 

beror på att intervjuguiden är byggd på dessa och därför ansåg vi att det var högst relevant att 

använda samma uppbyggnad i empirin också. Anledningen till detta är för att vi vill visa vad 

respondenterna svarar i förhållande till dimensionerna. Även om det är någon del som kan 

förefalla att inte höra till en viss dimension så är empirin uppbyggd på att det är 

respondenternas svar kring dimensionerna som styr. Det handlar om hur de arbetar och vad 

som är viktigt för dem och därför har vi det också så i empirin. Vidare så valdes citat ut av 

olika anledningar. En anledning var att när vi tyckte någon sa något intressant så tog vi med 

det som citat, när någon sa något som stämde in riktigt bra med någon teori vi använt samt när 

respondenterna uttryckt sig på ett sätt som visar att det de sa var väldigt viktigt för dem.  

4.8. Analysframställning 

Analysframställningen har gått till så att vi har använt oss av transkriberingar och empiri och 

sedan stämt av dessa mot teorierna vi använt. Genom att göra så har vi fått fram likheter och 

skillnader mellan företagen men också viktiga kopplingar till använd teori. Teorin används i 

analysen både för att visa på likheter mellan företagen men också för att visa använda teoriers 

relevans i sammanhanget. Vi använder alltså teorin som mått för hur företagen arbetar och 

visar detta uppdelat i Aakers (1991) fem dimensioner av varumärkeskapital. Anledningen till 

att vi gjort så är för att hålla en röd tråd genom arbetet då vi utgått från dessa fem dimensioner 

genom hela studien. 
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5. Varumärkeskapital i praktiken 

5.1. Gainomax 

Varumärkesassociationer 
Varumärket Gainomax är en enkel lösning för den som vill maximera effekten av sin träning, 

berättar Rikard Höög som fortsätter, ”Gainomax ska vara en trovärdig aktör som också ska 

vara lite busig med glimten i ögat”. Detta ska återspeglas i deras kommunikation. ”Vi vill 

uppfattas som ett naturligare alternativ än pulverbaserade konkurrenter” fortsätter Rikard.   

Vidare menar Rikard att de vill att konsumenterna ska förstå att Gainomax ger bättre effekt än 

många alternativ som man själv kan snickra ihop, exempelvis en banan, som de använder 

mycket i sin kommunikation.  ”Gainomax ska vara ett enklare alternativ än att, exempelvis, 

åka hem och laga mat då det är tar många komponenter att få ihop en hel måltid, Gainomax 

är redan färdig att konsumera” berättar Rikard. Vidare berättar han att för få ihop rätt 

näringsvärden, vid en måltid, krävs det att en konsument besitter rätt kunskap och då är 

Gainomax ett enklare alternativ. ”Att bananer har varit med i kommunikationen har stärkt 

associationerna till frukt och vanlig mat istället för pulverprodukter, som framstår som 

konstiga och suspekta”, berättar han. 

Han fortsätter berätta att om Gainomax var en person så vill de att den personen skulle 

uppfattas som trovärdig, busig, målmedveten, kompromisslös med sina träningsresultat samt 

som har glimten i ögat. 

För snabbrörliga varor menar Rikard att det generellt är ganska lågt engagemang, däremot är 

mekaniken som skapar associationer densamma, ”i vissa fall kanske man jämför sig med en 

specifik grupp som man kopplar varumärket till och i vissa fall måste varumärkets 

personlighet överensstämma med din egen”.  

Han berättar också att om ett varumärke står för fel saker så kommer inte starka associationer 

skapas, de kommer hur som helst inte vara relevanta.  För de flesta snabbrörliga varor är 

butiken den största kontaktytan som varumärket får med konsumenterna. Är butiksmiljön 

enda mediet för att skapa associationer då kräver det en väldigt stor skicklighet, för att tiden 

med konsument i butik är så otroligt kort. Det krävs otroligt mycket för att du ska bli sedd av 

konsumenten. 

Varumärkeskännedom 
”Kännedom är grunden för allt vi på Gainomax jobbar med” berättar Rikard. De jobbar 

mycket med media och då främst TV som är den största och viktigaste kanalen för 

kommunikationen med konsumenterna.  Det kompletteras med print, webbannonsering och i 

ganska stor utsträckning också annonsering på Google där det handlar mycket om att bara 

synas, alltså främst för att öka varumärkeskännedomen men även för att stärka grundläggande 

varumärkesassociationer berättar han. 

Rikard fortsätter att berätta att de jobbar med kommunikationen i lager, ”beroende på hur 

mogen en marknad är och vilka segment som vi fokuserar vår marknadsföring till utformar vi 

på Gainomax våra kampanjer för att försöka möta segmentets särarter”. 
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Vidare berättar han att det finns en topp av väldigt få människor som vill veta väldigt mycket 

om Gainomax därför att de har ett stort intresse av produkten, ”den breda massan är mer 

intresserade av ett mer lättsmält och snabbt budskap”. Eftersom olika konsumenter är i olika 

stadier av sitt intresse för produkten används olika metoder för att nå konsumenterna för att 

träffa rätt i kommunikationen och tillfredsställa varje segment beroende på hur involverade 

konsumenterna är med Gainomax berättar Rikard.  I grund och botten ska den breda massan 

nås medan det i toppen krävs stor precision för att hitta de som är intresserade av att ta till sig 

stora mängder kunskap om Gainomax. För att nå den gruppen arbetar Gainomax mycket med 

att synas och närvara på olika evenemang, exempelvis idrottsevenemang där de vet att 

målgruppen finns på plats säger han. ”Vi sponsrar och samplar på många evenemang för att 

få till ett möte med målgruppen där de får prova produkten men också för att se varumärket i 

ett sammanhang”. Kommunikationsaktiviteterna på dessa evenemang är lagrad för att nå rätt 

intressenivå med sitt budskap. 

Rikard berättar att i Sverige har Gainomax 80 % kännedom och därför satsar de på att bygga 

imagefaktorer för varumärket och bygga mer djupgående kunskap om Gainomax.  De 

långsiktiga målen bygger på känslomässig kommunikation och ämnar nå hjärtat hos folk och 

de kallar detta för love mark. De definierar detta som loyalty beyond reason alltså att 

lojaliteten inte rationellt kan förklaras utan att det är en känsla som konsumenten har. Han 

förklarar att ”för att nå love mark finns en trappa som är okänd, känd, känd för någonting, 

känd för någonting bra, känd för någonting annorlunda, känd för någonting som är relevant 

för konsumenten”. Under den resan krävs att alla steg genomgås och i dessa olika steg sätter 

Gainomax in olika åtgärder för att hjälpa konsumenten att klättra på stegen. 

Vidare berättar han att Gainomax jobbar traditionellt med print och sociala medier. De jobbar 

med Facebook och väldigt mycket med bloggar. ”Det finns en stor värld av träningsbloggar 

som är väldigt engagerade, bloggarna får ej betalt men får information och i vissa fall även 

lite produkter”. Gainomax ställer aldrig några krav på att bloggarna ska omnämna dem utan 

det sker på bloggarens egna villkor. 

Rikard tycker att bygga varumärkeskännedom för snabbrörliga konsumentvaror inte skiljer 

sig så mycket jämfört med andra varor då det är samma grundläggande principer som gäller. 

”Nivån i engagemang skiljer dock och distributionskanalerna gör att förutsättningarna blir 

olika” säger han. 

Det som är viktigt med deras modell är att vara känd för någonting annorlunda, alltså att vara 

unik. De lägger mycket kraft på att sticka ut genom att associera sig själv med det naturliga 

istället för pulverbaserade produkter. 

Varumärkeslojalitet 
Rikard berättar att Gainomax definierar en lojal konsument som en konsument som gör ett 

aktivt val att köpa deras produkt i en situation där det finns alternativ, en person som har en 

positiv attityd, tycker om eller älskar varumärket och stöder det genom att regelbundet köpa 

produkten. Han berättar vidare att det mesta av Gainomax marknadsstrategi grundas på vad de 

lojala kunderna tycker och vill ha och rätta till det de tycker är mindre bra.  ”Det är viktigt att 

jobba med lojalitet då det även finns falsk varumärkeslojalitet som grundas i att det saknas 

alternativ för konsumenten exempelvis” menar han. Därför jobbar Gainomax med att bygga 

lojalitet genom emotionella kopplingar så att lojaliteten blir sann. 

Gainomax antar att konsumenterna har en viss karakteristik som identifieras i fokusgrupper 

som Gainomax styr upp för att undersöka konsumenterna berättar Rikard. ”Vi studerar hur 

mycket personerna i fokusgrupperna köper, om de är lojala användare, heavy users eller light 
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users och hur de ser på varumärket”. Sedan försöker Gainomax hitta deras ”tvillingar” 

utanför som har ungefär samma preferenser och karakteristik. Det de har noterat i 

undersökningarna är att det skiljer ganska mycket i hur personer uppfattar varumärket när de 

studerar skillnaderna mellan heavy users och light users. 

Upplevd kvalitet 
Gainomax har en kvalitetsavdelning som ansvarar för produktkvaliteten och jobbar med 

forskning som uppföljs via konsumentforum, de för statistik på alla synpunkter och har 

regelbunden uppföljning på statistiken berättar Rikard. ”Produktkvalitet är otroligt viktigt då 

det är knutet till lojalitet samt är en av Gainomax största konkurrensfördelar”.  

Vidare berättar Rikard att Gainomax har produktutvecklingsprojekt som mäter hur 

konsumenter uppfattar produkten smakmässigt och konsistensmässigt, ”under dessa projekt 

har de målsiffror som måste uppnås för att produkten ska nå butikshyllorna”. De bygger inte 

kommunikationen på att Gainomax är en premiumprodukt men kvalitet är fortfarande en 

otroligt viktig aspekt. ”Förväntningarna på kvaliteten skiljer sig mellan konsumenter men det 

är viktigt att målsiffran för kvaliteten uppnås”, berättar han. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
”Varumärkesassociationer, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och varumärkeslojalitet 

hänger alla ihop i den varumärkesbyggande processen, det går inte att utesluta någon” 

menar Rikard. I perioder, däremot så arbetar de mer med vissa än andra beroende på hur 

marknaden ser ut och vilka förutsättningar som finns. Det är svårt att värdera dimensionerna 

åt det ena eller andra hållet berättar han. 

Vidare menar Rikard att grunden i allt är att ha en bra produkt med bra kvalitet, ”hur duktig 

man än är på att kommunicera så blir det ändå ett luftslott om produkten inte håller det man 

lovar”. Att ha en produkt som är relevant för kunden är också absolut nödvändigt för att 

lyckas tycker han. 

Han tycker också att det är viktigt att hitta en balansgång mellan att skapa rätt associationer 

och att ge rätt kunskap om vad produkten faktiskt gör men att våga tala till konsumentens 

hjärta. Det som också är väldigt viktigt är att synas i relevanta sammanhang, gym, 

träningsanläggningar och liknande för att skapa rätt associationer till en plats eller ett tillfälle. 

Rikard fortsätter att berätta att hela Gainomax strategi utgår från att bygga varumärkeskapital. 

De har satsat på varumärkesbyggande till skillnad från andra företag som bara är produkter. 

”Att bygga ett starkt varumärke är en förutsättning för god lönsamhet i företaget”, menar 

han. Det är ett modigt beslut, kräver en investering och tar lång tid. Det kan vara svårt att veta 

vad företaget får tillbaka på investeringen. Rikard avslutar med att klargöra att Gainomax ser 

tydliga samband mellan varumärkesarbetet och lönsamheten/försäljningen, ”desto starkare 

varumärke desto högre lönsamhet”. 

5.2. Arla Keso 

Varumärkesassociationer 
Karin Granlund berättar att ”Arla Kesos kärnvärden är naturligt och hälsosamt med ett 

ursprung från Sverige”. Det är också vad de vill att konsumenterna ska tänka på i samband 

med varumärket. Karin berättar vidare att det är viktigt att skapa få, tydliga associationer för 

ett varumärke inom snabbrörliga konsumentvaror då kontakten med varorna i butik bara är ca 
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två sekunder. Arla Keso skapar dessa associationer genom att kommunicera Kesos 

kärnvärden via Facebook, hemsidan, recept, förpackningen och provsmakning i butik. 

Karin berättar att de utvärderar vilka associationer konsumenterna gör med Keso genom 

Brand tracking som möter nycketlat samt att de ringer konsumenter varannan vecka för 

utvärdering. 

Varumärkeskännedom 
”Vi jobbar med varumärkeskännedom genom förpackningsdesign, distributionskanaler, 

provsmakning i butik, hemsidan, sociala medier exempelvis facebook, samt genom bloggare” 

säger Karin. Vidare berättar hon att de jobbar ganska mycket med print när nya produkter 

introduceras. Keso är etablerat på den svenska marknaden och kräver därför inte lika mycket 

jobb med kännedom, de enda konkurrenterna är ICA och Coops egna märkesvaror (EMV) 

som många konsumenter kallar Keso men det är ”cottage-cheese” menar hon. Vidare berättar 

Karin att de främsta målen med varumärkeskännedomsarbetet är att höja lojaliteten och att få 

fler heavy users samt att bredda varumärkeskännedomen.  

Karin lägger stor vikt på att distributionen är viktigt då snabbrörliga konsumentvaror har låg 

involvering, ”man måste finnas på hyllan, på rätt hyllplats samt ha ett bra samarbete med 

butikerna”. 

Varumärkeslojalitet 
”En lojal konsument är någon som gillar Keso och köper det ofta” berättar hon. Karin 

berättar också att Arla Keso jobbar mest med lojalitet genom ett community på hemsidan, 

”där kan konsumenter dela med sig och ta del av recept, tips och komplementära produkter”. 

Hemsidan handlar om att erbjuda en helhetslösning för konsumenten i form av dessa tips, 

recept och komplementära produkter. Vidare berättar hon att denna helhetslösning ska 

innehålla komponenter som stärker associationerna för Arla Keso. 

Upplevd kvalitet 
”Vi jobbar kontinuerligt med förbättring av kvaliteten av produkterna”, berättar Karin. Detta 

görs genom undersökningar och tester. Vidare påpekar Karin att det är viktigt att matcha 

upplevd kvalitet med konsumenternas behov vilket hon tycker att de gör för att de har en hög 

upplevd kvalitet i undersökningar. ”Vi jobbar också med förpackningarna, de ska vara 

tilltalande och se bra ut” berättar hon.  

Vidare berättar Karin att ”för snabbrörliga konsumentvaror kan den upplevda kvaliteten 

ändras snabbt om en dålig sats är i omlopp”, därför måste man ständigt hålla bästa möjliga 

kvalitet. Hon berättar också att om en ny produkt på marknaden har dålig kvalitet så 

försvinner den direkt i dagens hårda konkurrens. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
”Vi arbetar nog mest med lojalitet och kännedom”, berättar Karin, de andra är viktiga men 

arbetas inte lika mycket med då de redan har bra kvalitet samt tydliga och simpla 

associationer med i allt de gör.  
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5.3. Brämhults Juice 

Varumärkesassociationer 
Stina berättar att Brämhults Juice står för kvalitet, äkthet och lokalt. ”Man kan säga att det är 

så nära frukt man kan komma eller att vi pressar frukten åt konsumenterna”. Konsumenterna 

ska tänka att det är färskpressad frukt de dricker av hög kvalitet. Eftersom Brämhults har ett 

relativt högt pris så ska det i samband med högsta kvalitet spegla ett premium-varumärke. 

Brämhults jobbar med en liten budget och fokuserar på att möta konsumenterna i butiken 

genom butiksdemonstrationer berättar hon. ”Där får konsumenterna smaka på Brämhults och 

skapa relationer till varumärket”. De har även genomfört en kampanj där de gav bort 

juicepressar till konsumenterna för att få dem att uppskatta färskpressad juice. 

Stina förklarar att någon gång per år görs kvalitativa undersökningar där man tar reda på 

konsumenters attityder och preferenser för Brämhults som produkt och varumärke. ”Om 

något specifikt uppstår så sker undersökningar oftare”. 

Vad som är speciellt för snabbrörliga konsumentvaror är att ”man bör ha en unik 

positionering” berättar Stina. För Brämhults är det smaken av färskpressad frukt utav hög 

kvalitet som är en unik och viktig del i skapandet av rätt associationer.  

Varumärkeskännedom 
Det är väldigt hård konkurrens och exempelvis så är Tropicana en konkurrent med nästintill 

obegränsad marknadsföringsbudget berättar hon. ”Vi jobbar mycket med 

butiksdemonstrationer och sociala medier”. De jobbar mycket via Twitter, Facebook, 

bloggar, butikskampanjer och på hemsidan där de ger exempelvis drinktips. De har även en 

egen blogg och arbetar med bloggare som vill associeras med Brämhults och ser det som ett 

”statusmärke”. ”Genom att vi har en åtstramad budget så jobbar vi mycket med att möta och 

interagera med konsumenten både i butik och via nätet” menar hon. De tackar nej till 90 % av 

sponsringsförfrågningar, men tackar ja när det är något som gynnar dem. De delade 

exempelvis ut blodapelsinjuice till blodgivare när det var blodbrist på Sveriges sjukhus. 

Brämhults jobbar mycket med att hitta respektive målgrupps intressen och sedan agera utifrån 

den kunskapen i sin marknadsföring. 

Vidare berättar Stina att ”målen vi har i jobbet med kännedom är främst att utbilda 

konsumenten”. Brämhults vill att konsumenterna ska förstå att deras Juice håller högre 

kvalitet och är naturligt framställd. Även om Brämhults hade haft samma budget som 

Tropicana så tror de ändå inte att de skulle göra reklam i någon större utsträckning. ”Den 

dagen vi börjar med Tv-reklam så skulle det skära sig med bilden av det lilla företaget som 

älskar frukt, att bli för kommersiella kan leda till att man upplevs som att man har sämre 

kvalitet och mindre exklusivt.” Det som gör Brämhults unikt skulle då försvinna om de gör 

som alla andra.  

Vad gäller snabbrörliga konsumentvaror så tas ”ofta beslutet i hyllan”, de flesta varumärkena 

säger samma sak därför måste man ha en unik position för att sticka ut tycker Stina. 

Varumärkeslojalitet 
En lojal konsument är en konsument som köper Brämhults ungefär en gång i månaden eller 

mer berättar hon. För att få lojala konsumenter så ska man ”leverera vad kunder förväntar sig 

eller mer”. Brämhults jobbar mycket med att skapa mervärde för sina kunder genom 

exempelvis drinktips och information om produkter och nyheter via nätet och sociala medier 

men också med information på den fysiska produkten. För att behålla sina lojala kunder är att 
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alltid ha bästa möjliga kvalitet. ”Vid en reklamation där det har blivit ett fel på produkten så 

skickar vi ut ett vykort med en ursäkt signerat med Verkställande Direktörens underskrift”. 

Detta för att på ett personligt sätt visa att de bryr sig berättar hon. 

Stina menar att för snabbrörliga konsumentvaror är det viktigt att leverera det man lovar och 

att ”positionera sig som ett extra värdefullt val”. 

Upplevd kvalitet 
Brämhults jobbar kontinuerligt med kvaliteten, de har ett kvalitetsteam som kvalitetssäkrar 

produkterna. ”Vi gör dagliga tester på vår äppeljuice för att garantera högsta kvalitet” 

berättar Stina. Då kvaliteten är Brämhults röda tråd så genomsyrar detta arbetet allt de gör. 

”Då Brämhults kostar mer så ska den också vara bäst, konsumenten förväntar sig 

färskpressad juice”. Brämhults arbetar också kontinuerligt med att förbättra befintliga 

produkter samt att ta fram nya produkter. För snabbrörliga konsumentvaror är kvaliteten 

jätteviktig då det finns så många substitut som en konsument har att välja på. ”Vi vill leva upp 

till, eller överträffa konsumenternas förväntningar” menar hon. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Vidare berättar Stina att ”Kvaliteten är det vi jobbar mest med, men också att associationerna 

är de rätta”. Kvalitet och rätt associationer leder till kännedom och lojalitet. Det är också 

viktigt att synas i rätt sammanhang, ”den enda Tv-reklam vi har medverkat i var i ett 

sammarbete med en fruktleverantör, där vi kände att vi kunde stå för detta”. Det viktiga i 

varumärkesbyggande är att vara trovärdig, ”man är någonstans en person, man ska alltid 

vara den personen i alla sammanhang”. Brämhults har tagit fram en varumärkespersonlighet 

genom undersökningar och ”den är en vän, som väljer den bästa frukten och pressar den åt 

dig”. Trovärdigheten i Brämhults är att de köper och producerar bara det bästa åt 

konsumenten avslutar Stina med. 

5.4. Jokk Bärdryck 

Varumärkesassociationer 
Maria Skogelid berättar att Jokk står för vild och friskt, vilket är kärnan i allt de gör, ”vi vill 

att konsumenterna ska veta att Jokk är en bärdryck, av äkta bär från vildmarken”. Vidare 

berättar Maria att de har en varumärkesplattform som styr all varumärkeskommunikation och 

utifrån den tar de fram ett kommunikativt koncept. Utifrån det så tar de fram kampanjer och 

kampanjerna är i sin tyr styrda av butikernas säljperioder. Maria berättar att de lägger upp en 

årsplan där de tar med nya produktlanseringar samt kampanjer och om kampanjerna ska vara 

säljdrivande eller varumärkesbyggande. Hon menar att det först är ett strategiskt jobb bakom 

allting och att kampanjerna utgår ifrån det.  

Maria berättar vidare att de två gånger per år gör en nulägesanalys där de mäter tio 

imagefaktorer, där de får information hur konsumenterna ser på Jokk som varumärke samt på 

produkterna. De tar fram konsumentprofiler och studerar hur konsumenter respektive icke-

konsumenter ser ut på djupet. Hon berättar också att de mäter varje kampanj utifrån det syfte 

kampanjen har. 

Vidare berättar Maria att för snabbrörliga konsumentvaror så svänger det ofta snabbt men att 

man ”måste ha en tydlig strategi och våga hålla på den och inte vika sig”. Positionering är 

också viktigt tycker hon, exempelvis om man ska vara ett premiumvarumärke som Jokk är 
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eller lågprisvarumärke samt att det är mycket viktigt att vara lyhörd på trender för att hänga 

med.  

Varumärkeskännedom 
Maria tycker att det är viktigt att reda ut ”om konsumenten bara ska känna till varumärket 

eller vad varumärket står för”. Vidare berättar hon att det är bra med kommunikation i breda 

medier, som TV och press, med bred räckvidd för komplementerat med digitala medier och 

butik där man kan berätta mer för både kännedom och kunskap om varumärket.  

”Våra mål med detta jobb är främst att förmedla kunskap och kännedom” berättar hon och att 

de har varumärkesmål som innefattar att förbättra resultaten på nulägesanalysen för att stärka 

varumärket samt att få högre försäljning och lönsamhet.  

Vidare berättar Maria att Jokk ligger lägst ifrån kärnan av Norrmejerier, som främst är 

mejeriprodukter, och prioriteras minst. Men hon lägger vikt på att TV fortfarande är en 

otroligt viktig mediekanal för räckvidd och att det digitala också är viktigt. 

För snabbrörliga konsumentvaror tycker Maria det är viktigt att man ska få uppleva, smaka på 

eller få direktkontakt med dem genom exempelvis olika aktiviteter, event eller provsmakning. 

Sen berättar hon även att ”för lågprisvarumärken är kännedom viktigare än kunskap, men för 

premiumvarumärken är det otroligt viktigt med kunskap om varumärket och vad det står för”. 

Maria lade också vikt på att för de flesta snabbrörliga konsumentvaror så är det två led att 

kommunicera med, både konsument och butik, ”Det gäller att ha en bra relation med 

butikerna samt avtal om hyllplatser”. 

Varumärkeslojalitet 
”En lojal konsument är någon som köper Jokk någon gång i månaden skulle jag vilja säga” 

berättar Maria. Hon fortsätter att informera oss om att Jokk jobbar främst med att få befintliga 

konsumenter att konsumera mer, att bli mer lojala. För att skapa lojalitet krävs kunskap om 

hur konsumenterna ser ut, exempelvis vilken livsstil de har, vilken media de nås i och varför 

de konsumerar Jokk berättar Maria. Hon berättar också för att behålla lojala konsumenter bör 

man jobba med det emotionella, att man ska kommunicera vad varumärket står för. 

Maria tycker också att det är just det emotionella som är viktigt generellt för snabbrörliga 

konsumentvaror när man ska öka lojaliteten bland konsumenterna, ”att bygga ett starkt 

varumärke är A och O, i butik har man inte många sekunder och då måste man ha ett 

varumärke som sticker ut och då måste kärnmålgruppen veta vad varumärket står för”. Hon 

berättar vidare att för lågprisvarumärken är det mer rationella kopplingar, exempelvis vad 

man tjänar, och för premiumvarumärken kan det emotionella vara som för Jokk, ”vildmarken 

och det svårtillgängliga” som gör det lite med exklusivt.  

Upplevd Kvalitet 
”Vi är supernoga med kvalitet, har man den typ av produkter vi har så är kvalitet det som 

konsumenterna betalar för” förklarar Maria. De genomför sensoriska tester på alla körningar 

där de provsmakar, luktar på och bedöms. Hon berättar vidare att ”Kvalitet är en del av 

innehållet i produkten”, och att om blåbär från leverantören tar slut så köper de inte in blåbär 

av sämre kvalitet, utan de låter hellre Jokk med blåbärssmak ta slut tillfälligt. Den upplevda 

kvaliteten mäts även i nutidsanalysen där det följer upp om något har förbättrats eller 

försämras.  
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Hon berättar också att de ständigt jobbar med förbättring av kvalitet, ”till exempel så pågår 

det en sockerdebatt nu om att det är för mycket socker i konsumentprodukter och då jobbar vi 

med att optimera, att kunna ha en så låg sockerhalt som möjligt utan att försämra smaken”. 

Hon berättar också att det är viktigt att följa trender och att de hela tiden jobbar för att 

förbättra produkterna genom exempelvis nya recept eller nya smaker. De gör också 

undersökningar i samband med nulägesanalysen där de mäter upplevd kvalitet och vad 

konsumenten förväntar sig berättar hon. 

”När det kommer till snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedel så är kvaliteten extremt 

viktig”, men det är också viktigt med själva upplevelsen för kvaliteten säger Maria. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Av varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet 

så tycker Maria att upplevd kvalitet är den viktigaste dimensionen för att om inte den finns så 

stjälper det allt det andra. Hon fortsätter ”Det är kanske inte är den vi jobbar mest med 

eftersom det flyter på bra med våra sensoriska tester och utveckling, men om det är något som 

inte stämmer med kvaliteten så läggs allt krut på det”. Maria tycker också att det var svårt att 

separera varumärkesassociationerna från de andra dimensionerna då de associationerna finns 

med hela tiden och genomsyrar allt de gör. Annars tyckte hon att de jobbar mest med att få 

fler lojala konsumenter till Jokk.  

En annan viktig aspekt för att bygga ett starkt varumärke inom snabbrörliga konsumentvaror 

tycker Maria är relationsbyggande, eftersom snabbrörliga konsumentvaror ofta säljs till 

konsumenter genom en butik eller grossist så är det viktigt att ha bra relationer med dem. 

5.5. Cloetta 

Varumärkesassociationer 
Cloetta studerar det som särskiljer Cloetta på marknaden. Varumärket är förknippat med 

glädje, lekfullhet, sport och aktiviteter mer än vad konkurrenterna är.  Glädje- och 

sportdimensionerna drivs av några produktvarumärken, framförallt Kexchoklad och 

Sportlunch. Det glädjefulla, lekfulla och njutningsfulla drivs framförallt av Polly men också 

Plopp och Juleskum. Claes berättar att ”Konsumenter ska tänka att Cloetta är glatt och att det 

är roligare än bara ren choklad”. 

 Det som driver Cloetta är Kexchoklad, Polly och Juleskum. Det är Cloettas 

produktvarumärken som driver associationerna för Cloetta. ”Varumärkesundersökningar görs 

genom implicit mapping av varumärkena och de associationerna som finns kring varje 

produktvarumärke och för Cloetta.”  

Varumärkestracking används också där associationer följs upp regelbundet för att 

kontinuerligt vara uppdaterade på fluktuationer i statistiken för att på så sätt kunna göra 

eventuella förbättringar eller förändringar. 

För snabbrörliga konsumentvaror är det viktigt att undersöka vad som särskiljer varumärket 

från konkurrenterna. ”Det är oerhört viktigt att vara unik och att driva den unika positionen 

hela tiden.” 
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Varumärkeskännedom 
För att bibehålla hög varumärkeskännedom använder sig Cloetta av båda above the line- och 

below the line-kommunikation Above the line innehåller exempelvis TV och print medan 

below the line exempelvis innefattar butiksmarknadsföring ”Vi arbetar mycket med 360 

graders marknadsföring vilket innebär att ett tema genomsyrar hela kampanjer och allting 

runtomkring”. Cloetta använder då alla kanaler med ett och samma tema och budskap och 

kanalerna de använder är bland annat, tv, webb-tv, facebook, butiksmarknadsföring, 

utomhusmarknadsföring. De använder eventpersonal som delar ut prover till magasin så 

magasinen ska skriva om Cloetta på ett roligt sätt. 

De använder också bloggare som får nyheter och information om Cloettas varumärken, de har 

en lista på dessa bloggare som är intresserade av choklad. Cloetta betalar inte bloggare utan 

de får skriva sin åsikt, ”makten har förskjutits från annonsören till konsumenten”. 

Cloetta utför undersökningar med jämna mellanrum med mätningar av top-of-mind och in-

mind så att de vet hur varumärkena ligger till på marknaden. Dessa resultat används sedan för 

att sätta målsättningar för framtiden, för att komma till högre nivåer. De vill ha höga resultat 

på top-of-mind och de vill också veta hur unikt varumärkena är i konsumentens ögon. 

För snabbrörliga varor är tar konsumenterna ett snabbt köpbeslut, ”5-6 sekunder spenderas 

framför chokladhyllan innan ett beslut tas”. Då är det viktigt att varumärket finns med i top-

of-mind eller i åtanke och att man har en lojal kundbas. Kännedom och lojalitet är enormt 

viktigt och ger en trygghet i beslutet. 

Varumärkeslojalitet 
En lojal konsument är enlig Cloetta en konsument som har varumärket i sitt medvetande och 

väljer Cloetta framför konkurrenter inom en produktkategori berättar Claes. 

”För att skapa en lojal kund är det viktigt att driva varumärkeskännedom samt de viktigaste 

associationerna som förknippas med varumärket som gör det unikt.”. Claes berättar vidare att 

det också är viktigt att komma med nyheter, både produktnyheter samt information. Allting 

måste ligga i linje med vad varumärket står för.  

Claes berättar att de också mäter hur nöjda konsumenterna är och utgår mycket ifrån det när 

det i arbetet med lojalitet. 

Idag segmenterar företaget efter behov, behov av att njuta, känna glädje och få energi. ”Ofta 

inom choklad så hör ett varumärke hemma i ett behovssegment så man utgår ifrån det behovet 

så att konsumenten känner igen sig.” Man kan även genom kampanjer och liknande ”flörta” 

med andra behovssegment för att få en bredare kundbas. Konsumentlojalitet drivs genom att 

konsumenten identifierar sig med ett varumärke berättar Claes. 

Upplevd kvalitet 
Claes menar att Cloetta inte är ett premiumvarumärke som exempelvis Lindt. ”Människor 

köper Kexchoklad för att det är godast och Polly för att njuta, konsumenterna vet att de är 

säkra kort”. 

Produkterna måste hålla den kvaliteten som konsumenterna förväntar sig. ”Det gäller att 

hålla samma kvalitet som konsumenterna är vana vid” berättar Claes. Avviker kvaliteten från 

det normala reagerar konsumenterna direkt genom klagomål. I smaktesterna som Cloetta har 

så får de minst lika bra resultat som en, så kallad, finare choklad berättar han. 
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”Våra varumärken har toppresultat i smaktester så vi måste bibehålla kvaliteten för att hålla 

konsumenterna nöjda” 

Claes menar också att för att bli ett starkt varumärke måste företaget hålla vad man lovar. Ett 

varumärke måste leva upp till vad en kund förväntar sig, håller inte kvaliteten så blir 

konsumenten besviken och slutar köpa produkten, klagar eller i bästa fall meddelar varför de 

är besviken.  Han berättar också att när det gäller premium-varumärken så kan betydelsen bli 

ännu större om kvaliteten sviker. Ett starkt varumärke har råd att göra enstaka misstag men 

upprepas detta så sjunker försäljningen. Detta är mycket viktigt då det är svårt för ett 

varumärke inom livsmedel att komma tillbaka om försäljningen har minskat. Det är extremt 

viktigt att vara ett trovärdigt varumärke samt att konsumenterna ska kunna lita på varumärket 

menar Claes.  

”Man kan lita på att Cloetta tillverkar på ett ansvarsfullt sätt, tar ansvar för omvärlden, tar 

ansvar för ingredienser och tillverkningssätt, folk äter ju detta. Vi jobbar med företagsansvar 

hela tiden.” 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Cloetta tycker att alla dimensioner, inom skapande av varumärkeskapital, är sammanlänkade. 

”Är du inte känd så har du inte lojalitet, har du inte kvalitet så blir du möjligtvis ökänd men 

får inga lojala kunder. Allting hänger ihop”. 

De menar att konkurrensen idag är så hård att håller man inte vad man lovar så blir man inte 

långvarig på marknaden. Vidare menar Cloetta att det är viktigt att hela organisationen bakom 

ett varumärke eller umbrella-brand måste vara helt överens om vad varumärket står för och 

hur man ska jobba med det. Den interna kommunikationen är väldigt viktig så att företaget 

kan hålla vad man lovar, Cloetta presenterar sina kampanjer för all personal, inklusive 

produktionen. ”Annars är det lätt att det man vill uppnå med kvaliteten och vad man lovar 

inte fungerar. Intern marknadsföring är enormt viktigt” menar Claes. 

Distribution är A och O, Cloetta vill finnas på så många ställen som möjligt utöver traditionell 

dagligvaruhandel exempelvis biografer, Ikea, K-rauta, Jula och El-Giganten. ”Vi vill finnas på 

så många ställen som möjligt.” 

”Man kan inte nog framhålla vikten av att utgå från varumärkets arv och var det hör hemma. 

Att vara trovärdiga. Hemhörighet i behovssegmentet är nyckeln till framgång för varumärket, 

kärnan i var det hör hemma” berättar Claes. 

5.6. Polarbröd 

Varumärkesassociationer 
Polarbröds vision är att ge konsumenten största möjliga brödnjutning till minsta möjliga 

resursanvändning berättar Marika Nyman.  Deras positionering bygger på att Polarbröd är 

naturligt från Norrland och kommer ur en unik norrländsk brödkultur. Brödet bakas på ett 

traditionellt sätt men med nya metoder. Polarbröds varumärkesplattform utgår ifrån företagets 

kärnvärden som är naturen, tradition, norrländskt och sunt. Enligt Marika så skapar dessa 

tillsammans plattformen för varumärket. ”unik norrländs brödkultur med naturlig 

färskhållning” är något de arbetar utifrån samtidigt som de vill belysa att de arbetar på ett 

hållbart sätt. Förutom detta vill de associeras med innovatörer och entreprenörer och Marika 

menar att systrarna som driver företaget står för det norrländska, ”att kavla upp ärmarna, vi 
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bor i Norrland, vi tror på Norrland” och att de vill fortsätta finnas kvar i Norrland. ”Idag är 

det allt viktigare att kunna leverera produkter på ett resurseffektivt sätt”. 

Polarbröd vill att konsumenten ska tänka på gott bröd som är naturligt när de tänker på 

Polarbröd. För att uppnå detta arbetar de konsekvent, har en komplett strategi, 

produktutveckling och forskning. ”Vi ska ha hög kvalitet utifrån våra kärnvärden, vi prutar 

aldrig på det.”.  De tror på maximal transparens och lägger ut alla ingredienser så att 

konsumenterna ska veta precis vad de stoppar i sig och därmed veta att Polarbröd kan stå för 

sina produkter, vidare berättar Marika att de är extra intresserade av att konsumenterna ska 

veta att de aldrig använder sig av konserveringsmedel och att denna information är viktig för 

att associationerna ska vara i linje med kärnvärdena. 

De arbetar med en total utvärdering av konsumenternas associationer till varumärket, de mäter 

allt. De har en holistisk syn på varumärkesbyggande men betonar att konsumentens bild av 

varumärket är det viktigaste för att skapa rätt associationer. 

För snabbrörliga konsumentvaror så gäller det att ha högsta möjliga kvalitet på produkterna 

för att skapa relevanta associationer till varumärket. ”Vi konkurrerar med 4 tusen brödartiklar 

och då måste vi hålla högsta möjliga kvalitet för att fortfarande vara förstavalet för våra 

kunder.” 

Varumärkeskännedom 
Marika berättar att de arbetar mycket med top-of-mind och in mind (in mind är ett varumärke 

man har i åtanke inom en given produktkategori) när de arbetar med varumärkeskännedom. 

De mäter resultaten av dessa två och avgör sedan hur strategin ska anpassas för att nå målen. 

4 gånger per år har de uppföljning på nyckeltalen till varumärkeskännedom, dock har de 

veckovis tracking för att hela tiden vara uppdaterade berättar Marika. De har haft samma 

logotyp sedan 70-talet och har inga planer på att byta då den är en viktig del i igenkänningen 

av Polarbröd.  

För att nå så hög varumärkeskännedom som möjligt bygger Polarbröds 

kommunikationsstrategi på varumärkesplattformen.  De arbetar med sponsring, platsbaserad 

marknadsföring som exempelvis att synas i Åre och i fjällen, Facebook, Twitter och 

Kampanjaffischer i Butik. I deras kommunikationsplan planeras årets 

marknadsföringsåtgärder för att ha total överblick på alla insatser under året och för att stötta 

och maximera sina säljdrivande kampanjer. Vidare menar Marika att de jobbar med 

butiksdemonstrationer och print. 

Polarbröds största målgrupp är kvinnor som handlar till familjen och därför riktas många 

marknadsföringsåtgärder till dem.  För att driva varumärkeskännedom poängterar Marika att 

det är viktigt att alla delar av företaget är med på kampanjerna för att kunna få en 

synergieffekt som är väldigt fördelaktig för företaget. 

Hon berättar att för snabbrörliga varor är det extra viktigt att hålla koll på trender då dessa 

ofta skiftar inom den snabbrörliga sektorn. ”Att hänga med trenderna utan att tumma på det 

vi står för är något vi hela tiden strävar efter.” Vidare är det viktigt att hålla informationen 

nerskalad då kunder inte lägger så mycket tid på att undersöka eller ta till sig information om 

snabbrörliga varor. Därför är det viktigt att ”Säga rätt saker i rätt kanal”. 

Varumärkeslojalitet. 
Polarbröd definierar en lojal konsument som en person som ”köper våra bröd igen och igen”. 

De sorterar in sina konsumenter i grupperna heavy users och light users. En heavy user är en 
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konsument som konsumerar mycket polarbröd och en light user är en konsument som 

konsumerar en mindre mängd. Marika menar att en kund kan vara lojal även om kunden 

köper Polarbröd väldigt sällan. Lojaliteten kan då sitta i att vid vissa aktiviteter så köps 

Polarbröd men att dessa aktiviteter inte nödvändigtvis är frekvent förekommande. Marika 

berättar att varumärket generellt inte är det viktigaste vid brödköp utan att brödköp ofta görs 

efter pris men också hur gott brödet ser ut i butiken. Trots detta så menar hon att för att skapa 

lojalitet så måste kvaliteten vara på topp. Det måste smaka gott och detsamma gäller för att 

behålla lojala kunder, ”Smakar det inte gott så byter du.”. Polarbröd mäter löpande vilken 

rekommendationsgrad konsumenterna har och detta är en indikation på lojalitet menar 

Marika. 

För att skapa lojalitet för snabbrörliga varor menar Marika att man hela tiden måste leverera. 

Att känna till kundens behov är extremt viktigt för att kunna få lojala kunder menar Marika. 

Upplevd kvalitet 
Polarbröd har rigorösa kvalitetskrav och dessa uppföljs kontinuerligt i form av tester. 

Sensoriska paneler testar hela tiden produkterna för att garantera hög kvalitet. Marika berättar 

att brödet bakas och fryses sedan ner omgående och att brödet sedan, i en obruten fryskedja, 

transporteras ut till butik. 

”Vi ska hålla produktkvaliteten, för det är det absolut viktigaste för oss och har alltid varit, 

att vi ska ha en produktkvalitet som man upplever som hög och det ska vara jättegott vi prutar 

aldrig på det här goda” 

För att se till att den upplevda kvaliteten och den förväntade kvaliteten överensstämmer måste 

man ”hålla koll som hökar” berättar Marika. Är det något fel på brödet är det bara ta tillbaka, 

eventuellt förändra och sedan göra om tills det blir rätt. Polarbröd sätter stolthet i att aldrig 

tumma på kvaliteten då det är ett av deras främsta säljverktyg. Polarbröd är unika med att 

frysa ner varje enskild brödkaka direkt och detta är en viktig konkurrensfördel inom 

snabbrörliga varor berättar Marika och fortsätter med att det är oerhört viktigt att man är unika 

och sticker ut då konkurrensen är enorm för brödartiklar. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Enligt Marika så samverkar de fyra dimensionerna men att kvaliteten är den viktigaste 

dimensionen. Produkten är viktigast. Men som sagt så hänger allt ihop och Polarbröd har en 

holistisk strategi som bygger på synergieffekter så även om kvaliteten är viktigast så hänger 

den ihop med de andra dimensionerna då de agerar som stöttepelare åt varandra. 

5.7. ABBA Seafood 

Varumärkesassociationer 
Abba står för kvalitet, det genuina och bohusländska, lokalt. Niklas berättar att de vill att 

kunderna ska tänka på att Abba har den högsta kvaliteteten och den bästa råvaran. De 

marknadsför sig som en premiumleverantör och vill också lyfta fram det Svenska trots att 

företaget ägs av det norska företaget Orcla. För att konsumenterna ska få rätt associationer så 

menar Niklas att det gäller att ha ett helhetstänk, alltifrån förpackningarna till 

konsumentkontakten speglar kärnvärdena och även bildspråket de använder symboliserar 

dessa då de använder bilder från västkustskärgården. Kvaliteten ska lyftas fram ”det ska inte 

kännas billigt och enkelt”. Allt ska spegla kärnvärdena, till och med information som skickas 

ut till grossister måste visa på kvalitet menar Niklas. 



43 

 

Abba utvärderar kontinuerligt varumärkesassociationer genom att köpa 

marknadsundersökningar. Vidare fungerar deras säljare som marknadsundersökare för att 

känna av ”stämningen” på marknaden. 

”Abba har ett så himla starkt varumärke som vi vårdar och förvaltar” berättar Niklas och 

menar att detta skiljer dem från många konkurrenter då de redan är så starka. 

Varumärkeskännedom 
Här fortsätter Niklas med att berätta att Abba är väldigt välkänt så att de arbetar mest med att 

förvalta denna kännedom. De vill hela tiden visa sin närvaro för att hålla kännedomen uppe. 

Niklas menar att de förmodligen inte skulle se någon dip i försäljningen om de drog in 

marknadsföringsåtgärder under ett år men att efter kanske 3-4 år skulle de börja bli 

bortglömda och därför menar han att de vill visa närvaro för att hålla varumärkeskännedomen 

uppe. Därför är målet för dem att vara synliga och fortsätta lyfta fram sina kärnvärden. Niklas 

berättar att de jobbar mycket med ”storytelling” och att de vill lyfta fram det bohusländska 

samt Abbas historia. De vill skapa spänning kring varumärket eftersom deras kännedom redan 

är väldigt hög. 

Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet skapas om kvaliteten hänger med menar Niklas. För att behålla lojala 

konsumenter menar han att relationer bör premieras för att skapa ett starkt band mellan Abba 

och dess konsumenter. De har ingen direkt definition av vad en lojal konsument är men menar 

att det är någon som väljer Abba före konkurrenterna och inte beroende på pris utan på 

kvalitet och det Abba står för. Därför menar Niklas att det är viktigt att trycka på kvaliteten 

och kärnvärdena för att påminna konsumenterna om varför de handlar Abbas produkter och 

att de får hög kvalitet med en rik historia när de väljer varumärket. 

Upplevd kvalitet 
Det är ett jätteprojekt att jobba med kvaliteten menar Niklas, alltifrån hur de köper in råvaran 

till kvalitetssäkring till hur de jobbar med kvalitet i marknadsföring. De har råvaruinköpare 

som är experter inom sitt område och gör kvalitetskontroller på all råvara som kommer in, 

vidare har de kvalitetskontroller på linjerna och de har även ett kvalitetsteam som gör 

stickprov. Detta för att hålla kvaliteten som de vill hålla.  De måste motsvara konsumenternas 

förväntningar då ABBA symboliserar kvalitet och håller de inte detta så finns det ingen 

anledning för konsumenterna att vara lojala mot ABBA menar Niklas och tillägger att det 

därför är extra viktigt för dem att alltid hålla ”högsta kvalitet”. De arbetar också med 

kontinuerliga smakförbättringar, bland annat har blindtester bland konsumenter gjorts för att 

komma fram till bästa möjliga smaker på sina produkter. De jobbar också mycket med kockar 

och andra proffs för att utveckla kvaliteten på bästa sätt 

För snabbrörliga varor så måste kvaliteten hållas då det finns så många alternativ att byta till 

då köpen görs så ofta menar Niklas. ”Det gäller att leverera vad man lovar, om kvaliteten 

sviktar så finns det klara incitament att byta varumärke”. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
”Har man inte kvaliteten så motvaras inte kärnvärdena och finns inte dessa så spelar inte 

kvaliteten någon roll” berättar Niklas och därför jobbar de med alla 4 dimensioner samtidigt 

och gör ingen distinktion av vilken som är viktigast utan de menar att dessa är starkt 

sammankopplade, faller en så faller alla. 
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ABBAs kärnvärden är kvalitet, genuina, bohuslänska och lokalt. Niklas berättar att de vill att 

kunderna ska tänka på dessa kärnvärden när de tänker på ABBA, Och att de har den bästa 

produkten. Varumärket är en premiumleverantör och därför vill de att kunden ska se dem som 

det varumärket som levererar den bästa kvaliteten på produkterna enligt Niklas. För att få ut 

sina kärnvärden har de ett ”helhetstänk” som genomsyrar organisationen och att kärnvärdena 

är med hela tiden. 

5.8. Palmolive 

Varumärkesassociationer 
Hanna på Palmolive berättar att varumärket ”står för hög kvalitet till en rimlig penning, vård 

och beauty.” Kunden ska tänka att av Palmolive får man bra produkter och att dessa håller 

vad företaget lovar. ”Produkten måste leverera” för att rätt associationer ska skapas berättar 

Sara. Känslan man vill framkalla beror på vilket segment som berörs men till exempel för en 

av deras tvålar så vill man framkalla associationen ”back to basic” och framhäva det 

aromatiska och återknyta till den klassiska tvålen.  För att ta reda på vilka associationer som 

kunderna har till Palmolive utförs undersökningar genom fokusgrupper och löpande tester, de 

gör många undersökningar. Eftersom Palmolive är ett internationellt företag så utförs mycket 

marknadsundersökning samt planeras strategier på central nivå menar Hanna men tillägger 

ändå att undersökningar görs i Sverige och att långt ifrån all planering sker centralt utan att 

mycket styrs nationellt också. 

För snabbrörliga konsumentvaror menar Hanna att det viktigaste är att produkten håller vad 

den lovar för att skapa rätt varumärkesassociationer. 

Varumärkeskännedom 
Varumärket har redan väldigt hög kännedom och Palmolive arbetar kontinuerligt och brett 

med att se till att kännedomen är på en hög nivå. För att uppnå detta arbetar man över multipla 

kommunikationskanaler så som TV, print, internet. Hanna berättar att de använder sig av 

”alla” kommunikationskanaler och berättar att det är fördelen med att vara så stora som de är. 

Hanna berättar att deras marknadsföring är deras sätt att ha en dialog med marknaden och att 

de därför vill synas överallt. De använder sig av kampanjer som används i flera länder för att 

hitta ”synergier” för att på bästa sätt öka varumärkeskännedomen för Palmolive. Palmolive är 

samma varumärke i Sverige som i Tyskland till exempel menar Hanna och berättar att man 

ska känna igen Palmolive var man än kommer i kontakt med det, alltså att varumärket står för 

samma sak internationellt. De flesta kännedomsåtgärderna i form av reklam skapas utomlands 

dock inte exklusivt utan vissa kampanjer grundar sig nationellt. 

Inom snabbrörliga varor så hävdar Hanna att det är oerhört viktigt ”att kontinuerligt hålla sig 

uppdaterad på marknaden då den ständigt förändras och är man inte medveten om detta så 

blir ens åtgärder lätt verkningslösa och irrelevanta”. 

Varumärkeslojalitet 
Lojala är de som gör multipla köp eller återkommande köp enligt Palmolive. Vissa köper bara 

duschkräm från Palmolive berättar Hanna och fortsätter med att ”det handlar om återköp och 

att våga testa våra nya produkter”. För att uppnå lojalitet menar Hanna att man måste hålla 

hög kvalitet och hålla det man lovar. Detsamma gäller för att behålla lojala kunder. Att 

konstant synas i så många sammanhang som möjligt menar hon är viktigt för att behålla lojala 

kunder så man hela tiden är aktuell. Hanna berättar att det finns väldigt många som är 

prisorienterade så dem får man aldrig lojalitet av och dessa får man inte räkna in som lojala 
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bara för att de konstant köper ens produkter, det är priset de är lojala mot. Därför är det viktigt 

att ha koll på vilka som köper så att man vet vilka som är lojala mot varumärket och vilka som 

köper det av andra anledningar. Produkter för personlig hygien åtnjuter relativt hög lojalitet 

då man gärna fortsätter använda en produkt man gillar, berättar Hanna och tillägger att detta 

gäller speciellt för exempelvis deodorant. 

”Det finns de som alltid köper samma, de som alltid köper på extrapris samt de som är 

genuint lojala.” 

Upplevd kvalitet 
De gör ständiga undersökningar av kvaliteten och arbetar också kontinuerligt för att förbättra 

den och utveckla nya produkter säger Hanna. Varenda duschkräm som lämnar fabriken har en 

kvalitetsstämpel på sig för att garantera kvaliteten. Vidare menar hon att på grund av deras 

storlek är detta av yppersta vikt då ”en misslyckad leverans kan skada varumärket rejält och 

kosta väldigt mycket att reparera”. Hon fortsätter med att berätta att de hela tiden strävar efter 

att produkterna ska hålla det de lovar och att detta är en röd tråd genom hela organisationen. 

De mäter upplevd kvalitet genom att utföra undersökningar. Hanna menar att kvaliteten 

påverkar statistiken de för i sina databaser och att de genom dessa håller full kontroll på 

kvaliteten. Vid klagomål är de väldigt intresserade av att veta vad klagomålen grundar sig på 

så att de kan göra förbättringar om så krävs medan det i vissa fall beror på att konsumenten i 

fråga råkat komma åt en 5 år gammal produkt som legat undangömd i något skåp berättar 

Hanna. 

För upplevd kvalitet inom snabbrörliga varor menar Hanna att det är viktigt att hela tiden 

förnya och förbättra sig. 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Hanna menar att det är de dimensionerna de jobbar med och att alla dimensionerna är lika 

viktiga och är sammanlänkade. 
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6. Analys 

6.1. Varumärkesassociationer 

Varumärkesassociationer består av alla varumärkesrelaterade tankar, känslor, uppfattningar, 

bilder, erfarenheter, övertygelser, attityder och omfattar allt som i minnet är länkat till ett 

varumärke (Kotler & Keller, 2006). 

Varumärkesassociationer kan bland annat bestå av produktrelaterade och icke-

produktrelaterade attribut. Produktrelaterade attribut avgör hur väl en produkt presterar 

(Keller, 1993). Gainomax, Keso, Brämhults, Jokk och Polarbröd framhäver på ett eller annat 

sätt att deras varor är naturliga eller äkta. För Gainomax är detta i förhållande till konkurrenter 

medan det för Jokk och Brämhults innebär att de använder sig av äkta ingredienser.  Keso och 

Polarbröd framhäver att deras produkter är naturliga. Abba framhäver att de bara använder 

den bästa råvaran. För Palmolive innebär de produktrelaterade attributen att produkten håller 

vad den lovar. Det som driver Cloettas varumärkesassociationer är deras produktvarumärken 

vilket innebär att produktattributen för exempelvis Kexchoklad är det som sedan associeras 

med Cloetta. 

Av våra intervjuer framgick att samtliga berörda företag på ett eller annat sätt använder 

produktrelaterade attribut för att skapa positiva varumärkesassociationer. Det kan tolkas som 

att produktattribut är viktiga för snabbrörliga konsumentvaror. Detta för att det ofta är 

produktens prestation som avgör om konsumenten får en positiv varumärkesassociation eller 

inte (Keller, 1993). 

När det kommer till icke-produktrelaterade attribut så är prisinformation, paketering eller 

produktutseende, vilken typ av person som konsumerar produkten samt i vilken situation 

produkten används de fyra huvudtyperna av icke-produktrelaterade attribut (Keller, 1993). 

Vad gäller prisinformation så menar Brämhults att eftersom de är dyrast så ska de också 

prestera därefter. Jokk och Abba Seafood hänvisar istället till att de är premiumvarumärken 

och därmed kan ta betalt därefter. Från våra intervjuer så tolkar vi premiumvarumärken som 

ett varumärke som håller högre kvalitet och pris än sina konkurrenter. Detta stämmer också 

bra in på Blattberg & Wisniewski (1989) som menar att konsumenter ofta har starka 

uppfattningar om pris och värde och katigoriserar varumärkena i olika prisskikt. Vad gäller 

paketering så nämner Arla Keso och Abba uttryckligen att de arbetar med förpackningen för 

att skapa rätt associationer medan Polarbröd mer indirekt gör det när de talar om att det ska se 

gott ut i butiken. Gainomax associerar sitt varumärke med vilken typ av person som 

konsumerar produkten genom att påvisa att den som konsumerar Gainomax är målmedveten 

och kompromisslös med sina träningsresultat. Vad gäller att skapa associationer i vilken 

situation produkten används så fokuserar Cloetta på att associeras i situationer där 

konsumenten känner glädje och njutning och Gainomax att produkten används efter träning. 

Utifrån detta kan det tolkas att både produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut kan 

användas för att skapa positiva varumärkesassociationer. 

Varumärkesfördelar är den andra delen som bygger upp varumärkesassociationerna och är det 

personliga värde och mening som konsumenten tillskriver produkten. Varumärkesfördelar kan 

i sin tur delas in i tre kategorier, funktionella fördelar, upplevelsemässiga fördelar och 

symboliska fördelar (Park et al., 1986, s. 136).  
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Funktionella fördelar är de mer direkta fördelar med konsumtion av produkten och motsvarar 

ofta produktrelaterade attribut (Keller, 1993). Detta kan exempelvis vara att konsumenten är 

törstig och en läsk kan tillfredsställa detta behov genom att släcka törsten vilket således är en 

funktionell fördel.  Gainomax Recovery betyder att återhämtning sker genom Gainomax och 

detta är också en funktionell fördel av att använda produkten. Brämhults pressar juicen åt sina 

konsumenter medan Palmolive ämnar hålla vad produkten lovar. De här funktionella 

fördelarna har uttryckts av dessa företag, dock så har alla varumärken som vi berört 

funktionella fördelar. Att de andra inte påvisat detta i samband med associationer innebär 

givetvis inte att de inte har funktionella fördelar. 

Upplevelsemässiga fördelar relaterar till vad som upplevs när produkten används och brukar 

överensstämma med både produktrelaterade- och icke-produktrelaterade attribut. Dessa 

fördelar tillfredsställer upplevelsemässiga behov såsom njutning, variation och kognitiv 

stimulans (Keller, 1993).  För Gainomax gäller att konsumenten vet att de kan ta en 

Gainomax och få i sig de näringsvärden de behöver i form av kolhydrater och protein. Det är 

en enkel lösning då det krävs kunnande och ansträngning för att kunna komponera ihop dessa 

näringsvärden själv. Arla Keso använder av en liknande upplevelsemässig fördel då 

konsumenterna i det fallet vet att Keso är nyttigt. Brämhults fördelar är att det endast är frukt i 

juicen vilket innebär att den är mer eller mindre naturlig. Jokk har liknande fördelar i form av 

att det är naturligt och av äkta bär och ska därmed vara friskt. Polarbröd använder sig också 

av att konsumenten vet att produkten är naturlig och sund men även att den skapar njutning. 

Cloetta använder också njutning men även glädje som upplevelsemässiga fördelar. Abba vill 

att deras produkter ej ska uppfattas som billiga och enkla, utan exklusiva och med hög 

kvalitet. Slutligen så är Palmolives upplevelsemässiga fördel att produkten ger skönhet åt 

konsumenten. 

Symboliska fördelar är utvärtes fördelar som ofta överensstämmer med icke-produktrelaterade 

attribut och avser underliggande behov av socialt godkännande och individuellt yttrande av 

något. Konsumenter kan värdera vad varumärket står för och exempelvis den prestige, 

exklusivitet eller status som varumärket medför i sociala sammanhang (Keller, 1993).  

Brämhults visar detta genom att de uppfattas som en statussymbol då det är en dyr och 

exklusiv produkt.  

Det vi kan anta utifrån detta är att funktionella och upplevelsemässiga fördelar är något som 

används och bör användas för snabbrörliga konsumentvaror. De symboliska fördelarna är 

kanske inte lika adapterbara på snabbrörliga konsumentvaror om det inte är en exklusiv 

produkt som medför status i sociala sammanhang. 

Keller (1993) framhäver att uniciteten av associationerna kan ge konkurrensfördelar vilket 

också Gainomax, Brämhults, Cloetta och Polarbröd framhäver i sitt skapande av positiva 

varumärkesassociationer och att hela tiden försöka ha en unik position vilket gör det lättare att 

sticka ut ur mängden. Anselmsson et al. (2007) använder unicitet som en egen dimension av 

varumärkeskapital men i studien så har uniciteten främst förekommit som en 

varumärkesassociation. 

Varumärkesassociationer är de minnen och information som konsumenten kommer att tänka 

på när denne kommer i kontakt med varumärket. Det viktigaste inom varumärkesassociationer 

är enligt Anselmsson et al. (2007) ursprung, hälsa, organisatoriska associationer, 

miljövänlighet och djurvänlighet samt slutligen social image. Ursprung visar exempelvis Arla 

Keso genom att det är svenskt, Brämhults genom att varumärket i sig är ett ursprung, Jokk 

genom att det är från vildmarken, Polarbröd genom att det är norrländskt och Abba genom det 

bohusländska. Hälsoassociationerna visas exempelvis för Arla Keso, Brämhults, Jokk och 



48 

 

Polarbröd genom att de vill associeras med att de är naturliga produkter. Gainomax och 

Cloetta å sin sida vill associeras med sport och aktiviteter. Miljövänlighet och djurvänlighet 

visas för Polarbröd genom kärnvärdet naturen och att de använder minsta möjliga resurser för 

högsta möjliga brödnjutning som kan associeras med miljövänlighet. Social image får 

exempelvis Gainomax genom att de vill uppfattas som sportiga, målmedvetna och 

kompromisslösa vad det gäller träningsresultat. Cloettas sociala image drivs av glädjen, 

lekfullheten och njutningen, att personer som konsumerar Cloetta kan uppfattas så med andra 

ord. Brämhults å sin sida vill vara exklusiva då de är dyra. 

Då alla associationer används utom de organisatoriska associationerna tolkar vi det som att 

alla utom dessa är viktiga associationer att använda för snabbrörliga konsumentvaror. 

Lassar et al. (1995) använder trovärdighet som en av dimensionerna av varumärkeskapital. 

Det är något som många företag också har betonat som en viktig aspekt för att bygga ett starkt 

varumärke. Det handlar om att vara en trovärdig aktör samt att förmedla trovärdighet i allt 

som har med varumärket att göra. Lassar et al. (1995) använder dock trovärdighet som en 

egen dimension medan det i vår studie främst har noterats som en varumärkesassociation. 

En tolkning vi också gjort är att företagen använder sig av få och tydliga associationer som är 

lätta att förstå. Vidare har alla företag vi intervjuat tydliga kärnvärden och de vet vilka 

associationer de vill förmedla till konsumenterna. De använder också alla någon typ av 

undersökning för att utvärdera vilka associationer som görs med varumärket och jobbar 

utifrån detta för att stärka eller att ändra de varumärkesassociationer som finns. Detta kan 

tolkas som att varumärkesassociationer är något som är viktigt att jobba med och enligt Aaker 

(1991) kan en varumärkesassociation påverka ihågkommandet av ett varumärke samt påverka 

kunden att köpa varan, skapa positiva känslor, differentiera sig från konkurrenter samt vara en 

god grund för att förlänga varumärket till nya produktlanseringar. Varumärkesassociationer 

som ett väletablerat varumärke ger, kan påverka köpbeteenden och påverka konsumentens 

nöjdhet med produkten. De kan även fungera som hinder för att prova konkurrenters 

produkter. 

Nedan kommer några citat ur intervjuerna som framhäver några viktiga aspekter av 

varumärkesassociationer. Alla dessa citat finns i empirin men vi vill med dessa citat ge 

läsaren en mer övergripande bild av viktiga aspekter inom varumärkesassociationer. 

”Att bananer har varit med i kommunikationen har stärkt associationerna till frukt och vanlig 

mat istället för pulverprodukter, som framstår som konstiga och suspekta”- Gainomax 

”Man bör ha en unik positionering”- Brämhults 

”Man måste ha en tydlig strategi och våga hålla på den och inte vika sig”- Jokk 

”Det är oerhört viktigt att vara unik och att driva den unika positionen hela tiden.”– Cloetta 

”Vi konkurrerar med 4000 brödartiklar och då måste vi hålla högsta möjliga kvalitet för att 

fortfarande vara förstavalet för våra kunder.”– Polarbröd 

”Det ska inte kännas billigt och enkelt” – Abba Seafood 

”Produkten måste leverera”- Palmolive 
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6.2. Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom består, som tidigare nämnts, av varumärkesigenkännande och 

varumärkesihågkommande. Varumärkesigenkänning reflekterar igenkänning baserat på 

tidigare exponering av varumärket. När en konsument ska välja ett varumärke så har det 

varumärket som känns igen av konsumenten en fördel gentemot icke igenkända varumärken 

(Aaker, 1991, 1996; Hoyer & Brown, 1990; Macdonald & Sharp, 2000). 

Varumärkesihågkommande är när en konsument tänker på varumärket i samband med en viss 

produktkategori. Därför är det väldigt viktigt att ett varumärke tänks på när dess 

produktkategori ska handlas av konsumenten (Aaker, 1996). Att synas i ett sammanhang 

innebär att konsumenterna kan placera produkterna i en viss produktkategori vilket kallas för 

varumärkesihågkommande (Aaker, 1996). Det vi har sett i empirin är att förtagen använder 

breda medier som exempelvis TV, print och digital media för att bygga 

varumärkesigenkännande. För att skapa varumärkesihågkommande så försöker företagen att 

synas i rätt sammanhang samt att använda medier där de kan förmedla mer kunskap om 

varumärket så som sociala medier, bloggare samt att få prova produkten i butik. Samtliga 

berörda företag arbetar för att öka eller bibehålla sin varumärkesigenkänning. Brämhults 

sticker ut från mängden i detta avseende då de exempelvis inte vill synas i TV eftersom de 

inte vill verka kommersiella. Vad det gäller varumärkesihågkommande så arbetar företagen 

med olika strategier. Gainomax vill sätta produkten i ett sammanhang, Brämhults vill utbilda 

konsumenterna, Jokk gör skillnad på bred och djup kommunikation medan Cloetta, Polarbröd 

och Palmolive använder alla tillgängliga kanaler för att få både varumärkesigenkännande och 

varumärkesihågkommande. Det går att tolka detta som att företag som är större (Palmolive) 

har resurser att synas genom fler kommunikationskanaler och därför använder det som en 

konkurrensfördel i sitt byggande av varumärkeskännedom. Ett företag med mindre resurser 

som exempelvis Brämhults är istället profilerade för att inte vara kommersiella och arbetar 

med en annan strategi för att skapa varumärkeskännedom.  

Teorin visar att företag som hela tiden ligger i framkant med sin marknadsföring, som hela 

tiden använder nya kanaler för kommunikation kan då åtnjuta fördelarna av det ökade 

varumärkeskapitalet som detta leder till (Aaker, 1991). Gainomax använder nya kanaler i 

form av sociala medier och bloggare, Arla Keso i form av hemsidan, sociala medier och 

bloggare, Brämhults använder sociala medier och bloggare, Jokk använder digital media, 

Cloetta använder sociala medier och bloggare, Polarbröd använder främst sociala medier och 

Palmolive använder alla kommunikationskanaler vilket bör innefatta även de nya 

kommunikationskanalerna.  

Detta är något nästan alla företag som vi intervjuade jobbar med, där de jobbar främst med 

sociala medier som facebook och twitter, hemsidan och bloggare för att skapa 

varumärkeskännedom. Detta kan tolkas som att företag vill ligga i framkant och utnyttja alla 

möjliga kommunikationskanaler för att skapa så hög varumärkeskännedom som möjligt. 

Om ett företag har hög varumärkeskännedom så finns det chans att hamna i konsumentens 

top-of-mind vilket innebär att varumärket är det förstnämnda i en given produktkategori 

(Aaker, 1991). Detta gör exempelvis Gainomax genom att de vill skapa ett känslomässigt 

band mellan konsumenten och varumärket och kallar detta för ”love mark”, detta uppnår man 

genom att vara känd för någonting som är relevant för konsumenten. Cloetta och Polarbröd 

använder resultat på hur de ligger till i konsumentens medvetande, exempelvis hur hög top-of-

mind eller hur ofta de finns i åtanke inom en produktkategori, de anpassar sedan arbetet för 

varumärkeskännedom efter de nivåer de har och de nivåer de har som mål att komma till. 

Genom att bibehålla en hög top-of-mind varumärkeskännedom så kan ett företag förhindra att 
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konkurrenter uppnår varumärkesihågkommande hos konsumenten (Aaker, 1991). Uppnåendet 

av hög top-of-mind kan således ha dubbla fördelar för ett företag.  

Den högsta nivån av varumärkeskännedom är varumärkesdominans som innebär att 

konsumenten bara kan ett varumärke inom en given produktkategori (Aaker, 1996). Detta har 

till viss mån uppnåtts då många konsumenter kallar annan cottage-cheese för Keso. 

Varumärkeskännedom kan också vara en grund på vilken associationer kan adderas (Aaker, 

1991; Keller, 2008). Ett exempel på detta från empirin är Gainomax som har 80 % kännedom 

och vill bygga ”imagefaktorer” utifrån detta. För att varumärkesassociationer ska kunna 

skapas så måste först en typ av varumärkeskännedom finnas.  

Inom låg involveringsvaror, som snabbrörliga konsumentvaror, så kan igenkänning vara en 

drivande faktor i ett köp (Aaker, 1991; Keller, 2008). Exempelvis Cloetta menar att ”5-6 

sekunder spenderas framför chokladhyllan innan ett beslut tas” och då är det viktigt att 

konsumenten känner igen varumärket. Detta kan tolkas som att det är extra viktigt att ha 

varumärkeskännedom för snabbrörliga konsumentvaror då varorna har interaktion med 

konsumenten innan ett köpbeslut tas. 

För att uppnå varumärkeskännedom menar Aaker att man bland annat ska sticka ut, samt 

exponera sitt varumärke och inse att repetition krävs för att varumärkesihågkommande ska 

uppnås. För top-of-mind resultat är repetition väldigt viktigt.  Gainomax vill vara unika och 

kända för något annorlunda. Brämhults bygger skapandet av varumärkeskännedom på sin 

unika positionering vilken är att de pressar frukten åt konsumenten. För Polarbröd är deras 

logotyp en viktig del av igenkänningen för varumärket. De har haft samma logotyp sen 70-

talet och då repetition är en viktig del för att skapa varumärkeskännedom så kan det ha 

bidragit till fördelar. 

Vad som är viktigast inom varumärkeskännedom enligt Anselmsson et al. (2007) är att 

varumärket är det förstnämnda varumärket i en kategori, att konsumentera vet hur 

varumärket, logotypen och namnet ser ut, att konsumenterna känner igen varumärket bland 

andra varumärken i hyllan och att konsumenterna vet vad det står för. Gainomax, Arla Keso, 

Cloetta och Polarbröd arbetar med alla av dessa punkter. Brämhults och Jokk jobbar främst 

med att konsumenterna ska veta var varumärket står för och att konsumenterna ska känna igen 

varumärket bland andra varumärken i hyllan. Abba Seafood jobbar främst med att 

konsumenterna ska veta vad varumärket står för genom att berätta historier. Palmolive å sin 

sida arbetar inte primärt med att varumärket ska vara det förstnämnda i en kategori men i 

övrigt arbetar man med de andra punkterna. Att företagen arbetar på olika sätt i dessa 

avseenden kan tolkas som att olika strategier ger olika fokus samt som vi har nämnt förut att 

resurser spelar in. Grad av igenkänning, mål, grad av top-of-mind är exempel på sådant som 

är av betydelse. Det vi kan tolka är att samtliga dessa punkter är viktiga för 

varumärkeskännedom då alla berörs av de intervjuade företagen. 

För varumärken med produkter som går att äta, dricka eller på något annat sätt kan prövas 

eller upplevas kan det tolkas som att det är viktigt att låta konsumenten få göra detta i butiken. 

Övriga intressanta iakttagelser är att för lågprisvarumärken är det främst kännedom som är 

viktig att förmedla medan för premiumvarumärken så är kunskap en viktigare aspekt. Men 

också för lågprisvarumärken är det mer rationella kopplingar, exempelvis vad man tjänar på 

att köpa produkten, som är viktiga vid ett köpbeslut och för premiumvarumärken kan det 

emotionella och det som gör det lite mer exklusivt vara det som är det viktiga. Dessa 

iakttagelser kan tolkas som att olika sorters produkter genererar olika sorters ambitioner av 

vilken sorts varumärkeskännedom som skall skapas. 
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6.3. Varumärkeslojalitet 

Aaker (1991) definierar lojalitet som den hängivenhet som en konsument har till ett 

varumärke. Enligt Anselmsson et al. (2007) är varumärkeslojalitet baserat på frekvensen av 

köp en konsument gör av ett varumärke. 

- Gainomax definierar en lojal konsument som en konsument då denne gör ett aktivt val 

att köpa deras produkt i en situation där det finns alternativ, en person som har en 

positiv attityd, tycker om eller älskar varumärket och stöder det genom att regelbundet 

köpa produkten. 

- Arla Keso anser att en lojal konsument är någon som tycker om Keso och köper det 

ofta. 

- Brämhults definierar en lojal konsument som en konsument som köper Brämhults 

ungefär en gång i månaden eller mer. 

- Jokk definierar en lojal konsument som någon som köper Jokk någon gång i månaden. 

Jokk anser att det är den emotionella kopplingen mellan varumärket och konsumenten 

som är viktigt när det kommer vill varumärkeslojalitet för snabbrörliga 

konsumentvaror. 

- Cloetta definierar en lojal konsument som en konsument som har varumärket i sitt 

medvetande och väljer Cloetta framför konkurrenter inom en produktkategori. 

- Polarbröd definierar en lojal konsument som en person som köper polarbröd igen och 

igen. 

- Abba seafood har ingen direkt definition av vad en lojal konsument är men menar att 

det är någon som väljer Abba före konkurrenterna och inte beroende på pris utan på 

kvalitet. 

- Palmolives definition av en lojal konsument är någon som gör multipla köp eller 

återkommande köp. 

Brämhults, Polarbröd och Palmolive fokuserar främst på frekvens i förhållande till sin 

definition av varumärkeslojalitet. Till skillnad från Gainomax, Arla Keso, Jokk och Cloetta 

som på olika sätt fokuserar både på köpfrekvens men också på konsumentens hängivenhet till 

varumärket. Abba å sin sida fokuserar mest på hängivenheten till varumärket. Definitionerna 

kan tolkas som att de lägger vikt vid både frekvens och hängivenhet inser att detta ofta leder 

till högre köpfrekvens (Keller, 1993; Olivier, 1999). Det gäller då för Abba att deras fokus 

enbart på hängivenhet kan leda till högre köpfrekvens.  Vidare går det att tolka 

frekvensfokuset på resultatinriktat arbete, Palmolive är exempelvis medvetna om att en 

konsument kan vara lojal mot priset och inte varumärket. Således görs inte tolkningen att det 

ena sättet är bättre än det andra. 

Enligt Rosenberg & Czepiel (1984) så är det mer ekonomiskt lönsamt att behålla en kund än 

att spendera pengar för att få en ny. Reichheld (1993) påvisar att företag markant kan öka sina 

vinster genom att öka sitt kundbevarande en liten del. Jokk fokuserar exempelvis att de 

arbetar mest med att göra befintliga konsumenter mer lojala. Reichheld (2001) menar att 

lojala kunder bland annat kan leda till hög rekommendationsgrad, högre konkurrenskraft, 

lägre kostnader samt ökad försäljning till ett eventuellt högre pris.  Företagens olika fokus vad 

det gäller definitioner av vad en lojal kund är visar trots mångfalden att samtliga är 

införstådda med att varumärkeslojalitet generellt är något väldigt bra för företaget. 

Exempelvis Jokk jobbar med att öka sitt kundbevarande och att göra konsumenter mer lojala. 

Aaker(1991) visar fyra grundpelare på vilka skapande och upprätthållande av 

varumärkeslojalitet sker, dessa är att behandla kunden rätt, att stå kunden nära, mäta och 

hantera kundtillfredsställelse och att ge någonting extra.  
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- Att behandla kunden rätt gör Gainomax, Arla Keso, Brämhults och Abba Seafood. 

- Att stå kunden nära gör Gainomax, Arla Keso, Brämhults, Cloetta och Abba Seafood. 

- Att mäta och hantera kundtillfredsställelse gör Gainomax, Jokk, Cloetta, Polarbröd 

och Palmolive. 

- Att ge någonting extra gör Arla Keso och Brämhults. 

Gainomax marknadsstrategi grundas på vad de lojala konsumenterna tycker och vill ha och 

rätta till det de tycker är mindre bra. Genom detta så behandlar de kunderna bra, står dem nära 

och mäter och hanterar kundnöjdheten. Arla Keso jobbar mest med lojalitet genom ett 

community på hemsidan där konsumenter kan ta del av recept, tips och komplementära 

produkter.  Detta blir som en helhetslösning där Arla Keso skapar en relation med 

konsumenten för en produkt som egentligen har låg involvering. Med den här 

helhetslösningen vill Arla att associationerna till Keso ska stärkas. Genom detta så behandlar 

man kunden rätt, står denne nära samt ger någonting extra. Brämhults gör liknande som Arla 

Keso att de delar med sig av drinktips och information om produkter och nyheter. Vid en 

reklamation då kunden har rätt så skickar Brämhults ut ett vykort med en ursäkt som är 

signerad med den verkställande direktörens underskrift. Jokk menar att det krävs kunskap om 

konsumenterna för att skapa lojalitet och därför mäter de kundnöjdhet. För att skapa lojala 

konsumenter driver Cloetta varumärkeskännedom och de viktigaste associationerna med 

varumärket som gör det unikt. De gör också undersökningar som mäter hur nöjda 

konsumenterna är. Cloetta menar också att varumärkeslojalitet drivs av att konsumenten 

identifierar sig med ett varumärke vilket kan tolkas som att de står kunden nära. Polarbröd gör 

mätningar om exempelvis konsumentens behov som de utgår från i arbetet med att skapa 

lojalitet. Abba seafood menar att varumärkeslojalitet skapas genom att ha hög kvalitet. För att 

behålla lojala konsumenter skapar Abba relationer och ett starkt band mellan varumärket och 

konsumenterna. Detta innebär att de vill stå kunden nära och behandla kunden rätt. Palmolive 

gör mätningar genom att hålla koll på varumärkeslojalitet och att veta vilka som är hängivna 

(Aaker, 1991) och vilka som köper bara på grund av ett lågt pris. 

Spridningen är stor för hur de olika företagen arbetar med varumärkeslojalitet. En tolkning 

som går att göra utifrån detta är att olika delar av de fyra grundpelarna används beroende på 

hur företagens lojalitetsstrategi ser ut. Att den mest använda är den om mätningar av 

kundtillfredsställelse kan trots den stora spridningen tolkas som att information är en viktig 

del i skapandet av varumärkeslojalitet. Detta kan vara för att denna information sedan kan 

användas för att förbättra de andra tre grundpelarna. 

Keller (1993, s. 8) ser däremot att lojalitet är en konsekvens av varumärkeskapital, det vill 

säga att gynnsamma attityder mot ett varumärke resulterar i upprepade köp. Men det kan 

utifrån vår studie tolkas som att så inte är fallet då företagen jobbar kontinuerligt med 

varumärkeslojalitet och exempelvis Gainomax menar att det är en viktig aspekt då det även 

finns falsk varumärkeslojalitet som kan uppstå i brist av konkurrens. 

Nedan kommer några citat från intervjuerna som belyser varumärkeslojalitet, dessa finns även 

i empirin men vi vill lyfta fram dessa samlade för att ge en bättre förståelse för 

varumärkeslojalitet. 

”Det är viktigt att jobba med lojalitet då det även finns falsk varumärkeslojalitet som grundas 

i att det saknas alternativ för konsumenten exempelvis”- Gainomax 

”där kan konsumenter dela med sig och ta del av recept, tips och komplementära produkter”- 

Keso 
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”positionera sig som ett extra värdefullt val”.– Brämhults 

”att bygga ett starkt varumärke är A och O, i butik har man inte många sekunder och då 

måste man ha ett varumärke som sticker ut och då måste kärnmålgruppen veta vad 

varumärket står för”- Jokk 

”Ofta inom choklad så hör ett varumärke hemma i ett behovssegment så man utgår ifrån det 

behovet så att konsumenten känner igen sig.”– Cloetta 

”Smakar det inte gott så byter du”.– Polarbröd 

”Det finns de som alltid köper samma, de som alltid köper på extrapris samt de som är 

genuint lojala”. – Palmolive 

6.4. Upplevd kvalitet 

Upplevd kvalitet är konsumentens uppfattning av kvaliteten hos en produkt i förhållande till 

produktens syfte (Aaker, 1991). 

Upplevd kvalitet kan användas i positioneringen för att särskilja varumärkena från 

konkurrenterna (Aaker, 1996). Detta påvisar Gainomax genom att produktkvalitet är en av 

deras största konkurrensfördelar och Polarbröd genom att det viktigaste för dem är att hålla en 

hög produktkvalitet då detta är en del av deras positionering. 

För att skapa hög upplevd kvalitet åt kunderna måste företaget veta vad konsumenterna menar 

med hög kvalitet och hela tiden vara uppdaterade kring detta och konstant förbättra kvaliteten 

för att tillgodose konsumenternas behov (Aaker, 1996). Detta gör Gainomax genom att föra 

statistik på hur konsumenterna uppfattar produkterna och forskar för att hela tiden förbättra 

kvaliteten utifrån konsumenternas preferenser. Arla Keso gör undersökningar och tester av 

den upplevda kvaliteten och jobbar kontinuerligt med förbättringar av kvaliteten. Brämhults 

jobbar kontinuerligt med kvaliteten och har ett kvalitetsteam som kvalitetssäkrar produkterna. 

De vet att konsumenten förväntar sig färskpressad juice och måste då leverera det. Jokk är 

noga med kvaliteten och jobbar ständigt för att förbättra den. De gör undersökningar där de 

mäter den upplevda kvaliteten samt vad konsumenten förväntar sig. Cloetta menar att 

produkterna måste hålla den kvaliteten som konsumenterna förväntar sig eller är vana vid. 

Polarbröd håller koll ”som hökar” för att den upplevda kvaliteten och den förväntade 

kvaliteten ska stämma överens och förbättrar produkterna därefter. Abba seafood gör 

undersökningar om vad kunderna vill ha och arbetar kontinuerligt med förbättringar av 

kvaliteten. Palmolive gör ständiga undersökningar av kvaliteten och arbetar kontinuerligt för 

att förbättra befintliga produkter samt utveckla nya produkter. 

Samtliga företag undersöker vad deras konsumenter förväntar sig och vill ha och rättar sig 

därefter för att skapa den bästa möjliga produkten för konsumenterna. Detta kan tolkas som 

att de berörda företagen anser att upplevd kvalitet, faktisk kvalitet samt att den upplevda 

kvaliteten stämmer överens med den utlovade kvaliteten är viktigt för snabbrörliga 

konsumentvaror.  

Pris kan vara kopplat till upplevd kvalitet, dyrare premiumprodukter uppfattas ofta ha högre 

kvalitet än billigare konkurrenter, detta beror på att ett starkt varumärke kan ta dyrare priser 

och dessa dyrare priser är en indikator på hög kvalitet (Aaker, 1996). Detta exemplifieras av 

exempelvis Brämhults som menar att eftersom deras produkter kostar mer ska de också vara 

bäst. 
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Det viktigaste inom upplevd kvalitet är enligt Anselmsson et al. (2007) smaken av 

produkterna, att de är gjorda av bra ingredienser, att de fungerar och presterar som förväntat, 

konsistensen av produkterna, att förpackningen är tilltalande och funktionell, produktens färg, 

hållbarhet i förhållande till andra produkter och doften/lukten/odören. Smaken av produkterna 

jobbar exempelvis Gainomax, Brämhults, Jokk, Cloetta, Polarbröd och Abba Seafood med. 

Att produkterna ska vara gjorda av bra ingredienser jobbar Gainomax, Arla Keso, Brämhults, 

Jokk, Polarbröd och Abba Seafood med. Att produkterna fungerar och presterar som förväntat 

jobbar alla företag med. Konsistensen av produkterna jobbar Gainomax, Polarbröd och Abba 

Seafood med. Att förpackningen är tilltalande och funktionell jobbar Arla Keso, Polarbröd 

och Abba Seafood med. Produkternas färg jobbar Polarbröd och Jokk med. Produkternas 

hållbarhet arbetar Brämhults med. Produkternas lukt/doft jobbar Jokk, Polarbröd och Abba 

Seafood med.  

Samtliga av de punkter som Anselmsson et al. (2007) betonar används av de företagen vi har 

varit i kontakt med. Detta kan tolkas som att företagen finner det viktigt att arbeta med 

upplevd kvalitet. Då studien som Anselmsson et al. (2007) genomfört är en studie om 

matvaror så kan företagen vi har intervjuat som är kopplade till någonting ätbart appliceras. 

Vi kan konstatera att Palmolive inte tillhör denna kategori vilket kan förklara att de bara 

arbetar efter en av dessa punkter men att Palmolive arbetar med kvalitetssäkring kan vi dock 

konstatera.  

Nedan kommer ett citat från varje intervjuad för att belysa vikten av upplevd kvalitet. 

”hur duktig man än är på att kommunicera så blir det ändå ett luftslott om produkten inte 

håller det man lovar”- Gainomax 

”för snabbrörliga konsumentvaror kan den upplevda kvaliteten ändras snabbt om en dålig 

sats är i omlopp”- Arla Keso 

”Vi vill leva upp till, eller överträffa konsumenternas förväntningar”- Brämhults 

”När det kommer till snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedel så är kvaliteten extremt 

viktig”- Jokk 

”Våra varumärken har toppresultat i smaktester så vi måste bibehålla kvaliteten för att hålla 

konsumenterna nöjda”- Cloetta 

”Vi ska hålla produktkvaliteten, för det är det absolut viktigaste för oss och har alltid varit, 

att vi ska ha en produktkvalitet som man upplever som hög och det ska vara jättegott vi prutar 

aldrig på det här goda”- Polarbröd 

”Om kvaliteten sviktar så finns det klara incitament att byta varumärke”- Abba Seafood 

”En misslyckad leverans kan skada varumärket rejält och kosta väldigt mycket att reparera”- 

Palmolive 

Dessa citat från samtliga intervjuade visar på vikten av den upplevda kvaliteten för 

varumärken inom snabbrörliga konsumentvaror och deras medvetenhet om hur lätt det är för 

konsumenter att byta varumärke då det ofta finns många substitut inom denna typ av varor. 
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6.5. Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 

Aaker (1991) tar upp distributionskanalerna som en varumärkestillgång. Gainomax menar att 

distributionskanalerna gör att förutsättningarna blir olika för olika varumärken. Arla Keso 

lägger stor vikt vid att distributionen är viktig då snabbrörliga konsumentvaror har låg 

involvering och att man måste finnas på hyllan, på rätt hyllplats samt ha ett bra samarbete 

med butikerna. Jokk menar att det är viktigt att ha en bra relation med butikerna samt avtal 

om hyllplatser. Cloetta menar att distribution är A och O, Cloetta vill finnas på så många 

platser som möjligt även utöver dagligvaruhandeln. 

Dock var det många företag som tog upp distributionen som en del av varumärkeskännedom. 

Att man genom bra och breda distributionskanaler kan se till att hela tiden finnas i hyllan och 

på så sätt kan upptäckas av konsumenten. 

Vad gäller om det går att urskilja någon eller några dimensioner som de viktigaste i skapandet 

av varumärkeskapital så ser det ut på följande vis: 

På Gainomax anser de att varumärkesassociationer, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet 

och varumärkeslojalitet alla hänger ihop i den varumärkesbyggande processen och att det inte 

går att utesluta någon. Beroende på hur marknaden ser ut och vilka förutsättningar som finns 

så arbetar de mer med vissa än andra. Grunden i allt är att ha en bra produkt med bra kvalitet 

då alla andra marknadsföringsaktiviteter blir meningslösa om inte produkten håller vad den 

lovar. Arla Keso arbetar mest med dimensionerna varumärkeslojalitet och 

varumärkeskännedom, de andra är viktiga men arbetas inte lika mycket med då de redan har 

bra kvalitet samt tydliga och simpla associationer med i allt de gör. På Brämhults jobbar de 

mest med kvaliteten men också att associationerna är de rätta och menar att kvalitet och rätt 

associationer leder till kännedom och lojalitet. På Jokk jobbar de med alla dimensionerna av 

varumärkeskapital, de tycker att upplevd kvalitet är den viktigaste faktorn för att om inte den 

finns så stjälper det allt det andra. Dock är inte det den dimensionen de jobbar mest med 

eftersom det flyter på bra med de sensoriska testerna och produktutvecklingen, men om något 

inte stämmer med kvaliteten så läggs allt fokus på att åtgärda det problemet. De tycker också 

att det är svårt att skilja på varumärkesassociationer från de andra dimensionerna då 

associationerna finns med och genomsyrar allt de gör. Annars jobbar de mest med 

varumärkeslojalitet. Cloetta anser att alla dimensioner inom skapandet av varumärkeskapital 

är sammanlänkade. ”Är du inte känd så har du inte lojalitet, har du inte kvalitet så blir du 

möjligtvis ökänd men får inga lojala kunder. Allting hänger ihop”. På Polarbröd tycker de att 

de fyra dimensionerna samverkar men att kvaliteten är den viktigaste. Trots att kvaliteten är 

viktigast så hänger den ihop med de andra dimensionerna genom synergieffekter. Abba 

Seafood menar att om man inte har kvaliteten så motsvaras inte kärnvärdena och finns inte 

dessa kärnvärden så spelar inte kvaliteten någon roll. De jobbar med alla fyra dimensioner 

samtidigt och gör ingen distinktion av vilken som är viktigast utan menar att de är starkt 

sammankopplade, faller en så faller alla. Palmolive berättar att varumärkesassociationer, 

varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet är de dimensioner de jobbar 

med och de är alla sammanlänkade och lika viktiga.  

Det är svårt att urskilja en dimension av varumärkeskapital som den viktigaste men det kan 

tolkas som att alla dimensioner är viktiga beståndsdelar i skapandet av varumärkeskapital. Det 

går också att tolka att upplevd kvalitet kan vara grunden för allt inom snabbrörliga 

konsumentvaror.  

Vidare så går det att tolka utifrån empirin att alla företagen följer de riktlinjer Keller (1993) 

presenterar för hantering av konsumentbaserat varumärkeskapital. Vilka kortfattat är att ha en 
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bred syn på marknadsföringsbeslut, definiera vilken kunskap de vill förmedla, utvärdera de 

alternativ som finns för att skapa förutsättningar för varumärkeskunskap, ha en långsiktig syn 

på marknadsföringsbeslut, använda tracking-studier för att mäta förändringar i 

konsumenternas varumärkeskunskap samt utvärdera möjligheter till att förlänga varumärket 

till nya produkter. 
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7. Slutsats och Rekommendationer 

Nedan följer våra slutsatser och våra rekommendationer utifrån forskningsfrågan och syftet. 

Vi presenterar dessa här för att tydliggöra för läsaren.  

Hur byggs och skapas varumärkeskapital för ett företag/varumärke verksam på en marknad 

för snabbrörliga konsumentvaror i Sverige?  

Syftet med denna studie är att undersöka och lyfta förståelsen för vilka dimensioner som är 

betydande i skapandet av varumärkeskapital för ett företag/varumärke verksam på en 

marknad för snabbrörliga konsumentvaror i Sverige.  

Ett praktiskt syfte för denna studie är att ta fram rekommendationer för ett företag/varumärke 

i skapandet av varumärkeskapital inom snabbrörliga konsumentvaror i Sverige, som kan vara 

till hjälp för företag i deras varumärkesbyggande processer. 

7.1. Slutsatser 

Först av allt så kan vi konstatera att Aakers (1991) dimensioner av varumärkeskapital är högst 

relevanta för företagen berörda i vår studie. 

7.1.1. Varumärkesassociationer 
För snabbrörliga konsumentvaror används få och tydliga associationer som är lätta att 

anamma. Unika associationer och att hela tiden försöka ha en unik position gör det lättare att 

sticka ut ur mängden.  

Både produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut används för snabbrörliga 

konsumentvaror i skapandet av varumärkesassociationer. Från denna studie går det inte att 

säga att någon av dessa attribut är viktigast utan de har båda betydelse, men används olika av 

olika företag. 

Även varumärkesfördelar så som funktionella, upplevelsemässiga och symboliska används för 

snabbrörliga konsumentvaror i skapandet av varumärkesassociationer. De symboliska 

fördelarna gör sig bäst för premiumvarumärken där det finns någon slags prestige eller 

exklusivitet i att använda produkten i sociala sammanhang. 

Varumärkesassociationer som ursprung, hälsa, miljövänlighet och social image används för 

snabbrörliga konsumentvaror i den mån de är relevanta för varumärket eller produkten. 

Trovärdighet är också en viktig association för att bygga ett starkt varumärke. Det handlar om 

att vara en trovärdig aktör samt att förmedla trovärdighet i allt som har med varumärket att 

göra.  

Att använda varumärkets kärnvärden är viktigt i skapandet av varumärkesassociationer samt 

att kontinuerligt mäta och utvärdera de associationer som konsumenter gör med varumärket 

och utifrån det anpassa marknadsföringsåtgärder.  

7.1.2. Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom är extra viktigt att jobba med för snabbrörliga konsumentvaror då 

konsumenter ofta spenderar begränsat med tid på att fatta ett köpbeslut och för att det ofta 
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finns många substitut inom denna sorts varor vilket gör det lätt för konsumenten att välja ett 

annat varumärke. 

Anpassning efter sina förutsättningar är någonting som absolut är nödvändigt men det är inte 

ett avgörande hinder att ha begränsade resurser för att skapa varumärkeskännedom då det idag 

finns många sätt att kommunicera med konsumenten som inte är speciellt kostsamma. Företag 

som har de möjligheterna utnyttjar sin storlek för att skapa konkurrensfördelar inom 

varumärkeskännedom och de som inte har dessa förutsättningar gör det mesta de kan utefter 

sina befintliga resurser. För snabbrörliga konsumentvaror är det också viktigt att hela tiden 

söka efter nya och relevanta sätt att kommunicera med konsumenten genom nya 

kommunikationskanaler då det ger fördelar för varumärkeskännedomen. Breda 

kommunikationskanaler är fortfarande väldigt viktigt för att driva varumärkesigenkännande. 

För varumärkesihågkommande är det viktigt med repetition, att synas i, för produktkategorin, 

relevanta sammanhang samt i kommunikationskanaler där kunskap om produkten och 

varumärket kan förmedlas. 

Denna studie visar också att varumärkeskännedom är grunden för att driva 

varumärkesassociationer för snabbrörliga konsumentvaror. Vi kan också konstatera att 

varumärkeskännedom är oerhört viktigt då konsumenten tar ett köpbeslut. 

För lågprisvarumärken är det främst kännedom som är viktig att förmedla medan för 

premiumvarumärken så är kunskap en viktigare aspekt. Men också för lågprisvarumärken är 

det mer rationella kopplingar, exempelvis vad man tjänar på att köpa produkten, som är av 

betydelse vid ett köpbeslut och för premiumvarumärken kan det emotionella och det som gör 

det lite med exklusivt vara det som är det viktiga.  

För varumärken med produkter som går att äta, dricka eller på något annat sätt kan prövas 

eller upplevas har vi uppfattat att det är viktigt att låta konsumenten få göra det i butiken 

vilket kan skapa både kännedom och positiva associationer. Studien visar också att det är 

viktigt att kontinuerligt mäta nivåer av varumärkeskännedom. 

7.1.3. Varumärkeslojalitet 
Det vi har sett inom varumärkeslojalitet är att det är något att sträva efter då företagen är 

medvetna om att lojalitet kan främja varumärket. Dock så definierar de varumärkeslojalitet på 

lite olika sätt men kontentan är att vill sälja mer. 

Vidare har vi sett att det är viktigt att mäta och hantera kundtillfredsställelse för att sedan 

kunna främja lojalitet. 

För att skapa varumärkeslojalitet för snabbrörliga konsumentvaror har vi lagt märke till att ett 

företag kan försöka skapa en helhetslösning. Man skapar då en relation och ökar 

involveringen mellan konsumenten och varumärket istället för den enskilda produkten som 

har låg involvering. 

Vi har också sett att det är viktigt att försöka skapa varumärkeslojalitet för varumärken inom 

snabbrörliga konsumentvaror då dessa varor generellt är väldigt lätt att byta ut och ersättas 

med en konkurrents vara. 

7.1.4. Upplevd kvalitet 
Samtliga företag undersöker vad deras konsumenter förväntar sig och vill ha och rättar sig 

därefter för att skapa den bästa möjliga produkten för konsumenterna. Att så är fallet visar att 

de berörda företagen anser att upplevd kvalitet, faktisk kvalitet samt att den upplevda 
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kvaliteten stämmer överens med den utlovade kvaliteten är viktigt för snabbrörliga 

konsumentvaror.  

Det viktigaste med detta är att förstå att det finns många aspekter av en produkt där kvalitet 

spelar in och att man bör se till att produkten håller hög kvalitet genom alla möjliga aspekter 

då det är lätt för en konsument att byta varumärke då det generellt finns många substitut inom 

snabbrörliga konsumentvaror. 

För snabbrörliga konsumentvaror har vi också sett att det sensoriska är extremt viktigt då en 

produkt med dålig kvalitet inte blir långvarig på marknaden för denna sorts varor. 

Samtliga företag vi intervjuade har produkter som antingen äts eller är i direktkontakt med 

huden och därför kan det te sig naturligt att upplevd kvalitet är ett viktigt fokus för de berörda 

företagen. 

7.1.5. Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
För snabbrörliga konsumentvaror så är fungerande distributionskanaler av stor betydelse, det 

är viktigt att alltid finnas i butik. I vår studie är det dock svårt att avgöra om 

distributionskanaler skall räknas som till dimensionen varumärkeskännedom eller om den hör 

till andra varumärkestillgångar. 

Det vi kan bekräfta är att alla företagen vi har intervjuat jobbar med alla dimensionerna som 

vi har tagit upp och att alla dessa är viktiga dimensioner i skapandet av varumärkeskapital. De 

flesta företag vi har gjort intervjuer på har redan en bra produkt (bra kvalitet) men det kom 

fram i några intervjuer att om det är något fel med kvaliteten så riktas alla resurser mot att 

åtgärda kvalitetsfelet. Detta gör att det finns indikationer på att upplevd kvalitet kan vara 

grunden till starkt varumärkeskapital inom snabbrörliga konsumentvaror. Det är också troligt 

då kvaliteten blir extra viktig för snabbrörliga konsumentvaror då det är lätt för konsumenten 

att byta och prova en annan vara då det generellt finns många substitut inom denna typ av 

varor. 

7.2. Rekommendationer 

7.2.1 Varumärkesassociationer 
Vid skapandet av varumärkesassociationer bör företag inom en marknad för snabbrörliga 

konsumentvaror använda både produktrelaterade och icke-produktrelaterade attribut. Vidare 

bör företagen också använda varumärkesfördelar i den mån som det går i form av 

funktionella, upplevelsemässiga och symboliska. De symboliska fördelarna gör sig bäst för 

premiumvarumärken där det finns någon slags prestige i att använda produkten i sociala 

sammanhang. Vidare bör associationerna omfatta ursprung, hälsa, miljövänlighet och social 

image om det är relevant för produkten eller varumärket. 

Dessa varumärkesassociationer bör vara få, tydliga och lätta att förstå för att lättast kunna 

sätta sig i konsumentens medvetande. Man bör också lägga vikt på att skapa unika 

associationer och att hela tiden försöka hitta en unik position vilket gör det lättare att sticka ut 

ur mängden. 

När man skapar varumärkesassociationer så bör man utgå ifrån varumärkets kärnvärden för 

att skapa en enhetlig bild av varumärket och därmed få samma positiva associationer om och 

om igen. Dessa kärnvärden bör därefter genomsyra allt företaget gör inom sina 

marknadsföringsaktiviteter.  
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Den kanske enskilt viktigaste associationen som ett varumärke kan få är trovärdighet. Det är 

något som alla företag bör sträva efter och att hela tiden utstråla trovärdighet i allt de gör. 

Vidare så bör företag kontinuerligt utvärdera vilka associationer som görs med varumärket 

och utefter det agera genom att justera eller ändra i marknadsföringsaktiviteter för att hela 

tiden skapa positiva varumärkesassociationer. 

7.2.2. Varumärkeskännedom 
I arbetet med varumärkeskännedom bör företag i en marknad för snabbrörliga 

konsumentvaror sätta upp mål som sedan vägleder arbetet med varumärkeskännedom och 

även den marknadsföringsbudget företaget besitter. 

Oavsett budget så skapas varumärkesigenkännande mest effektivt genom att synas i breda 

kommunikationskanaler som tv och print. För att skapa varumärkesihågkommande så gäller 

repetition samt att synas i relevanta sammanhang för produktkategorin samt att finnas i 

kommunikationskanaler där man kan berätta mer och förmedla kunskap om produkten och 

varumärket, detta kan vara exempelvis sociala medier, bloggar och butiksdemonstrationer där 

man kan prova produkterna. 

Varumärkeskännedom är basen för att skapa gynnsamma varumärkesassociationer. När man 

har varumärkeskännedom bör man sedan förvalta denna kännedom genom att applicera sin 

associationsstrategi fullt ut. Vidare så bör företag hela tiden söka efter nya och relevanta sätt 

att kommunicera sitt budskap, exempelvis genom hemsidan, sociala medier och bloggar, för 

att förbättra varumärkeskännedomen.  

Att vara i konsumentens top-of-mind eller åtminstone i åtanke vid ett köptillfälle är extremt 

viktigt inom snabbrörliga konsumentvaror då en betydande del av den fysiska kontakten 

mellan produkt och konsument sker i en butik och då konsumenten generellt sett spenderar 

mycket kort tid att ta sitt köpbeslut. Därför bör företag att ha som mål att så hög 

varumärkeskännedom som möjligt. 

Företag bör också göra kontinuerliga mätningar av den varumärkeskännedom de har och 

utefter dessa resultat arbeta med strategier för att antingen förvalta denna 

varumärkeskännedom eller att förbättra den. 

7.2.3. Varumärkeslojalitet 
Företag inom en marknad för snabbrörliga konsumentvaror bör definiera en lojal konsument 

antingen efter den frekvens de gör upprepande köp av varumärket, den hängivenhet 

konsumenten har till varumärket eller bådadera. Detta bör företag göra för att veta vad de vill 

uppnå för sorts lojalitet. Men något som är genomgående är att frekvensen av köp av 

snabbrörliga konsumentvaror är mycket högre än vid köp av andra sorters varor. 

Vidare bör företag göra undersökningar där de mäter konsumenternas tillfredsställelse med 

varumärket för att utifrån dessa resultat skapa strategier för att skapa varumärkeslojalitet. 

Undersökningar är också viktiga för att undvika falsk lojalitet som uppstår exempelvis när en 

konsument är lojal mot ett pris och inte ett varumärke. 

Då snabbrörliga konsumentvaror har låg involvering och är lätta att byta ut, då det generellt 

finns många substitut, så är en bra lösning på detta att försöka skapa en relation mellan 

konsumenten och varumärket. Detta kan göras genom att skapa en slags helhetslösning där 

företaget involverar konsumenten som kan ta del av och dela med sig av information, 

komplementära produkter och olika användningsområden. Detta kan exempelvis vara ett slags 
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community på hemsidan och genom detta så ökar man involveringen och förhoppningsvis så 

skapas varumärkeslojalitet. 

7.2.4. Upplevd kvalitet 
Företag inom en marknad för snabbrörliga konsumentvaror bör kontinuerligt undersöka den 

upplevda kvaliteten för att sedan motsvara eller överträffa konsumentens förväntningar. Man 

bör se till så att man kan kvalitetssäkra varje enskild produkt för att inte riskera att skicka ut 

produkter som inte motsvara förväntningarna Detta kan skapa ofördelaktiga associationer som 

är svåra att bli kvitt. Därför är upplevd kvalitet är extremt viktigt när det kommer till 

snabbrörliga konsumentvaror då det är lätt för en konsument att byta varumärke om denne 

finner den upplevda kvaliteten är dålig och kanske då aldrig köper det varumärket igen. 

Varumärken som inte håller en hög kvalitet på produkterna blir inte långvariga på marknaden 

då det råder så pass stor konkurrens så det är viktigt att hela tiden leva upp till det som 

utlovas. 

Vidare bör man använda kvaliteten av produkten i sin positionering om man kan motsvara 

den utlovade kvaliteten vilket då ger en fördel i form av att sticka ut från konkurrensen. 

Det finns många aspekter av upplevd kvalitet, därför måste man ta hänsyn till alla delar som 

utgör denna dimension och leverera den förväntade kvaliteten på alla dessa aspekter. 

7.2.5. Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 
Företag inom marknaden för snabbrörliga konsumentvaror bör ha fungerande 

distributionskanaler, bra relationer med butiker samt avtal om hyllplatser. Det är viktigt att 

hela tiden finnas tillgängliga för konsumenten då snabbrörliga konsumentvaror är som nämnts 

tidigare lätta att byta ut.  

Det är viktigt för företag att jobba med alla dimensionerna för att skapa varumärkeskapital då 

det finns indikationer att om en dimension fallerar så påverkar det även de andra 

dimensionerna. 

Vidare så bör alla beslut om arbete för att stärka varumärket utgå från de förutsättningar som 

finns, både finansiella och varumärkesmässiga, för varje företag.  

7.3. Implikationer 

Teoretiskt har vi bekräftat att Aakers (1991) dimensioner för skapande av varumärkeskapital 

är relevant för företag verksamma inom en marknad för snabbrörliga konsumentvaror. Vidare 

har vi funnit att för snabbrörliga konsumentvaror så skulle distributionskanaler, som enligt 

Aaker (1991) tillhör dimensionen andra varumärkestillgångar, mycket väl kunna klassas som 

en aspekt av varumärkeskännedom. 

De praktiska implikationerna framkommer av våra rekommendationer och är applicerbara för 

företag som verkar i marknader för snabbrörliga konsumentvaror. De är applicerbara då 

rekommendationerna bygger på att hänsyn tas till företagets egna förutsättningar på alla plan. 

Dessa rekommendationer är ämnade att hjälpa sådana företag att skapa varumärkeskapital. 
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7.4. Förslag på vidare forskning 

Då en teoretisk implikation som kom med vår studie är att distributionskanaler kan ses som en 

del av varumärkeskännedom innebär att forskning för att antingen bekräfta eller förkasta detta 

kan göras. Vidare skulle vår studie kunna göras med liknande syfte med skillnaden att istället 

på djupet undersöka företagen istället för att undersöka en ögonblicksbild som vi gjorde. 
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8. Sanningskriterier 

Reliabilitet och validitet relateras ofta med kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2005, s. 93-

96). För att bedöma kvalitativ forskning kan man istället använda sig av begreppen 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 

Trovärdighet kan delas in i fyra beståndsdelar nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s. 306). 

Med tillförlitlighet menas att den beskrivna verkligheten är accepterad av andra än forskarna. 

Vidare så rör begreppet också att forskaren redogör resultaten för respondenterna för att på så 

sätt bekräfta att respondenternas verklighet uppfattats korrekt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

För att ge vår studie tillförlitlighet så skickade vi ut empirisammanställningen till var och en 

av respondenterna och gav dem möjlighet att ge kommentarer. Vi fick inga invändningar och 

tolkar därför detta som att det vi presenterat är tillförlitligt. 

Överförbarhet innebär att forskarna redogör utförligt för i vilka sammanhang och kontexter 

som forskningen skett för att kunna säkra överförbarhet och inte vara koncentrerat till den 

gjorda studien (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Då vår studie är gjord i en kontext av 

snabbrörliga konsumentvaror så bedömer vi överförbarheten, till företag som är verksamma 

på den marknaden, som väldigt god. Att delar skulle kunna överföras till andra kontexter är 

möjligt men inget som vi kan ta ställning till. 

Pålitlighet innebär att forskaren redogör för forskningsprocessen så att kollegor sedan ska 

kunna granska och bedöma kvaliteten på forskningen (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi anser 

att vi redogjort i tillräckligt stor utsträckning hur vår forskningsprocess gått till då vi förklarat, 

alla för oss, relevanta aspekter inom vår forskningsprocess. 

Utifrån detta så hävdar vi att vår studie är trovärdig då vi möter delkraven som ingår i 

begreppet. 

Äkthet innebär att forskaren ger en rättvis bild av intervjuerna och respondenterna och den 

verklighet de befinner sig i. Vidare så innebär äkthet att forskningen löser eventuella problem 

som undersökts men också att respondenterna får se sin situation i ett sammanhang och 

samtidigt blir rikare på kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 308-309). Då intervjuerna och 

sedermera transkribering och empiriframställning utförts mycket noggrant så bedömer vi 

äktheten som hög. Det går att diskutera om inspelningsbortfallet i två intervjuer påverkade 

äktheten men eftersom vi antecknade, var två personer som utförde intervjun samt 

sammanställde dem tätt inpå så gör vi bedömningen att det inte är särskilt sannolikt att 

äktheten påverkades nämnvärt. Vi har framställt materialet på ett sådant sätt att det 

respondenterna menar och säger ges all fokus. Fortsättningsvis så menar vi att när 

respondenterna läser den här studien så kommer de att se sin situation i ett sammanhang med 

de andra respondenterna och därigenom kunna dra egna slutsatser av vad i studien som 

eventuellt är relevant för respondenterna. Vi bedömer på grund av dessa faktorer att vår studie 

möter kraven för äkthet. 
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Appendix 1: Intervjuguide 

Inledande frågor 

 Kan du börja med att berätta om din arbetstitel och vad den innebär? 

 Hur länge har du arbetat med att bygga varumärken inom snabbrörliga 

konsumentvaror? 

Varumärkesassociationer 

 Vad står varumärket för? 

 Vad vill ni att konsumenter ska tänka på i samband med ert varumärke? 

 Hur arbetar ni för att det ska ske? 

 Utväderar ni vilka associationer konsumenter gör med ert varumärke? 

 Om ni gör det, hur? 

 Finns det något speciell vad gäller snabbrörliga konsumentvaror när det kommer till 

arbetet med varumärkesassociationer? 

Varumärkeskännedom 

 Hur jobbar ni för att konsumenter ska känna till ert varumärke? 

 Vad är era mål när ni jobbar med detta? 

 Besluten kring detta arbete, vad grundar ni det på? 

 Finns det något speciellt vad gäller snabbrörliga konsumentvaror i arbetet för att 

konsumenter ska känna till varumärket? 

 Har du något mer att tillägga om varumärkeskännedom? 

Varumärkeslojalitet 

 Vad är en lojal konsument? 

 Hur arbetar ni för att skapa lojala konsumenter? 

 Hur arbetar ni för att behålla lojala konsumenter? 

 Hur skapas lojala konsumenter för snabbrörliga konsumentvaror? 

Upplevd kvalitet 

 Hur arbetar ni med kvalitet? 

 Hur vet ni vilken kvalitet konsumenterna förväntar sig av produkten eller varumärket? 

 Hur får ni den faktiska kvaliteten att stämma överens med det förväntade kvaliteten? 

 Hur mäter ni konsumenternas upplevda kvalitet? 

 Hur arbetar ni för att höja eller förbättra den upplevda kvaliteten? 

 Finns det något speciellt för upplevd kvalitet vad gäller snabbrörliga konsumentvaror? 

Andra varumärkestillgångar och viktiga aspekter 

 Finns det något mer, utöver associationer, kännedom, lojalitet och upplevd kvalitet, 

som är viktigt i skapandet av ett starkt varumärke för snabbrörliga konsumentvaror? 

 Vi har pratat om associationer, kännedom, upplevd kvalitet och lojalitet. Vilken jobbar 

ni mest med? Är det någon som är viktigast? 

 I övrigt, vad är er syn på varumärkeskapital? 

 


