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FÖRORD 

 

Vi är två marknadsföringsstudenter i våra bästa år som skrivit uppsats under våren 2011. Vi 

vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som tog sig tid att svara på vår 

imageundersökning samt till Elisabeth Stangenberg på Haugen-Gruppen AB som ställt upp på 

intervju. Vi vill även tacka vår handledare Ulf Aagerup för goda råd och stöd under arbetet. 

Utan ert deltagande hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra. 

 

Även ett stor tack till Henric Lilja för många timmars telefonsupport i de dystraste av stunder. 
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SAMMANFATTNING 
 

Titel:  Made by Roses, Mixed by who? – En studie om       

    varumärkesidentitet och varumärkesimage inom 

     drinkmixerkategorin 

 

Författare:  David Eriksson & Dennis Larsson 

 

Handledare:                       Ulf Aagerup 

 

Nivå:   Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2011 

 

Nyckelord:  Varumärkesidentitet, varumärkesimage, marknadsföring. 

 

Problemformulering: Hur kan ett etablerat drinkmixerföretag inom den svenska       

                                          dagligvaruhandeln utveckla en varumärkesidentitet som                 

                                          överensstämmer med varumärkets image? 

 

Syfte:  Syftet är att undersöka hur varumärkesimage och    

              varumärkesidentitet stämmer överens hos Roses. Vi kommer            

    jämföra Roses varumärkesidentitet med konsumenternas    

   varumärkesimage för att utifrån Aaker (2002) identitetsteori kunna  

                                           beskriva likheter och skillnader samt ge förslag på hur ett företag   

   kan gå tillväga för att komma till rätta med ett eventuellt gap  

    mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage.  

 

Metod:  En kvalitativ och kvantitativ ansats med ett deduktivt     

       angreppssätt har använts där ett fallföretag, Roses Cordial       

                     Mixers, har intervjuats.   

 

Teoretiskt perspektiv: Det teoretiska avsnittet inleds med en beskrivning av vad ett     

       ett varumärke är, följt av beskrivningar av begreppen       

      varumärkesidentitet och varumärkesimage. Vidare             

      presenteras David Aakers teorier om kärn- och utvidgad  

    identitet där varumärkesidentiteten beskrivs utifrån produkt,  

   person, organisation och symbol. 

 

Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras djupintervjun som genomförts med              

      Roses Brand Manager Elisabeth Stangenberg, samt resultatet       

     från imageundersökningen bestående av 164 personer. 

 

Slutsats:   Studien visar på vikten av att företag kontinuerligt genomför     

                           undersökningar för att kartlägga varumärkesimagen och även     

     skapar en förståelse för konsumenternas preferenser. Genom att     

    utnyttja informationen som framgår kan företag utifrån sina  

        förutsättningar utveckla en varumärkesidentitet som stämmer  

      bättre överens med varumärkets image. Samtidigt kan en alltför  

        stor fokus på varumärkets image resultera i bristande trovärdighet.  

      Därför krävs också att företag kan leva upp till den  

    varumärkesidentitet de väljer att förmedla 



 

 

ABSTRACT          
 

Title:  Made by Roses, Mixed by who? – A study about brand identity  

       and brand image within the drink mixes category. 

 

Authors:  David Eriksson & Dennis Larsson 

 

Advisor:  Ulf Aagerup 

 

Level:   Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2011 

 

Key words:  Brand identity, brand image, marketing 

 

Question:                       How can an established drink mixes company within the   

    Swedish grocery industry develop a brand identity that is  

   consistent with the brand image?    

 

Purpose:                            The aim is to examine how brand image and brand identity is    

   consistent with Roses. The study will be made in    

   accordance to Aaker (2002) identity theory to describe  

   similarities and differences and to suggest how a company can  

   proceed to deal with a possible gap between brand identity  

   and brand image. 

 

Method:                             We have used a qualitative and quantitative research to a  

    deductive approach where a business case, Roses Cordial   

   Mixers, were interviewed. 

 

Theoretical framework:  The theoretical section gives a description of a brand  

      followed by the concepts of brand identity and brand image.     

   David Aakers identity theory is also presented. 

 

Empirical framework:     The empirical data presented in depth interview that was  

     conducted with Roses Brand Manager Elisabeth Stangenberg,  

     and the outcome of the image study consisting 164 persons. 

 

Conclusion:   The study shows the importance of business continuously   

   implementing investigations to identify the brand image and  

   also create an understanding of consumer preferences. By  

    utilize the information that appears to companies they can,  

   based on their conditions, develop a brand identity that is true   

   more consistent with the brand image. At the same  

     time, too much focus on brand image can affect the credibility,  

   that is why companies have to live up to the brand identity  

   they choose to convey. 
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1. INLEDNING 

1.1. Introduktion 
På 1870-talet räckte det inte med en kamera, utan det behövdes ett helt laboratorium för att ta 

ett fotografi. Allt detta kom att förändras tack vare George Eastman, grundaren av Kodak, 

som enligt Aaker (2002) redan från starten hade ett världsomspännande inflytande. 

Författaren menar att denna framgång inte varit möjlig utan organisationens starka varumärke. 

Kodak har använts i över hundra år för att kommunicera essensen av Eastmans produkter och 

organisation, Aaker (2002) uppger att den faktor som primärt bidragit till varumärkets 

överlevnad är utvecklandet av en stark och klar varumärkesidentitet. 

 

Kopilovic (2005) menar att varumärken genomsyrar vår värld och aktivt formar vårt 

gemensamma medvetande, vissa varumärken är idag så betydande för vår gemensamma 

referensram att vi rentav skulle känna oss otrygga utan dem. Kopilovic (2005) uppger att 

varumärken påverkar våra attityder (Lòreal – beacuse you`re worth it), vår identitet (Pepsi – 

generation next) och våra innersta känslor (Libero – det känns tryggt). 

 

Varumärkets värdeskapande förmåga har enligt Melin (1999) under senare år blivit mycket 

uppmärksammad, vilket gjort att många företag idag betraktar varumärkesuppbyggnad som en 

strategisk fråga. Författaren menar att det stora intresset för varumärken grundar sig på det allt 

intensivare konkurrenstrycket vilket medfört att företag ser ett värde i att skapa långsiktigt 

hållbara konkurrensfördelar. Heide, Johansson & Simonsson (2005) anser att den snabba 

tekniska utvecklingen gör det allt lättare att kopiera framgångsrika produkter samtidigt som 

produkternas livscykel förkortas och globaliseringen ökar. Detta har enligt Kapferer (2008) 

bidragit till att identitetsrelaterade frågor blivit allt viktigare på ledningsnivå i organisationer. 

Aaker (2002) och Kapferer (2008) menar att det finns ett behov av ett förfinat koncept för hur 

organisationer ser på varumärkets betydelse som dessutom erbjuder en närmare koppling med 

verkligheten. Detta för oss in på begreppet varumärkesidentitet, som enligt Aaker (2002), 

Heide, Johansson & Simonsson (2005), Kapferer (2008) och Melin (1999) innebär vad 

varumärkesinnehavaren strävar efter att varumärket skall stå för. Vidare menar Kapferer 

(2008) och Melin (1999) att varumärkesidentiteten är de löften som företaget internt vill ladda 

varumärket med.  

 

Aaker (2002) & Kapferer (2008) uppger att varumärkesidentiteten är central för varumärkets 

strategiska vision. Heide, Johansson & Simonsson (2005) anser att varumärkesidentiteten ges 

allt mer utrymme, där ett varumärke med en tydlig identitet kan erhålla viktiga 

konkurrensfördelar. För att utveckla varumärken som folk har passion för menar Kapferer 

(2008) att de inte får bli ihåliga utan de måste ha en djupare inre inspiration. 

 

Kapferer (2008) och Aaker (2002) anser att utvecklingen av en varumärkesidentitet är ett 

grundläggande verktyg inom dagens brand management, där identiteten specificerar 

varumärkets unikhet och dess värde samt är kärnan till varumärkets positionering. Att 

definiera vad ett varumärke står för hjälper enligt Kapferer (2008) att svara på frågor som 

marknadsförare dagligen ställs inför. Aaker (2002) och Kapferer (2008) menar att en tydligt 

utvecklad identitet är en förutsättning för effektiv brand management.  

 

Enligt Aaker (2002) består en varumärkesidentitet av en kärnidentitet och en utvidgad 

identitet. Författaren menar att en nyckel till att bygga starka varumärken är att förstå hur en 

varumärkesidentitet utvecklas – att veta vad varumärket står för och hur denna identitet 
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uttrycks effektivt. För att lyckas med detta menar Aaker (2002) att organisationer bör se över 

sina varumärken utifrån fyra olika perspektiv: (1) produkt, (2) organisation, (3) person och (4) 

symbol. Målet med dessa perspektiv är enligt författaren att hjälpa varumärkesstrateger ta 

hänsyn till olika beståndsdelar och mönster hos varumärket, vilket kan bidra till att förtydliga, 

berika och differentiera en identitet. Aaker (2002) anser vidare att en varumärkesidentitet inte 

behöver använda sig av alla perspektiven men att företag bör tänka över dem och använda de 

som kan vara till hjälp för att ge uttryck för vad varumärket bör stå för i konsumenternas 

medvetande.  

 

Enligt Melin (1999) betyder det latinska ordet identitus, fulltständig överensstämmelse. 

Författaren uppger att detta på ett enkelt sätt fångar identitetsbegreppet då företag i jakten på 

att utveckla en klar och tydlig varumärkesidentitet strävar efter en fullständig 

överensstämmelse mellan identitet och image. Enligt Aaker (2002), Heide, Johansson & 

Simonsson (2005) och Melin (1999) är image varumärkets nuvarande position i 

konsumenternas medvetande. Kapferer (2008) menar att image handlar om hur konsumenter 

avkodar de signaler som varumärket sänder ut. Enligt Doyle & Stern (2006) kan en stark 

image skapa ett förtroende för produkten eller tjänsten medan Grönroos (2002) anser att en 

negativ image kan göra att kunder blir mer missnöjda än vad de annars skulle vara. 

1.2. Problembakgrund 
Melin (1999) menar att det är många företag som fortfarande inte kan redogöra för vad deras 

varumärke i grunden står för. Kapferer (2008) anser att vetskap om varumärkesidentiteten ger 

mer frihet kring hur varumärket kan uttrycka sig då den definierar vad som måste vara kvar 

och vad som är fritt att förändra. Författaren menar att innan en image framhävs till 

allmänheten är det viktigt att veta exakt vad varumärket vill framhäva. Innan det mottas 

uppger Kapferer (2008) att organisationen måste veta vad som ska sändas och hur det ska 

sändas. Genom skicklig marknadsföring menar Keller (2008) att det går att skapa en rik 

varumärkesimage. Enligt Doyle & Stern (2006) finns det värdeskapande möjligheter för ett 

varumärke genom att förbättra sin image. Kapferer (2008) betonar dock att företag inte får bli 

för besatta av hur de framställs, då det kan medföra att essensen i varumärket glöms bort. 

 

Aaker (2002) och Kapferer (2008) menar att många företag enbart fokuserar på varumärkets 

attribut, vilket sker när de misslyckas med att förstå att ett varumärke är mer än en produkt. 

Enligt Aaker (2002) är en anledning till detta att företag ofta förlitar sig på undersökningar 

som fokuserar på endast attribut, vilket hindrar varumärken från att uppnå sin fulla potential. 

Aaker (2002) och Kapferer (2008) menar vidare att den föreställning företag har om 

varumärkesidentiteten ofta är för smal och att en mer komplett syn kan hjälpa strateger att 

skapa en tydlig identitet. Enligt Kapferer (2008) kan potentiella konsumenters osäkerhet 

reduceras av en tydlig varumärkesidentitet då vetskap om vad varumärket står för hjälper 

konsumenterna vid köpbeslut. Detta har enligt Aaker (2002) och Kapferer (2008) bidragit till 

att det i organisationer blivit allt viktigare att klargöra och fastställa vad ett varumärke är och 

står för. Grönroos (2002) anser att det är marknadsförarens uppgift att skapa en ram för 

utvecklandet av varumärket och att detta måste ske framgångsrikt för att varumärket ska 

uppnå sin eftersträvade identitet. 

 

Melin (1999) menar att det är viktigt att ha en god uppfattning om konsumenternas bild av 

varumärket för att därigenom kunna påverka bilden i önskad riktning. Detta uppnås enligt 

författaren genom imageundersökningar, visar det sig att varumärkesimage och -identitet 

ligger alltför långt ifrån varandra bör det vidtas åtgärder i det varumärkesuppbyggande 
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arbetet. 

 

Grönroos (2002) och Doyle & Stern (2006) menar att det är viktigt att varumärket håller vad 

det lovar för att kunna skapa en image kring varumärket. Grönroos (2002) beskriver att image 

måste utgå från verkligheten och att ett vanligt problem är att varumärken har en föråldrad 

image. Aaker (2002) anser att tålamod, resurser och expertis ofta saknas för att ta reda på hur 

varumärkets image verkligen ser ut. Dessa brister gör att företag likställer varumärkets image 

med varumärkets identitet istället för att se dess image som en enskild input att ta hänsyn till. 

Enligt Aaker (2002) medför detta att kunderna dikterar vad varumärket står för, vilket 

resulterar i kundorientering som löpt amok. Författaren menar att utvecklandet av en 

varumärkesidentitet handlar mer om ta reda på vad kunderna säger att de vill ha, den måste 

även reflektera varumärkets själ och vision och vad varumärket strävar efter att uppnå. Enligt 

Melin (1999) och Heide, Johansson & Simonsson (2005)  är en stor anledning till 

varumärkesidentitetens framfart att skillnaderna mellan produkterna blir allt mindre samt att 

företag inte kan konkurrera med produktkvalitet och inte vill konkurrera med pris.  

 

Aperia (2001) uppger att konkurrensen inom dagligvaruhandeln blivit allt hårdare i och med 

intåget av internationella företag med långa traditioner av varumärkesbyggande, samt den 

ökade konkurrensen av detaljisternas egna varumärken. Enligt författaren tvingar 

konkurrensen fram förändringar inom dagligvaruhandeln. Aperia (2001) menar vidare att 

kedjorna i dagligvaruhandeln prioriterar de viktigaste kategorierna på bekostnad av övriga 

kategorier. Stangenberg (2011-04-27) uppger att drinkmixers är en kategori som detaljisterna 

inte visar särskilt stort intresse för. Hon menar att användandet har förändrats och att det i 

större utsträckning bjuds på vin istället för drinkar vid festliga tillfällen. Stangenberg (2011-

04-27) säger även att användandet av läsk vid drinkmixning har ökat. Detta har resulterat i att 

försäljningen av drinkmixers har minskat med 20 % under det senaste året. Stangenberg 

(2011-04-27) menar att den minskade försäljningen tillsammans med att detaljisterna ser 

kategorin som tråkig och i behov av förnyelse har resulterat i att drinkmixerhyllan ofta är 

dåligt placerad i butik. Resultatet blir dålig trafik till hyllorna vilket Stangenberg (2011-04-

27) anger som det viktigaste för att generera försäljning. Detta leder oss in på vårt fallföretag 

som utgörs av Roses Cordial Mixer. 

 

Roses Cordial Mixer (hädanefter benämnt Roses) är en klassisk drinkmixer med lång historia 

som lanserades för första gången år 1867 i Storbritannien, varumärket finns i 140 länder över 

hela världen (Rosesmixers.com: History, 2011). I Sverige säljs och marknadsförs varumärket 

av Haugen-Gruppen AB, som är ett skandinaviskt dagligvarubolag som specialiserat sig på att 

sälja och marknadsföra internationellt kända varumärken. Roses har enligt Stangenberg 

(2011-04-27) funnits i Sverige sedan 1939 och Roses Lime  är den enskilt största drinkmixern 

på den svenska marknaden. Stangenberg (2011-04-27) uppger att Roses Lime står för cirka 95 

% av Roses totala försäljning och utgör fundamentet i varumärkets framtida expansion och 

kommunikation. Med budskapet ”If only everything was as easy as mixing with Roses” satsar 

Roses på att förstärka sin position på den svenska marknaden genom att få konsumenterna att 

inse hur lätt det är att blanda drinkar med Roses drinkmixers. 

1.3. Problemformulering 
Hur kan ett etablerat drinkmixerföretag inom den svenska dagligvaruhandeln utveckla en 

varumärkesidentitet som överensstämmer med varumärkets image? 
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1.4. Syfte 

Syftet är att undersöka hur varumärkesimage och varumärkesidentitet stämmer överens hos 

Roses. Företaget har inte tidigare genomfört några imageundersökningar i Sverige och därför 

vill vi även belysa vikten av dessa. Vi kommer jämföra Roses varumärkesidentitet med 

konsumenternas varumärkesimage för att utifrån Aakers (2002) identitetsteori kunna beskriva 

likheter och skillnader samt ge förslag på hur ett företag kan gå tillväga för att komma till 

rätta med ett eventuellt gap mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. Vi kommer 

genom applicering av relevanta teorier inom området även söka efter en nyansering av 

teorierna för att slutligen presentera förslag på fortsatt forskning inom området.  

1.5. Avgränsning 
Vi har för avsikt att beskriva Roses varumärkesidentitet och varumärkesimage utifrån följande 

kategorier: produkt, person, organisation och symbol. Varumärkesidentiteten undersöks 

genom en intervju med en person som är ansvarig för Roses varumärke i Sverige. 

Varumärkesimagen kommer kartläggas hos personer mellan 20-65 år och utelämnar områden 

norr om Borlänge, söder om Halmstad samt Stockholms- och Göteborgsområdet.     

 

1.6. Centrala begrepp 

Brand management: Samlingsnamn för strategier som företag använder med avsikt att skapa 

framgångsrika och värdefulla varumärken (Melin, 1999). 

 

Varumärkesidentitet: Avser vad varumärket vill stå för, vad som ska ge det mening och vad 

som ska göra det unikt. Varumärkesidentiteten är en uppsättning varumärkesassociationer 

som ska ge en antydan om organisationens löfte till kunderna (Aaker, 2002). 

 

Varumärkesimage: Konsumenternas uppfattning om varumärket som framgår av 

varumärkesassociationer i konsumenternas sinne (Keller, 2008).  

 

Positionering: Handlar om att skapa en position i konsumenternas medvetande. Syftet är att 

försöka framhäva fördelarna hos en produkt, en organisation eller ett varumärke, i relation till 

dess konkurrenter (Melin, 1999).  

 

Dagligvaruhandeln: Butiker med produkter som tillgodoser konsumenternas dagliga behov 

av livsmedel (Aperia, 2001)  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

2.1. Vad är ett varumärke? 
Heide, Johansson & Simonsson (2005) menar att många ser varumärket som en av de 

viktigaste tillgångarna och konkurrensmedlen hos en organisation. Författarna menar att 

varumärket och upplevelsen kring produkten har blivit vikigare än själva produkten. Van 

Auken (2003) uppger att ett varumärke i allt större utsträckning är den viktigaste källan till 

differentiering som hjälper konsumenter vid köpbeslutet och att det är med hjälp av 

varumärket som en organisation definierar hur de vill erbjuda ett unikt värde till sina kunder. 

Van Auken (2003) anser vidare att om varumärket tas emot väl och levereras konsekvent 

genom alla kundkontakter kommer organisationen att växa och uppnå framgång. Grönroos 

(2002) beskriver att ett varumärke är den identitet som marknadsförare vill skapa för en vara 

eller tjänst. 

 

American Marketing Association definition av ett varumärke lyder enligt Grönroos (2002): 

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol, eller ett annat kännetecken som särskiljer en 

säljares vara eller tjänst från andra säljares.” (Grönroos. 2002. s.316). Keller (2008) 

förklarar att ett varumärke är mer än så för många marknadsförare, författaren ser varumärket 

som någonting som har skapat en medvetenhet, rykte eller liknande på marknaden. Vad som 

särskiljer ett varumärke beror enligt Keller (2008) på konsumenternas uppfattningar och 

känslor om produktens attribut och hur de presterar, vad varumärkets namn är, vad det står för 

och hur företaget som associeras med varumärkets uppfattas. 

 

Doyle & Stern (2006) menar att säljaren vill skapa kännedom och preferenser för sitt 

varumärke bland konsumenterna där kännedom kan skapas genom att framställa varumärket 

på ett iögonfallande sätt genom att spendera pengar på reklam. Att skapa 

varumärkespreferenser är enligt Doyle & Stern (2006) desto svårare, många leverantörer 

uppnår hög kännedom men ogillas av en stor del av marknaden. För att skapa sig en position 

på marknaden uppger Aaker (2002) att varumärket måste stå för någonting, det måste finnas 

en identitet bakom varumärket, det räcker inte med en stor annonseringsbudget. 

 

Heide, Johansson & Simonsson (2005) anser att varumärken inte bara handlar om att särskilja 

sig utan de handlar även om att skapa tillhörighet, där varumärkets värderingar attraherar 

olika grupper. Författarna anser även att varumärken måste ha karaktär och egen övertygelse 

som resulterar i att de inte bara hjälper konsumenter i deras liv utan även hjälper dem att hitta 

sin egen identitet. Kopilovic (2005) beskriver att varje varumärke försöker finna en stark 

position i konsumenternas medvetande, där det helst ska vara så unikt att det inte kan ersättas 

med något annat i världen.  

 

        ”Varumärket skall stå ut från mängden likt en ståtlig granitklippa omringad av små          

          mesiga kullar och dessutom uppfattas som det absolut enda intressanta i sitt slag”          

                                                  (Kopilovic. 2005. s.13)  

 

Heide, Johansson & Simonsson (2005) menar att målet med varumärket är att uttrycka en 

organisations värden och därigenom särskilja sig på marknaden men att problemet är 

osäkerheten kring vilket avtryck som varumärket verkligen gör. 

2.2. Varumärkesidentitet 
Melin (1999), Kapferer (2008) och Aaker (2002) menar att med varumärkesidentitet avses 

oftast vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Enligt 
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Kapferer (2008) är konceptet varumärkesidentitet relativ nytt, det myntades i Europa 1986 

och dess betydelse har sedan spridit sig över världen och fått en betydande roll när 

framgångsfaktorer hos varumärken diskuteras. Enligt Melin (1999) och Heide, Johansson & 

Simonsson (2005)  är en stor anledning till identitetens framfart att skillnaderna mellan 

produkter blir allt mindre samt att företag inte kan konkurrera med produktkvalitet och inte 

vill konkurrera med pris. Varumärkets identitet är immateriell i sin natur och därmed svår att 

kopiera vilket bidragit till det stora intresset kring den menar Melin (1999). Kapferer (2008) 

& Aaker (2002) belyser att detta gör att organisationer i allt större utsträckning inser vikten av 

att ha en klar och tydlig varumärkesidentitet, för att därigenom skapa konkurrensfördelar. 

Enligt Aaker (2002) använder exempelvis Nestle termen ”Brand constitution” för att spegla 

vilken vikt och vördnad de har för identitetskonceptet. 

 

Aaker (2002) anser att en persons identitet ger riktlinjer, syfte och mening för den personen 

vad gäller frågor som: Vilka är mina kärnvärden? Vad står jag för?  Hur vill jag uppfattas? 

Aaker (2002) menar att en varumärkesidentitet på liknande sätt ger riktlinjer, syfte och 

mening till ett varumärkes identitet. Aaker (2002) anser att denna varumärkesidentitet är 

central för varumärkets strategiska vision och att den består av en unik uppsättning av 

varumärkesassociationer som varumärkesstrateger strävar efter att skapa hos sina kunder. 

Dessa associationer är varumärkets hjärta och själ och representerar vad varumärket står för 

och ger en antydan om organisationens löfte till kunderna. På liknade sätt uppger Kapferer 

(2008) att vision, grundvärderingar och kärnvärden skapar varumärkesidentiteten. Vidare 

menar Grönroos (2002) att varumärkesidentiteten används för att beskriva den image som en 

marknadsförare vill skapa i kundens medvetande. Grönroos (2002) anser att det är 

marknadsförarens uppgift att skapa en ram för utvecklandet av varumärket och att detta måste 

ske framgångsrikt för att varumärket ska uppnå sin eftersträvade identitet. 

 

Kapferer (2008) beskriver att det är vanligt att många företag har manualer om hur deras 

grafiska identitet skall se ut men att uttryckliga definitioner av varumärkesidentiteten 

fortfarande är mycket ovanligt. Författaren anser att många organisationer helt i onödan 

begränsar sina varumärken genom att de formulerar sin grafiska profil innan de definierar sin 

identitet. Kapferer (2008) menar då att de inte vet vilka de egentligen är utan använder 

exempelvis en viss fotografisk stil som kanske inte är den mest passande för varumärkets 

identitet. Författaren förklarar vidare att vetskap om varumärkesidentiteten ger mer frihet 

kring hur varumärket kan uttrycka sig då den definierar vad som måste vara kvar och vad som 

är fritt att förändra. 

 

Kapferer (2008) beskriver att identitetskonceptet ifrågasätter hur tid påverkar den unika och 

permanenta kvalitén hos varumärket. Författaren jämför med de identitetskriser som många 

tonåringar går igenom när deras identitet fortfarande är svag och de ständigt byter förebilder. 

Dessa skiftningar skapar enligt Kapferer (2008) ett gap och tvingar fram frågan: Vem är den 

riktiga jag? Här menar Kapferer (2008) att ha en identitet betyder att vara ärlig mot sig själv, 

driven av personliga mål som både skiljer sig från andras och är resistenta mot förändring. På 

liknande sätt kan detta enligt Melin (1999) appliceras på varumärken:  

                            

                               ”The identity is the brand`s unique fingerprint which  

                                        makes it one of a kind.”(Melin. 1999. s.85)  

 

Melin (1999) beskriver att det krävs en konsistens och uthållighet i utvecklingen av 

identiteten för att den ska vara hållbar över tid. Aaker (2002) menar att det finns flera fällor 

att kliva i vid uppbyggnaden av en identitet, vilket kan leda till ineffektiva och 
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dysfunktionella varumärkesstrategier. För att undvika detta uppger Aaker (2002) att vetskap 

om varumärkets image ger värdefull och nödvändig information vid utvecklandet av en 

identitet. 

2.3. Varumärkesimage 
Kapferer (2008) & Melin (1999) menar att varumärkesimage är ett äldre begrepp än identitet 

och har sedan länge varit ett viktigt koncept inom marknadsföringen. Grönroos (2002) 

förklarar att ett varumärkes image återspeglar det värde som människor förbinder med 

varumärket, som bildas i konsumenternas medvetande. Även Kotler (2005) anser att 

varumärkesimage är en uppsättning av övertygelser om ett specifikt varumärke där 

konsumenternas uppfattning kan variera baserat på deras upplevelser.  

 

Keller (2008) förklarar att marknadsförare inte alltid har varit överens hur varumärkesimage 

ska mätas, men en generellt accepterad syn är att varumärkesimage är konsumenternas 

uppfattning om varumärket som det återspeglas via varumärkesassociationer som finns i 

konsumenternas sinne. Keller (2008) använder Apple som exempel där författaren menar att 

kreativ, cool och användarvänlig är vanliga svar, när konsumenter blir tillfrågade vad som 

dyker upp i deras sinne när de tänker på Apple. Keller (2008) menar att de associationer som 

dyker upp utgör din varumärkesimage för Apple. Författaren beskriver att Apple genom 

skicklig marknadsföring, har lyckats skapa en rik varumärkesimage bestående av en mängd 

varumärkesassociationer som delas av majoriteten av deras kunder och kan därför sägas 

utgöra Apples varumärkesimage. 

 

Doyle & Stern (2006) förklarar att flertalet experiment inom många olika produktklasser visat 

att konsumenter inte kan skilja mellan produkter i blindtest, men när ett varumärkesnamn 

visas väljer de inte bara varumärket utan är även beredda att betala mer för det. Doyle & Stern 

(2006) menar att en stark image gör att konsumenten känner tilltro för produkten, denna tilltro 

kan yttra sig som en sociopsykologisk nytta där kunden ser det som en möjlighet uttrycka ett 

personligt eller socialt budskap genom varumärket. Kapferer (2008) anser dock att 

organisationer inte får bli för besatta av image då det kan leda till att varumärkets kapitaliserar 

för mycket på hur det framställs och inte tillräckligt på essensen. 

Keller (2008) menar att det, för att skapa en positiv image, krävs marknadsföringsåtgärder 

som kan länka starka och unika associationer till varumärket i konsumenters medvetande. 

Keller (2008) beskriver vidare att konsumenter kan skapa associationer till varumärket på 

många sätt som inte har med marknadsföringsaktiviteter att göra. Exempelvis från egen 

erfarenhet, media, word-of-mouth eller från antaganden och slutsatser som konsumenterna 

själva gör vad gäller bland annat varumärkets namn, symbol, land, och personlighet. Enligt 

Keller (2008) är det viktigt för marknadsförare att känna till dessa informationskällor och 

både ta hänsyn till och räkna med dem när kommunikationsstrategier utformas. 

 

Grönroos (2002) förklarar att en positiv image är en tillgång hos varumärken, då det påverkar 

kundens upplevelse av företagets kommunikation i flera avseenden. Grönroos (2002) menar 

att image förmedlar och påverkar förväntningar samt hjälper även människor att sortera 

information. Grönroos (2002) anser också att ett varumärke som har en positiv image lättare 

kan nå människor och kommunicera effektivt med sin omgivning, då en positiv image gör 

människor mottagliga för information. Vidare menar Grönroos (2002) att en negativ image 

kan göra att kunder blir mer missnöjda med produkten eller tjänsten än vad de annars skulle 

vara. Författaren beskriver också att det finns ett välkänt talesätt: ”Image är verklighet”. 

(Grönroos 2002. s.327). Åtgärder eller program för att förbättra ett varumärkes image måste 

följaktligen utgå från verkligheten, Grönroos (2002) menar att ett vanligt problem är att ett 
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varumärke är relativt okänt och har därför en otydlig och föråldrad image som bygger på 

tidigare upplevelser hos kunderna.  

 

Även Doyle & Stern (2006) och Kopilovic (2005) betonar att det är viktigt att varumärket 

håller sitt löfte, om inte kunderna är nöjda med vad produkten utlovar är det praktiskt taget 

omöjligt att skapa en image kring den. Doyle & Stern (2006) menar vidare att de finns stora 

värdeskapande möjligheter för ett varumärke genom att förbättra sin image. Författarna 

förklarar att reklam och media spelar en viktig roll genom att klargöra och förstärka 

varumärkets image eller personlighet som det vill representera. Doyle & Stern (2006) uppger 

också att reklam och promotion kan göra kunderna medvetna om varumärket, förstå det och 

slutligen prova det.  

2.4. Relation mellan identitet, image och positionering 

Melin (1999) och Aaker (2002) anser att varumärkesidentitet och varumärkesimage är 

begrepp som kan uppfattas som liknande och de är inte helt ovanligt att de blandas ihop. 

Skillnaden mellan dessa begrepp är enligt Aaker (2002), Heide, Johansson & Simonsson 

(2005) och Melin (1999) att identitet är vad varumärkesinnehavaren önskar att varumärket ska 

stå för medan image är den nuvarande positionen som varumärket har i konsumenternas 

medvetande.  

 

Kapferer (2008) menar att varumärkesimage är på mottagarens sida, där image innebär hur 

vissa grupper uppfattar ett visst varumärke. Image syftar enligt författaren till hur dessa 

grupper avkodar alla de signaler som uppstår från varumärkets produkter, tjänster och 

kommunikation. Kapferer (2008) uppger att identitet är på sändarens sida där syftet är att 

specificera varumärkets mening, mål och självbild, image är resultatet och tolkningen av 

detta. Kapferer (2008) menar att innan en image framhävs till allmänheten är det viktigt att 

veta exakt vad varumärket vill framhäva. Innan det mottas anser Kapferer (2008) att vi måste 

veta vad som ska sändas och hur det ska sändas. Enligt Aaker (2002) är varumärkets image 

ofta passiv och ser bakåt i tiden medan identiteten bör vara aktiv och se till framtiden. Aaker 

(2002) menar att en varumärkesidentitet ska avspegla ett varumärkes varaktiga kvaliteter över 

tid, som reflekterar en affärsstrategi vilken leder till hållbara konkurrensfördelar, även om de 

inte är framträdande i varumärkets image.  

 

            ”A brand identity should not accept existing perceptions, but instead should  

                                  be willing to consider creating changes.” (Aaker. 2002. s.70) 

 

Melin (1999) anser att det kan vara viktigt att även påpeka skillnaden mellan positionering 

och image då även dessa begrepp ofta sammanblandas. De är enligt Melin (1999) 

närbesläktade, men det finns en stor skillnad, nämligen behovet av referensram hos 

positioneringsbegreppet. Melin (1999) menar att det inte är någon mening att tala om 

positionering utan att jämföra med referenspunkter i form av ytterligare varumärken på 

marknaden, en diskussion om image däremot, är fullt möjlig utan att relatera till andra 

varumärken. Precis som varumärkesidentitet uppger Aaker (2002) att ett varumärkes 

positionering handlar om önskade uppfattningar som strateger har om varumärket. Vidare 

menar Aaker (2002) att vid skapandet av ett varumärkes position är ett användbart steg att 

jämföra varumärkets identitet med varumärkets image. 

2.5. Identitetsanalys 
För att kunna bedöma om identiteten hos ett varumärke är tillräcklig unik och attraktiv anser 

Melin (1999) att det kontinuerligt bör göras identitetsanalyser, där undersökningen går ut på 

att ta reda på vilken position varumärket har i konsumenternas medvetande. Aaker (2002) 
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förklarar att jämförandet av identitet med image ofta resulterar i en av tre väldigt skilda 

kommunikationsuppgifter. 

2.5.1. Utvidgad  

En varumärkesimage kan vara för begränsad genom att exempelvis vara inriktad till en 

åldersgrupp medan identiteten pekar åt ett annat håll. Här kan en dimension behöva läggas till 

eller förstärkas, till exempel addera acceptans av en viss social grupp.  

2.5.2. Förstärkt och exploaterad  

Image bör inte bestämma identiteten, men den bör inte heller ignoreras. Om associationerna 

av image är konsekventa med identiteten och är starka kan en kommunikationsuppgift 

exempelvis vara att förstärka den roliga och humoristiska personligheten. 

2.5.3. Diffus eller raderad  

I detta fall är imagen inkonsekvent med varumärkesidentiteten. Det kan i vissa fall vara lika 

viktigt att, i kommunikationen, specificera vad varumärket inte är, likaväl som vad 

varumärket är. Exempelvis kan image för ett ölvarumärke vara att typiska användarna är 

medelålders medan identiteten inkluderar yngre konsumenter. Då kan det vara viktigt att visa 

att ölen inte enbart är för medelålders konsumenter. 

2.6. Identitetsfällor 
Aaker (2002) menar att tålamod, resurser och expertis ofta saknas för att ta reda på hur 

varumärkets image verkligen ser ut. Dessa brister gör enligt Aaker (2002) att företag likställer 

varumärkets image med varumärkets identitet istället för att se dess image som en enskild 

input att ta hänsyn till. Detta medför att kunderna dikterar vad varumärket står för, som Aaker 

(2002) beskriver som kundorientering som löpt amok. Aaker (2002) förklarar att utvecklandet 

av en varumärkesidentitet handlar mer om att ta reda på vad kunderna säger att de vill ha, den 

måste även reflektera varumärkets själ och vision och vad det strävar efter att uppnå. Aaker 

(2002) menar också att det finns fällor som organisationer kan hamna i vid utvecklandet av en 

varumärkesidentitet. 

 

En av dessa fällor är enligt Aaker (2002) att varumärkets position kan styra kommunikationen 

och vara mer distinkt än den generella varumärkesidentiteten. Aaker (2002) menar att denna 

fälla skapas när sökandet efter en varumärkesidentitet resulterar i ett sökande på varumärkets 

position. Målet blir då en reklamslogan snarare än en varumärkesidentitet vilket enligt Aaker 

(2002) gör att det ofta inte finns plats för att ta hänsyn till viktiga aspekter som varumärkets 

personlighet, organisatoriska associationer och symboler, fokus hamnar istället på enbart 

produktattribut. Detta beror enligt Aaker (2002) på att det inte går att kommunicera allt detta i 

en kortare slogan, denna slogan ger inte heller mycket vägledning i de varumärkesbyggande 

aktiviteterna. Aaker (2002) menar även att positioneringen inte har struktur och djup för att 

vägleda samtliga varumärkesbyggande aktiviteter, identiteten behövs för att ge en rikare och 

mer komplett bild av vad varumärket står för. 

 

2.7. Identitetsteorier 
Varumärkesidentitet är enligt Melin (1999) något konstruerat som kan förändras om det skulle 

behövas. Författaren menar att uppbyggnaden av en stark identitet blivit lite av ett mantra, där 

personligheten är en av de viktigaste delarna i detta bygge. Pionjären inom forskningen kring 

varumärkesidentitet är enligt Melin (1999) Jean Noel Kapferer. Kapferer (2008) utvecklade 

den första konceptuella modellen, identitetsprismat, som fokuserar på varumärkesidentitetens 

utveckling, vilket enligt Melin (1999) är en av de viktigaste faktorerna bakom ett 

framgångsrikt varumärke. Kapferer (2008) uppger att det är viktigt att utgå från 
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produktattribut och varumärkets personlighet i jakten på att skapa en stark 

varumärkesidentitet. Det är dessa två delar som avsändaren kontrollerar enligt Kapferer 

(2008) identitetsprisma. Melin (1999) menar även att namn, geografiskt och historiskt 

ursprung, utformning av marknadskommunikation samt symboler påverkar utvecklingen av 

en stark varumärkesidentitet. 

 

Aaker (2002) menar att varumärkets fokus är ofta begränsat till produktattribut, existerande 

varumärkesimage, varumärkets position och varumärkets externa roll när det gäller att 

influera konsumenter. En nyckel till att utveckla en stark varumärkesidentitet är enligt Aaker 

(2002) att bredda varumärkeskonceptet till att inkludera ytterligare dimensioner och 

perspektiv vilket leder oss in på Aakers (2002) identitetssystem där målet är att skapa en stark 

relation mellan varumärket och kunderna. 

2.8. Aakers identitetsstruktur 
En varumärkesidentitet består enligt Aaker (2002) av en kärnidentitet och en utvidgad 

identitet. Aaker (2002) och Melin (1999) anser att den övergripande målsättningen hos företag 

bör vara en strävan efter att bygga varumärken som har en kärnidentitet som är uthållig och 

konsistent över tiden. 

2.8.1. Kärnidentitet 

Kärnidentiteten representerar enligt Aaker (2002) den tidlösa essensen hos varumärket, 

exempelvis Michelin – högteknologiska däck för föraren som är kunnig om däck. Aaker 

(2002) anser att kärnidentiteten, är central för både varumärkets framgång och mening och 

innehåller associationer som tros vara konstanta när varumärket färdas till nya marknader och 

produkter. Aaker (2002) menar att kärnidentiteten för ett starkt varumärke bör vara mer 

motståndskraftigt än de grunder som den utvidgade identiteten bygger på. Vidare förklarar 

författaren att varumärkets utvidgade identitet, dess position och kommunikationsstrategi kan 

förändras men kärnidentiteten är mer tidlös. Aaker (2002) uppger också att kärnidentiteten bör 

inkludera element som gör varumärket både unikt och värdefullt, det bör även bidra till 

varumärkets trovärdighet. Enligt Aaker (2002) kan ibland en slogan fånga åtminstone en del 

av kärnidentiteten: ”We`re number two; we try harder” antyder att Avis förbinder sig till att 

erbjuda den bästa kundservicen, dock räcker det oftast inte med enbart en slogan för att fånga 

kärnidentiteten. 

2.8.2. Utvidgad identitet 

Aaker (2002) beskriver att den utvidgade identiteten inkluderar element som tillför struktur 

och en fullständigare bild av varumärket, den lägger till detaljer som hjälper till att porträttera 

vad varumärket står för. Aaker (2002) menar vidare att varumärkets identitet bör hjälpa ett 

företag att bestämma vilken kommunikation som är effektiv och rätt riktad, för den uppgiften 

blir enbart en kärnidentitet inte tillräckligt tydlig och komplett. Aaker (2002) menar att 

varumärkespersonligheten sällan blir en del av kärnidentiteten men den kan vara till stor hjälp 

när det gäller att addera en struktur och ett djup i varumärket genom att vara en del av den 

utvidgade identiteten. 

2.9. Aakers fyra identitetsperspektiv 
En vanlig fallgrop vid skapandet av varumärkesidentiteten är enligt Aaker (2002) att fokusera 

på produktrelaterade attribut. Genom att anta ett bredare perspektiv menar författaren att 

sannolikheten för att skapa en värdefull differentiering ökar. Aaker (2002) anser att företag 

bör försäkra sig om att varumärkesidentiteten har struktur och djup. För att göra detta menar 

författaren att företag bör se över sina varumärken som: (1) en produkt, (2) en organisation, 

(3) en person och (4) en symbol. Varumärkesidentiteten består enligt Aaker (2002) av tolv 



11 

 

dimensioner (se figur nedan) som är organiserade runt dessa fyra perspektiv. Målet med dessa 

fyra är enligt författaren att hjälpa varumärkesstrateger ta hänsyn till olika beståndsdelar och 

mönster hos varumärket, vilket kan hjälpa till att förtydliga, berika och differentiera en 

identitet. Aaker (2002) menar också att en mer detaljerad identitet är till hjälp när det ska tas 

beslut om implementering av kommunikativa insatser. Aaker (2002) betonar att varje 

varumärkesidentitet inte behöver begagna sig av alla dessa perspektiv men att företag bör 

tänka över samtliga och använda de som kan vara till hjälp för att ge uttryck för vad 

varumärket bör stå för i konsumenternas medvetande. 

 

 
(Aaker, 2002) 

2.9.1. Varumärket som produkt 

Även om strateger bör undvika att enbart fokusera på produktattribut menar Aaker (2002) att 

produktrelaterade associationer nästan alltid är en viktig del av en varumärkesidentitet, därför 

att de kan kopplas samman med konsumenternas varumärkesbeslut och deras upplevelse av 

användandet. Aaker (2002) beskriver sex olika komponenter som är viktiga sett ur ett 

produktperspektiv. 
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Associationer till produktklass: Ett mål är att skapa kännedom kring vilka produktklasser som 

varumärket associeras till. VISA förknippas till exempel med kreditkort och Hertz med 

hyrbilar. 

 

Produktrelaterade attribut: Attribut som är direkt relaterade till köpet eller användandet av 

produkten kan tillföra funktionella eller emotionella fördelar för kunden. Ett produktrelaterat 

attribut kan skapa värde genom att erbjuda någonting extra, till exempel Virgin Airlines som 

erbjuder fri limousinservice till alla med biljett i första klass. 

 

Kvalitet och värde: Företag kan välja att fokusera på lågt pris med en miniminivå av kvalitet, 

eller hög kvalitet med ett pris som motiveras av denna kvalitet.  Många varumärken använder 

kvalitet som sin kärnidentitet, till exempel Gillette, ”The best a man can get”. Värde är nära 

relaterat till kvalitet, det berikar konceptet genom att addera prisdimensionen. Exempelvis 

finns det företag som strävar efter att erbjuda värde genom att erbjuda högst kvalitet till 

rimliga priser. 

 

Användningstillfällen & typiska användare: Vissa varumärken lyckas framgångsrikt att äga 

ett särskilt användningstillfälle som tvingar konkurrenter att arbeta runtomkring denna 

verklighet. Gatorade, till exempel, äger kontexten med atleter som strävar efter att 

upprätthålla en hög prestationsnivå. En annan riktning är att positionera varumärket efter typ 

av användare. 

 

Koppling till ursprungsland: Ett ytterligare strategiskt val är att associera ett varumärke till 

dess land om det kan öka trovärdigheten. Detta kan skapa associationer om att varumärket 

erbjuder högre kvalitet om landet ifråga exempelvis har ett arv av att tillverka det bästa inom 

en viss produktklass. 

2.9.2. Varumärket som organisation 

Aaker (2002) uppger att varumärket som organisation fokuserar på attribut i organisationen, 

exempelvis innovation och omsorg för miljön. Dessa organisatoriska attribut är enligt 

författaren skapade av människor, kultur och värderingar och är av flera anledningar mer 

varaktiga och hållbara mot konkurrenter än produktattribut. Exempelvis menar Aaker (2002) 

att det är lättare att kopiera en produkt än vad det är att efterlikna en organisations unika 

människor och värderingar. Aaker (2002) beskriver att det är svårt att utvärdera och 

kommunicera organisatoriska attribut, vilket försvårar för en organisation att påvisa att de är 

bättre än sina konkurrenter. Exempelvis är det enligt Aaker (2002) enklare att med hjälp av 

marknadskommunikation påvisa att en organisations skrivare är snabbare än sina 

konkurrenter än att visa att organisationen är mer innovativ. 

2.9.3. Varumärket som person 

En varumärkespersonlighet kan enligt Aaker (2002) definieras som en uppsättning av 

mänskliga drag som kan associeras med ett givet varumärke, det kan inkludera kön, ålder, 

socioekonomisk klass såväl som personlighetsdrag. Varumärkets personlighet hänvisar enligt 

Van Auken (2003) till adjektiv som beskriver varumärket, exempelvis sexig, ärlig och 

trovärdig. En distinkt varumärkespersonlighet kan skapa en uppsättning unika associationer i 

konsumenternas medvetande enligt Grime, Smith & Diamantopoulos (2004). Författarna 

menar att detta gör varumärkespersonligheten till en viktig faktor för att få varumärket att bli 

det föredragna varumärket, som konsumenter väljer framför konkurrenter. 

 

Kapferer (2008) menar att det lättaste sättet att skapa en varumärkespersonlighet är att ge 

varumärket en talesperson som frontfigur, antingen en riktig eller en symbolisk. Aperia 
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(2001) uppger att vi ofta väljer varumärke som stämmer överens med vår personlighet och 

våra värderingar, vilket gör varumärkets personlighet till en utgångspunkt för att bygga 

relationer mellan konsumenterna och varumärket. Aperia (2001) anser också att det är 

effektivt att använda varumärkets personlighet i undersökningar då konsumenter enkelt kan 

föreställa sig varumärken som människor. Aaker (2002) menar vidare att en 

varumärkespersonlighet kan göra en varumärkesidentitet rikare och mer intressant än om den 

är baserad på produktattribut.  Även Melin (1999) anser att personligheten är en viktig 

drivkraft i identitetsutvecklingen och att den skall vara utformad så att konsumenterna kan 

och vill identifiera sig med den. Kapferer (2008) uppger att det sättet som ett varumärke 

pratar om sina produkter eller tjänster visar vilken typ av person varumärket skulle vara om 

varumärket var en person. Aaker (2002) beskriver även att produktattribut ofta påverkar 

varumärkespersonligheten, exempelvis kan ett varumärke med ett högt pris kan ses som 

förmögen, flott och kanske även lite snobbigt. 

 

Aaker (2002) förklarar att ett land eller en region med ursprung kan öka trovärdigheten till en 

identitet. Det kan enligt författaren också generera en stark personlighet som inte bara ger en 

känsla av bra kvalitet utan även är viktig del av differentieringen som kan leda till effektiva 

marknadsförings– och kommunikationsprogram. Även Melin (1999) menar att varumärkes 

geografiska och historiska ursprung är en viktig del i identitetsutvecklingen, Melin (1999) 

betonar också att det kulturella, sociala och ideologiska ursprunget kan ha vara av stor 

betydelse för varumärkets renommé. 

 

2.9.3.1. Varför varumärkespersonlighet? 

En varumärkespersonlighet som är etablerad kan enligt Grime, Smith & Diamantopoulos 

(2004) också göra att konsumenternas trovärdighet, lojalitet och emotionella band till 

varumärket stärks, vilket kan skapa en uthållig bas för differentiering, som dessutom är 

svårkopierad. På detta sätt menar Aaker (2002) att varumärkespersonligheten strategiskt kan 

fungera som en viktig grund för differentiering, särskilt i produktkategorier där varumärken är 

liknade vad gäller produktattribut. Aaker (2002) förklarar att en klar och distinkt 

varumärkespersonlighet tillåter företag att kommunicera mer effektivt med sina konsumenter, 

då de kan spela på varumärkespersonligheten i annonsering och promotion. Aaker (2002) 

menar även att en varumärkespersonlighet kan hjälpa till att kommunicera ett produktattribut 

och därigenom bidra till en funktionell fördel, exempelvis ses Michelinmannen som stark och 

energisk vilket antyder att Michelindäck också är slitstarka och energiska. 

 

Varumärken som specificeras enbart med associationer till attribut ger inte särskilt god 

vägledning förklarar Aaker (2002). Att säga att Prince tennisracket besitter hög kvalitet ger 

inte mycket vägledning enligt författaren, men att säga att Prince som person är ett krävande 

proffs övertygar däremot mycket mer. För att uppnå framgång på lång sikt måste varumärkets 

personlighet vara konsekvent, åtråvärd och uthållig, enligt Grime, Smith & Diamantopoulos 

(2004). Aaker (2002) menar att personen bör känna sig bättre för att personen associerar sig 

med varumärket, till exempel yngre genom att dricka Pepsi, en personlighet som inte träffar 

rätt kommer enligt författaren inte att fungera.  

 

2.9.3.2.  Mätning av varumärkespersonlighet 

Aaker (2002) menar att det har utvecklats en skala för att mäta och strukturera 

varumärkespersonligheten, där urskiljdes fem personlighetsfaktorer: uppriktig, kompetent, 

spännande, sofistikerad och robust. Dessa fem förklarade enligt författaren 93 % av de 

skillnader som kunde urskiljas i en studie av 60 varumärken. Aaker (2002) beskriver att varje 

personlighetsfaktor har delats in underkategorier för att ge en djupare struktur och insikt: 
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Uppriktig (jordnära, ärlig, hälsosam, gladlynt) 

Spännande (djärv, trendig, fantasifull, uppdaterad) 

Kompetent (pålitlig, intelligent, framgångsrik) 

Sofistikerad (överklass, charmig) 

Robust (utomhuslig, tuff).  

 

Aaker (2002) uppger även att ett varumärke, precis som en person, kan ha en komplex 

personlighet som sträcker sig över alla de fem karaktärsdragen. Författaren förklarar att de 

fem karaktärsdragen är indelade i 15 undergrupper, som i sin tur mynnar ut i ytterligare 

undergrupper, för att ge djup och insikt i varje karaktärsdrag. Exempelvis delas sofistikerad in 

i överklass:(glamorös, attraktiv, pretentiös) och charmig: (feminin, vänlig, sexig). Aaker 

(2002) menar att det strategiska arbetet med utveckling av varumärkespersonligheten skiljer 

sig väldigt mycket beroende på vilken del av skalan som ett varumärke hamnar. 

 

2.9.4. Varumärket som symbol 

En varumärkespersonlighet som representerar en funktionell fördel eller attribut kan vara 

väldigt ineffektiv om den saknar en visuell bild i kundernas sinne enligt Aaker (2002). 

Författaren menar att en stark symbol kan ge sammanhang och struktur till en identitet som 

gör det lättare att känna igen och minnas varumärket,  dess närvaro kan vara en nyckel i 

utvecklingen av varumärket.  

 

Aaker (2002) beskriver att symboler som involverar visuellt bildspråk kan vara minnesvärda 

och kraftfulla, exempelvis McDonalds gyllene bågar och Coca-Colas flaska vars starka 

visuella image fångar mycket av deras varumärkesidentitet. Aaker (2002) menar att det bara 

behöver kastas en blick för att bli påmind om varumärket. Vidare förklarar Aaker (2002) att 

ett levande meningsfullt arv också kan representera essensen i varumärket, till exempel 

framställer amerikanska Marinkåren sig med ett rikt och historiskt arv med sin tag-line ”The 

few, the proud, the Marines”. 

2.10. Värdeerbjudande 
Varumärkesidentiteten måste även erbjuda värde till kunden, värdeerbjudandet är enligt Aaker 

(2002) varumärkets funktionella, emotionella och självuttryckande fördelar som bidrar med 

värde till kunderna. Aaker (2002) menar att ett effektiv värdeerbjudande bör leda till en 

förbättrad relation mellan varumärket och kunderna samt även driva köpbeslut. 

2.10.1. Funktionella fördelar 

Kapferer (2008) förklarar att många varumärken har problem med att deras funktionella 

fördelar är svaga. Funktionella fördelar är enligt Aaker (2002) baserade på produktattribut 

som tillför kunden funktionell nytta, exempelvis innebär 7-eleven bekvämlighet för många. 

Om ett varumärke kan dominera en funktionell nyckelfördel anser Aaker (2002) att det kan 

det dominera en hel kategori. Aaker (2002) nämner Crest tandkräm, marknadsledare inom 

tandkrämskategorin, som exempel. Genom sitt kariesreducerande anspråk tvingade de 

konkurrenterna att positionera sina varumärken längs underordnade dimensioner som till 

exempel frisk andedräkt och vita tänder. Aaker (2002) menar att utmaningen är att välja en 

funktionell fördel som får det att ringa en klocka hos kunderna och att denna stödjer en stark 

position i relation till konkurrenterna. Författaren anser också att denna position måste kunna 

kommuniceras till kunderna.  

 

Nackdelen med produktattribut och funktionella fördelar är enligt Aaker (2002) att de är svåra 

att differentiera och även lättkopierade. Aaker (2002) menar att det går att överkomma dessa 
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begränsningar genom att expandera det erbjudna värdet att inkludera emotionella och 

självuttryckande fördelar såväl som funktionella fördelar. Även Aperia (2001) uppger att de 

funktionella fördelarna bör kompletteras med psykologiska fördelar där det är viktigt att 

varumärkets funktionella och psykologiska associationer delar mening och innehåll. Om 

associationer stämmer bra överens hjälper det enligt Aperia (2001) till att skapa en tydlig 

image som hänger samman och skapar en helhet för konsumenterna. 

2.10.2. Emotionella fördelar 

Kopilovic (2005) menar att intresset för att kunna påverka människors innersta känslor växer 

sig allt större och att marknadsföringsexperter vill kunna väcka specifika känslor på 

beställning. När köpet eller användandet av ett visst varumärke ger kunden en positiv känsla 

ger varumärket en emotionell fördel enligt Kopilovic (2005). Aaker (2002) menar att 

emotionella fördelar berikar och ger djup till upplevelsen av att äga eller använda varumärket, 

till exempel Evian Water med sin slogan ”Another day, another chance to feel healthy”. Evian 

har inte särskilt intressanta funktionella fördelar enligt författaren, men associerar sig både 

med träning och med den tillfredsställande känslan som kommer av träning. De starkaste 

varumärkesidentiteterna har enligt Aaker (2002) både funktionella och emotionella fördelar. 

Melin (1999) menar att det primära syftet med att utveckla en varumärkesidentitet är att 

förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna.  

2.10.3. Självuttryckande fördelar 

”That we are what we have is perhaps the most basic and powerful fact of consumer 

behavior”. (Aaker 2002. s.99). Aaker (2002) menar att varumärken och produkter kan bli 

symboler av en persons självbild. Författaren menar därmed att ett varumärke kan erbjuda en 

självuttryckande fördel genom att tillhandahålla ett sätt för en person att kommunicera sin 

självbild. Exempelvis menar författaren att en person kan definiera sig själv som kompetent 

genom att använda Microsoft Office. När ett varumärke ger en självuttryckande fördel är det 

enligt Aaker (2002) troligt att kopplingen mellan varumärket och kunden förstärks, vilket är 

en viktig del för att utveckla en stark varumärkesidentitet. Kapferer (2008) förklarar vidare att 

många chefer kräver reklam som visar målgruppen som de är på riktigt och ignorerar att de 

inte vill bli porträtterade så, utan att de snarare vill bli porträtterade som de önskar att de var 

genom att köpa produkten. Detta eftersom Kapferer (2008) menar att konsumenter använder 

varumärken för att bygga sin egen identitet och alla varumärken måste därför kontrollera hur 

kunderna reflektera dem. 
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3. METOD 

3.1. Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig i tidigare erfarenheter. Vi har båda studerat marknadsföring och 

varumärken med stort intresse. Därför ansåg vi att en ytterligare fördjupning inom området 

vore lämplig. Vår gemensamma uppfattning var att många organisationer inte uppfattar vikten 

av att aktivt bygga ett varumärke, för att skapa en långsiktig strategisk konkurrensfördel. 

Därför bestämde vi oss för att utgå från varumärken och försöka hitta en intressant och aktuell 

problemställning.  

 

Efter viss tid av fördjupning inom varumärken och aktuella problem inom området, hittade vi 

en intressant infallsvinkel. Valet föll på att undersöka varumärkesidentiteten hos ett företag 

och sedan jämföra resultatet med varumärkesimagen. Vi skulle utifrån resultatet kunna 

analysera likheter och skillnader och titta på eventuella åtgärder. För att kunna undersöka 

området och analysera gapet var vi tvungna att hitta ett varumärke som skulle fungera som 

underlag för undersökningen. I tidigare undervisning hade vi fokuserat mycket på företag som 

riktar sig till konsumenter och således återfinns på en ”business to consumer”-marknad, därför 

föll också valet på att välja ett varumärke som uppfyllde dessa kriterier. För att skapa en bild 

av varumärkesidentiteten krävdes också en kontaktperson med god insikt inom området och 

som var möjlig att intervjua. Det blev ytterligare ett kriterium för varumärket vi skulle 

undersöka.  

 

3.2. Förförståelse   
Vi är av åsikten att förförståelsen påverkar inriktningen och utgången av en vetenskaplig 

rapport. Enligt vår mening påverkar det hur vi ser på undersökningen då vi utgår från vår 

redan befintliga kunskap och erfarenhet när vi ser på det aktuella området och analyserar hur 

uppgiften ska lösas. Ejvegård (2009) menar att det som forskare kan vara svårt att vara 

objektiv och upptäcka sina fördomar och förutfattade meningar. Utifrån tidigare erfarenheter 

skapas enligt vår mening det Ejvegård nämner, därför anser vi att en genomgång av vår 

erfarenhet och kunskap inom undersökningsområdet är relevant. Även Davidsson och Patel 

(2003) anser att vi är färgade av erfarenheter och tidigare forskning och att det därför inte går 

att starta en forskning helt förutsättningslöst.    

 

Roses var innan arbetets början relativt nytt för oss båda då vi inte hade någon större insikt i 

deras varumärke. Vi hade inte uppfattat någon reklam eller annan typ av marknadsföring från 

Roses. De enda gånger vi stött på drinkmixern var i våra unga år då vi använt den för att 

blanda saft. Insikten ökade dock tidigt i uppsatsarbetet, i synnerhet för en av oss som hade 

valt att lägga sin praktik på Haugen Gruppen som är ansvarig för försäljning och 

marknadsföring av Roses i svenska dagligvaruhandeln. 

 

Vår teoretiska kunskap kring området för rapporten bestod i gemensamma studier på ett 

kandidatprogram i företagsekonomi. I utbildningen hade vi behandlat strategier för 

marknadsföring och varumärken till stor del inriktade mot dagligvaruhandeln. Vi hade 

däremot ingen djupare insikt i analyser av gap för ett varumärke, varför vi vill påstå att vi gick 

in i uppgiften med öppet sinne, utan förutfattade meningar kring orsaker och åtgärder för att 

minska gapet. För att lyckas med vetenskapliga rapporter anser vi dock att det är viktigt med 

en viss förkunskap, då en undersökare med den vetskapen har bättre insikt i ämnet. Eftersom 

arbetet också är tidsbegränsat underlättar det ytterligare om undersökaren vet var de ska börja 

sökningen och redan har insikt i specifika begrepp för det aktuella området. Därför såg vi vår 

redan befintliga kunskap som positiv när vi startade arbetet. 
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3.3. Kunskapssyn  
Enligt Jacobsen (2002) kan kunskap ses ur två motsatta synsätt- den positivistiska och den 

hermeneutiska. Då vår syn på kunskap stämmer bättre överens med den hermeneutiska, anser 

vi det nödvändigt att beskriva vår kunskapssyn, samt klargöra varför vi är av den 

uppfattningen. 

 

Den positivistiska kunskapssynen utgår enligt Jacobsen (2002) från förutsättningen att det 

finns en objektiv värld och forskare ska därför på ett neutralt sätt kunna studera samhället. 

Davidson och Patel (2003) uppger att positivismen bygger på naturvetenskapen och fokuserar 

på det logiska, till skillnad från hermeneutiken som bygger på tolkningar där forskaren skapar 

en förståelse för ett visst fenomen. Jacobsen (2002) menar att hermeneutiken utgår från att 

verkligheten är en personlig bild och att det inte finns någon objektiv verklighet. Vidare 

beskriver Jacobsen (2002) hur hermeneutiker fokuserar på att skapa en bild av hur människor 

tolkar specifika sociala fenomen. Positivister anser enligt författaren att personliga 

upplevelser inte kan ses som tillförlitlig data och därför inte ska beaktas. Vi anser precis som 

hermeneutiker att undersökningar bör ta hänsyn till personliga tolkningar då de varierar från 

olika undersökningsobjekt. Dessa tolkningars reliabilitet beror enligt vår mening mer på 

undersökarens tillvägagångssätt än på det faktum att de är just personliga. 

 

Vi är i denna uppsats ute efter att skapa en bild av undersökningsområdet, vilket styrs av våra 

tolkningar, likväl som våra respondenters tolkningar. Fokus ligger inte på att söka 

lagbundenheter som är oberoende av tid och rum, vilket enligt Davidson och Patel (2003) och 

Jacobsen (2002), stämmer bättre överens med en positivistisk kunskapssyn. Av nämnda 

anledningar ser vi vårt förhållningssätt till kunskap som mer hermeneutiskt än positivistiskt.  

3.4. Forskningsansats 
Jacobsen (2002) tar upp två olika strategier som tillämpas för att skapa en bild av 

verkligheten. Den ena beskriver Jacobsen (2002) som deduktiv, vilket innebär att forskaren 

utgår från redan befintlig teori som sedan styr insamlingen av ny empiri. Tillvägagångssättet 

går enligt Davidson och Patel (2003) ut på att se om förväntningarna från tidigare studier 

stämmer överens med verkligheten. Den andra ansatsen utgår enligt Jacobsen (2002) från 

empiri till teori och styrs därför inte av redan befintliga forskningsresultat. Davidson och Patel 

(2003) beskriver hur ny empiri samlas in för att formulera en teori. Tillvägagångssättet är 

induktivt och beskrivs av Jacobsen (2002) som en öppen ansats. Olsson och Sörensen (2007) 

uppger att valet av forskningsansats ofta avgör vilken typ av metod som är lämplig för 

insamling av empiri. Vid en deduktiv ansats, menar författarna att en kvantitativ metod är 

vanligast, medan en induktiv ansats ofta utförs med en kvalitativ metod. 

 

Davidson och Patel (2003) nämner även ett tredje sätt att relatera teori och empiri i 

vetenskapliga undersökningar, ansatsen kallas för abduktion och kombinerar induktion och 

deduktion. Författarna beskriver hur en forskare med en abduktiv ansats, genom induktion 

undersöker ett enskilt fall och skapar en hypotes eller teori, som genom deduktion prövas på 

nya fall för att leda till en utveckling av den insamlade teorin.              

 

I vår undersökning valde vi att utgå från teorier kring varumärken för att sedan intervjua en 

person med god insikt i ett specifikt varumärke. Intervjun användes inte för att bekräfta eller 

förkasta någon teori utan låg till grund för den kommande undersökningen som bestod av en 

kvantitativ metod med en enkätundersökning. Därför kan vi inte se ansatsen som helt 

deduktiv, den stämmer inte heller överens med den induktiva då valet av undersökningsfrågor 

kom från redan befintlig teori. Nästa steg i undersökningen stämmer enligt vår mening bättre 
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in på en abduktiv ansats, då den utförs i flera steg. För att undersöka Roses varumärkesgap 

utgick vi från informationen som framgick av intervjun och ställde den mot konsumenternas 

bild av varumärket. Tillvägagångssättet stämmer överens med hur Davidson och Patel (2003) 

beskriver en abduktiv ansats, bortsett från att resultatet från första undersökningen ska prövas 

i andra steget för att se om det går att generalisera eller utveckla teorin. Vi var ute efter att 

generalisera resultatet från andra enkäten, men inte med syfte att utveckla eller testa teori, 

utan för att skapa en bild av Roses varumärkesgap. Första och andra steget hade inte samma 

syfte och undersökte inte liknande fall, därför kan inte ansatsen ses som abduktiv.    

 

Vi anser att vår undersökning påminner mest om den deduktiva ansatsen, då vi började med 

att utgå från befintlig teori som också låg till grund för intervjun. Däremot var vi inte ute efter 

att hypotetiskt testa teorin, vilket gör att upplägget inte helt stämmer överens med den 

deduktiva ansatsen.  

3.5. Metodansats 
Davidson och Patel (2003) beskriver två olika typer av inriktningar inom forskning, kvalitativ 

och kvantitativ. Författarna menar att skillnaden ligger i hur vi väljer att generera, bearbeta 

och analysera den insamlade informationen. Backman (2008) beskriver hur den kvantitativa 

inriktningen använder siffror, tal och matematiska formler, medan en kvalitativ ansats 

fokuserar på skrivna eller talade verbala formuleringar. Enligt Davidson och Patel (2003) och 

Trost (2007) ska valet av inriktning utgå från hur problemet i undersökningen är formulerat, 

vilken kunskap som efterfrågas och vad forskaren vill veta.       

 

Jacobsen (2002) menar att avsikten med en kvantitativ undersökning är att samla in 

systematiserbar information i standardiserad form, som med hjälp av dataprogram kan 

analysera många samlade enheter. Vidare förklarar Davidson och Patel (2003) att den 

kvantitativa inriktningen innebär mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder. Den kvantitativa ansatsen kännetecknas enligt Jacobsen (2002) av ett stort 

antal undersökningsobjekt, där informationen som samlas in är kategoriserad på förhand. och 

Davidson och Patel (2003) och Jacobsen (2002) ser ansatsen som lämplig om undersökaren 

har god förkunskap inom området och vill pröva eller generalisera en teori. Trost (2007) 

förespråkar ansatsen om en forskare söker frekvensen av ett visst fenomen. Vidare anser 

Jacobsen (2002) att en kvantitativ metod har sina fördelar i att informationen blir 

standardiserad och därför lätt att bearbeta. Nackdelarna med den kvantitativa metoden är 

enligt Jacobsen (2002) dess ytliga information, undersökaren kan inte gå på djupet utan måste 

nöja sig med att mäta enkla förhållanden. Författaren påpekar också hur undersökaren på 

förhand definierar vad de är ute efter, svarsalternativ och frågor är förutbestämda, vilket gör 

att ingen annan information framgår. Därför anser Davidson och Patel (2003) och Jacobsen 

(2002) att en kvantitativ metod kan resultera i problem med undersökningens interna giltighet.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) utgår en kvalitativ metod från ett fåtal individer och ett 

stort antal variabler. Vidare beskriver Trost (2007) hur undersökningen går på djupet och letar 

efter detaljer för att skapa en förståelse. Författaren anser att en kvalitativ metod är att föredra 

när undersökaren vill skapa klarhet inom ett område. Ansatsen syftar enligt Trost (2007) till 

tolkning och förståelse, den lämpar sig enligt Jacobsen (2002) för oklara problemställningar 

där undersökaren har begränsad förkunskap inom området. Vidare anser Jacobsen (2002) att 

den kvalitativa metodens fördelar består av hög intern giltighet, då den skapar förståelse för 

ett fenomen. Vidare påvisar Jacobsen (2002) flexibiliteten i ansatsen som ofta är interaktiv, 

undersökaren kan gå tillbaka i processen och ändra problemställning under arbetets gång. 

Nackdelarna med den kvalitativa metoden är enligt Trost (2007) svårigheten att generalisera. 
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Jacobsen (2002) nämner också risken att undersökareffekt uppstår och den insamlade 

informationens komplexitet som kan göra den svåranalyserad. 

3.6. Datainsamling  
Jacobsen (2002) beskriver primär- och sekundärdata som alternativa källor vid datainsamling. 

Primärdata innebär att forskaren samlar in informationen för första gången och därför vänder 

sig direkt till den primära informationskällan. Davidson och Patel (2003) beskriver att 

närheten till informationskällan är skillnaden, förstahandsrapporteringar och 

ögonvittnesskildringar är primärkällor medan övriga informationskällor ses som 

sekundärkällor. Med sekundärdata menar Jacobsen (2002) information som är insamlad av 

andra är forskaren, ofta i ett annat syfte. Informationen hämtas därför inte från 

ursprungskällan utan återfinns enligt författaren ofta i litteratur eller artiklar. Vi valde att 

använda oss av både primär- och sekundärdata. De sekundära källorna har använts som stöd 

till vår empiriska information och kommer från relevant litteratur inom 

undersökningsområdet. Vår primärdata kommer från en personlig intervju och en 

enkätundersökning, vilket innebär att informationen endast har samlats in för vårt syfte med 

uppsatsen, där vi har valt vilken metod som är lämplig. Om informationen istället hade 

hämtats från sekundärkällor, hade vi varit tvungna att beakta i vilket sammanhang teorin 

samlats in och vad som var syftet med insamlingen. Detta är enligt Davidson och Patel (2003) 

aspekter som en undersökare måste ta hänsyn till vid insamling av information från 

sekundärkällor. Även primärdata måste granskas kritiskt då den enligt Davidson och Patel 

(2003) kräver trovärdiga källor med information som stämmer överens med problemområdet. 

3.7. Tillvägagångssätt 
Med ett klart upplägg för undersökningen började vi samla in teori som skulle ligga till grund 

för vår teoretiska referensram. När teoridelen börjat ta form beslutade vi oss för att starta vår 

undersökning. Det första steget bestod av att fastställa varumärkesidentiteten hos Roses. För 

att undersöka identiteten valde vi att genomföra en personlig intervju med varumärkets brand 

manager på den svenska marknaden. Upplägget för intervjun grundade sig i teorier kring 

varumärkesidentitet och frågorna som användes skulle därför belysa de områden som enligt 

teorin beskriver varumärkesidentiteten.  

 

Undersökningens andra steg innebar en kartläggning av konsumenternas syn på identiteten. 

Från informationen vi fick fram i intervjun, skapades en enkät som sedan besvarades av 

konsumenter i dagligvaruhandeln. Utifrån deras svar kunde vi skapa en bild av 

varumärkesimagen som skulle ligga till grund för en jämförelse med den redan klara 

varumärkesidentiteten. Med alla undersökningar klara gick vi vidare med att analysera den 

insamlade empirin som sedan skulle bli underlag för kommande diskussion. 

3.8. Sekundärdata     
Vi har till största del utgått från litteratur vid insamlingen av sekundärdata för teoriavsnittet. 

Vår uppfattning är att en stor del av teorierna kring identitet och image kommer från en fåtal 

forskare, som är väl citerade inom området. Därför har deras litteratur varit stommen i 

uppsatsen och sedan kompletterats och stärkts av andra teoretiker. Böckerna kommer från 

biblioteket på Högskolan Väst i Trollhättan samt universitetsbiblioteket i Norrköping. Den 

vetenskapliga artikeln kommer från databasen Emerald. Vi har hela tiden sökt efter 

uppdaterad litteratur för att försäkra oss om att teorin är aktuell för området vi undersökt. 

Litteraturen som används i metodavsnittet kommer från samma bibliotek men även från 

tidigare kurslitteratur inom ämnet. Vi har utgått från Jacobsen (2002) och kompletterat med 

annan relevant teori. Enligt vår mening är Jacobsen (2002) en tillförlitlig källa då den används 
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för undervisning i metod på högskolor och universitet. Därför har den stått för grunden av 

teorin som används i metodavsnittet.  

 

För att hitta relevant teori har vi använt oss av olika sökord. De sökord vi utgått från är 

varumärkesidentitet, varumärkesimage, varumärkesgap, varumärkesanalys och 

varumärkeskommunikation och marknadskommunikation. Vi anser att källorna som använts i 

både metod- och teoriavsnitt är relevanta och trovärdiga för syftet med undersökningen. 

3.9. Kvalitativ ansats  
För att skapa en bild av Roses varumärkesidentitet valde vi en kvalitativ ansats. Valet 

motiveras av att vi behövde information som kunde ge oss en bred och djup förståelse för 

Roses. Jacobsen (2002) och Trost (2007) beskriver också att en kvalitativ ansats är lämplig 

när undersökaren vill gå på djupet och söka efter detaljer för att skapa en förståelse. Enligt 

Jacobsen (2002) lämpar sig ansatsen då forskaren har begränsad förkunskap inom området, 

vilket också var fallet för oss. 

3.9.1. Fallstudie 

Genom att undersöka identiteten hos ett varumärke och jämföra den med konsumenternas 

image, såg vi möjligheten att analysera likheter och skillnader. Då vår problemställning 

byggde på just analyseringen, ansåg vi också att ett fallföretag behövdes som verktyg i 

processen. Det optimala hade varit om vi hade möjlighet att undersöka fler företag, men 

precis som Jacobsen (2002) påpekar, är det både kostnads- och tidskrävande. Därför föll valet 

på en intensiv utformning med ett fallföretag. Jacobsen (2002) menar att en intensiv 

uppläggning använder många variabler och få enheter, vilket ger en djup insikt med många 

nyanser och detaljer kring ett visst fenomen. För att skapa en tydlig bild med många nyanser 

såg vi den intensiva uppläggningen som lämplig. Ett exempel på den intensiva uppläggningen 

är en fallstudie som enligt Jacobsen (2002) belyser samspelet mellan ett fenomen och en 

specifik kontext. Ejvegård (2009) beskriver fallstudien som en liten del av ett stort förlopp, 

där det specifika fallet får representera verkligheten. 

3.9.2. Experturval  

Utifrån vår frågeställning kring Roses identitet fanns vissa kriterier för vem som skulle vara 

bäst lämpad som respondent. Personen vi sökte skulle ha god insikt i varumärket och kunna 

ge oss en tydlig bild av hur identiteten såg ut. Enligt Davidson och Patel (2003) och Jacobsen 

(2002) ska urvalskriterierna utgå från frågeställningen, då de ofta kan avgränsa antalet 

potentiella respondenter. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att experter eller personer med 

god kunskap inom ett område, kan krävas, om undersökaren efterfrågar en viss typ av 

information som inte är möjlig från andra källor. Som brand manager för svenska marknaden 

ansåg vi att Elisabeth hade bäst insikt i varumärket och valde därför henne som 

intervjuperson. Elisabeth har även erfarenhet från studier inom ämnet på högskolenivå, vilket 

underlättade hennes förståelse för vårt syfte och upplägg.  

3.9.3. Öppen individuell intervju 

För att inte begränsa uppgiftslämnaren i sin beskrivning valde vi ett upplägg med öppna 

frågor där intervjupersonen fick berätta fritt kring de olika områdena. Enligt Jacobsen (2002) 

och Trost (1997) är det uppgiftslämnaren som ska styra vilken typ av information som samlas 

in, därför är det viktigt att inte använda givna svarsalternativ som kan begränsa 

intervjupersonen. Vidare beskriver Jacobsen (2002) hur nämnda tillvägagångssätt får fram 

den verkliga bilden av ett fenomen, vilket resulterar i en hög intern giltighet.  
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Innan intervjun genomfördes fick Elisabeth ta del av intervjufrågorna för att på bästa sätt 

kunna förbereda sig och ge uttömmande svar på våra frågor. Vi ansåg det nödvändigt då 

intervjun bestod av många frågor som krävde eftertanke och inte alltid kan besvaras på rak 

arm, med ett tillräckligt beskrivande svar. För att försäkra oss om att få all information valde 

vi att förbereda följdfrågor som kunde användas om svaret inte var förklarande nog. Intervjun 

genomfördes på Elisabeths arbetsplats då det passade bäst för henne. Trost (1997) anser att 

valet av miljö bör bestämmas av intervjupersonen för att dem ska känna sig trygga. 

Författaren menar också att inställningen hos den undersökta ofta är bättre om valet görs på 

deras premisser.   
 

Underlaget för intervjun bestod av frågor från Aakers identitetsperspektiv med fokus på 

produkt, personlighet, symbol och organisation. För varje del i perspektivet fanns mer 

detaljerade frågor med syfte att skapa en tydlig bild av Roses varumärke. Vi valde också att 

undersöka Roses kärn- och utvidgade identitet, samt det värdeerbjudande varumärket försöker 

kommunicera. Värdeerbjudandet var inriktat på funktionella och emotionella fördelar. Hela 

intervjun fokuserade på hur de olika delarna av varumärket byggs upp och hur Roses går 

tillväga för att nå ut med sin identitet till konsumenterna (se bilaga 1) . Vi anser att materialet 

som användes för intervjun är lämpligt för att uppfylla vårt syfte att kartlägga Roses 

varumärkesidentitet. 

3.10. Kvantitativ ansats  
Med en klar bild av Roses varumärkesidentitet valde vi att skapa en kvantitativ enkät som 

skulle beskriva varumärkesimagen. Olsson och Sörensen (2007) och Trost (2007) anser att 

den kvalitativa metoden kan användas som en förberedelse för den kvantitativa metoden. 

Tillvägagångssättet kan enligt Olsson och Sörensen (2007)  användas för att konstruera 

formulär eller hypoteser. Som författarna nämner valde vi att identiteten som framgick av 

intervjun skulle ligga till grund för frågeformuläret. För att skapa en bild av 

varumärkesimagen skulle varumärkesidentiteten testas på konsumenterna och tydliggöra 

eventuella likheter och skillnader.  

 

Jacobsen (2007) och Trost (2007) menar att den kvantitativa ansatsen används för att samla in 

systematiserbar information som ska vara möjlig att generalisera. Vi såg också en 

generalisering som nödvändig eftersom vi inte kunde undersöka alla konsumenter. En 

kvalitativ undersökning är enligt Jacobsen (2007) svårare att generalisera och söker nyanser 

och detaljer, medan den kvantitativa söker information som redan på förhand är definierad av 

forskaren. Roses identitet var redan på förhand definierad och vi sökte, precis som författaren 

påpekar, information om konsumenternas syn på varumärkesidentiteten. Därför såg vi en 

kvantitativ ansats som den bästa metoden. 

3.10.1. Utformning av enkät 

Jacobsen (2002) och Trost (2007) beskriver olika typer av svarsalternativ som kan användas 

vid en datainsamling. Vi valde att använda två olika typer av svarsalternativ som enligt 

författarna kallas för nominella och ordinala. Den nominella utformningen kännetecknas 

enligt Jacobsen (2002) och Trost (2007) av att svaren kan delas in i olika grupper, där det 

enda vi kan uttala oss om är vilken kategori de olika grupperna tillhör. Trost (2007) menar att 

den ordinala utformningen också kan säga något om förhållandet mellan de olika svaren, 

exempelvis att svaret har ett högre eller lägre värde än ett annat svar. Hela enkäten visas i 

bilaga 2.   

 

Frågorna 1 har enligt Jacobsen (2002) en nominell utformning, där vi kan dela in 

respondenterna i olika kön. I fråga fyra ville vi avgöra vilken typ av erfarenhet respondenterna 
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hade av Roses produkter. Vi valde det upplägget för att skapa en bild av respondenten och hur 

mycket insikt de hade i varumärket. För de respondenter som enligt fråga 4 inte kände igen 

varumärket, hänvisade vi till frågor som inte berörde Roses, nummer 11 och 12. Dessa 

respondenter fick även besvara fråga 21 och 22 där de ska ta ställning till Roses annonser, 

vilket inte kräver någon insikt i varumärket. Vi valde en filterfråga då vi ansåg att 

respondenter utan erfarenhet av varumärket inte ska svara på frågor som kräver viss insikt i 

Roses. Fråga 2 och 3 antar en ordinal utformning för att vi ville dela in respondenterna utifrån 

utbildning och ålder.  

 

Den ordinala utformningen användes även på fråga 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 och 

grundar sig i att vi sökte ett visst värde i svaren. Genom att koda svaren med ett värde kunde 

vi efter insamlingen av enkäten räkna ut medelvärdet för svaren på frågan och skapa en bild 

av varumärkesimagen. Gemensamt för dessa frågor var respondentens ställningstagande, vi 

valde enligt Jacobsen (2002) en likertskala, med fem olika svarsalternativ. Författaren anser 

att undersökarna ska ta ställning till vilket antal svarsalternativ som ska användas, om ”vet ej” 

ska vara ett svarsalternativ och huruvida en mittkategori ska tillämpas eller inte. Författaren 

uppger att tre, fem eller sju svarsalternativ bör användas om undersökaren väljer att använda 

sig av en mittkategori. Vi valde fem svarsalternativ på alla frågor där respondenten skulle ta 

ställning till en fråga eller ett påstående som berörde Roses eller drinkmixers. Valet motiveras 

av att respondenten skulle kunna välja ett alternativ som stämmer överens med deras bild och 

svara neutralt om de inte ansåg sig vara för eller emot. Alternativet ”vet ej” användes bara i 

frågor rörande Roses för att minska risken att respondenten tar ställning i en fråga där de inte 

har tillräcklig insikt i varumärket. Vi valde att variera frågorna där vi använder likertskalan, 

somliga ställdes som direkta frågor medan andra utgick från ett påstående som respondenterna 

fick ta ställning till. Anledningen till variationen var att vi ville skapa mer liv i enkäten och 

inte riskera att respondenten slarvade med att läsa frågorna för att alla hade samma 

utformning.  

 

Vi valde att fråga respondenterna om huruvida de har en positiv- eller negativ bild av Roses. 

Anledningen var att vi ville se om varumärkesbilden kunde ha något samband med andra 

frågor, exempelvis respondentens erfarenhet av varumärket. Frågan har nummer fem och den 

följs upp av fråga sex där respondenten ska ta ställning till olika påståenden och hur väl de 

stämmer överens med Roses. Påståendena kommer från intervjun och konstruerades för att 

skapa en bild av varumärkesimagen.  

 

Fråga sju, åtta och nio berörde respondentens köpfrekvens, användning av produkten och 

sammanhang som de kommit i kontakt med varumärket. Frågorna användes för att visa 

frekvensen i inköpen och hur konsumenternas användning ser ut. Fråga 11 och 12 behandlade 

organisation och produktattribut. Gemensamt för dessa var att de inte var riktade specifikt mot 

Roses, respondenten skulle istället ta ställning till generella frågor kring drinkmixers. Syftet 

med frågorna var att ge en bild av vad konsumenterna lägger vikt vid och sedan jämföra 

resultatet med vad Roses fokuserar på. Vi valde att inte använda ”vet ej” som ett 

svarsalternativ, då vi ansåg att respondenten kunde ta ställning till frågorna och inte behövde 

viss kunskap eller insikt för att besvara frågan. 

 

Fråga 12-15 behandlar Roses produkter och hur respondenten ser på varumärket som person. 

Beskrivningarna som användes kommer från intervjun och gemensamt för de fyra frågorna är 

att de skulle visa konsumenternas bild av Roses identitet. Fråga 12 och 13 är beskrivningar på 

de emotionella känslor som Roses vill förmedla. I fråga 16 skulle respondenterna ta ställning 

till vilket karaktärsdrag som bäst beskriver Roses som person. Frågan var utformad med 
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nominella svarsalternativ i förhoppning om att hitta ett tydligt karaktärsdrag som 

konsumenterna associerar till Roses. Vidare sökte vi, i fråga 17, efter hur respondenterna ser 

på Roses ålder, om varumärket vore en person. Även denna fråga användes för att skapa en 

uppfattning om konsumenternas bild av Roses som person.  

 

Fråga 18 handlar om konsumenternas åsikter om storleken på flaskan. Ur intervjun framgick 

att företaget hade funderat på att ändra flaskans storlek, därför ville vi se vad konsumenterna 

hade för åsikt i frågan. För att skapa en bild av hur mycket kunskap konsumenterna hade om 

Roses valde vi i fråga 19 och -20 att de skulle svara på vilket land de associerar Roses med 

och när de tror att varumärket grundades. Fråga 19 bestod av slutna svarsalternativ, en ja- och 

nej -fråga där respondenter som svarade ja också skulle ange vilket land de syftade på. I fråga 

20 valde vi en ordinal uppställning med 7 olika alternativ som alla innehöll ett intervall på 30 

år.  

 

Enkätens sista två frågor berörde Roses annonser där respondenten skulle ta ställning till olika 

uppfattningar i fråga 21 och besvara vilket intryck annonserna gav i fråga 22. Gemensamt för 

båda frågorna var att de kunde besvaras av alla respondenter, oavsett om de hade insikt i 

varumärket eller inte. Från intervjun framgick vilka känslor annonserna skulle skapa, vilket 

också undersöktes i frågan.  

3.10.2 Bekvämlighetsurval 

Enligt Trost (2007) krävs ofta ett urval vid enkätundersökningar. Författaren menar att en 

undersökning på den totala populationen ofta blir allt för dyr och tidskrävande. Vi valde att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval vid vår enkätundersökning. Jacobsen (2002) och Trost 

(2007) beskriver hur undersökare som använder bekvämlighetsurvalet väljer de som går att få 

tag på. Författarna menar att enkäten sprids på många olika sätt för att samla in högsta möjliga 

antal respondenter. Vi var begränsade av ekonomiska resurser och tidsbrist vilket motiverade 

vårt bekvämlighetsurval. Innan insamlingen startade valde vi att skriva ut 150 enkäter som 

skulle delas ut till alla respondenter. Trost (2007) anser det inte nödvändigt med allt för stora 

urval, de ger hög precision men medför även andra mätproblem.  

 

För att respondenterna skulle vara intressanta för undersökningen valde vi att göra ett 

åldersurval. De personer som tillfrågades var därför mellan 20-65 år. Yngre personer får inte 

handla alkohol på systembolaget och antas därför endast använda drinkmixers till att blanda 

med vatten eller annat än alkohol. Roses ser heller inte personer över 65 år som en intressant 

målgrupp, vilket är anledningen till varför vi inte valde att undersöka personer äldre än 65 år. 

Ett ytterligare kriterium för valet av respondenter var att de skulle vara konsumenter inom 

dagligvaruhandeln. Utifrån bekvämlighetsurvalet landade vi också i en geografisk 

avgränsning, från Borlänge i Dalarna till Halmstad i Halland. Inga respondenter återfanns i 

någon av Sveriges största städer, Linköping var den största staden. Vi såg urvalet som 

intressant för Roses men även för andra företag inom drinkmixerbranschen då respondenterna 

är konsumenter i dagligvaruhandeln där drinkmixers återfinns. De utvalda är således 

potentiella kunder om de inte redan är befintliga kunder. Ett alternativt urval hade varit att 

undersöka personer på Stureplan i Stockholm, för att skapa en bild av deras varumärkesimage. 

Roses ser enligt Stangenberg (2011-04-27) dessa personer som deras imageskapare, men vi 

vet med säkerhet att företaget riktar sin försäljning till en mycket större målgrupp. Företagets 

distribution i Sverige består av en stor geografisk spridning och är inte endast centrerad kring 

de största städernas centrala delar. Roses produkter finns, enligt Roses Action & Marketing 

Plan (2010), till försäljning i cirka 1800 butiker runt om i Sverige. Av distributionen att döma 

anser vi att undersökningens urval är relevant för syftet att skapa en bild av Roses 

varumärkesimage. 
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3.10.3. Genomförande av enkätundersökning  

Enkätundersökningen genomfördes på flera olika områden i Sala. Vi besökte Johanssons café, 

Tärna folkhögskola, Sala brandstation, Åkrahallen, Skarps blommor, Dekalbolaget, Metso 

Minerals, Sala ridskola och Sala stadsbibliotek. Besöken gjordes på många olika typer av 

arbetsplatser och organisationer för att få en bra spridning på respondenter. Vi åkte även till 

Linköpings universitet och samlade in svar på enkäterna. Efter insamlingen ansåg vi att 

antalet respondenter inte var tillräckligt, därför skickades enkäter till Sittab Stol AB i Gustavs 

och även mejl till personer inom vår bekantskapskrets. 

3.10.4. Bortfall 

Vid insamlingen av de 150 enkäter som vi valde att skriva ut, visade det sig att en del innehöll 

bortfall. Bland de som svarade på enkäten elektroniskt uppstod dock inget bortfall. Orsaken 

till bortfallet framgick inte alltid, men en del hade inte tid och andra insåg efter ett par frågor 

att de varken hade intresse eller kunskap för att kunna svara på våra frågor. Sammanlagt blev 

inte bortfallet mer än 5 personer då de som endast hade missat någon enstaka fråga ändå blev 

inkluderade i sammanställningen av informationen. Enkäten innehöll en filterfråga i 

inledningen som gjorde att 53 av de tillfrågade personerna blev instruerade att endast besvara 

utvalda frågor. De övriga 111 personerna var instruerade att svara på alla frågor i enkäten och 

även bland dessa respondenter uppstod ett bortfall på en del frågor. Information om antalet 

bortfall för respektive fråga framgår i empiriavsnittet där vi har valt mer utförliga beräkningar 

för de frågor där bortfallet var som störst.     

3.11. Metodkritik   
Vi har hela tiden försökt vara kritiska och använda de metoder som passar bäst för vårt syfte. 

Samtidigt är vi medvetna om att våra val har påverkat utgången av arbetet. Vi valde att 

intervjua brand manager för Roses och hade vi valt en annan person inom varumärket är det 

möjligt att vi hade fått en annan beskrivning. I det här fallet var vi ute efter expertkunskap och 

inte kartlägga åsikter eller känslor. Därför anser vi att den med mest insikt i varumärket också 

var bäst lämpad som intervjuperson, vilket ligger i linje med god validitet och hög intern 

giltighet. Innan intervjun genomfördes testade vi frågorna på varandra för att få en bild av hur 

de skulle fungera som intervjuunderlag. Enligt vår mening hade ett test på någon annan 

person kunnat ge oss en annan insikt i hur väl frågorna var utformade. Ett problem var att det 

är ett komplicerat område och därför kräver en person med expertkunskap, vilket kan vara 

svårt att hitta. Vår erfarenhet av intervjuer är inte speciellt stor och vi kunde ha tränat på att 

intervjua någon annan innan vi genomförde den riktiga intervjun. Vi försökte att inte påverka 

intervjupersonen genom att hålla låg profil och inte engagera oss allt för mycket i frågorna. 

Davidson och Patel (2003) beskriver något som kallas för intervjuareffekt där 

intervjupersonen styrs av den som leder intervjun. Resultatet blir enligt författarna att 

intervjupersonen, medvetet eller omedvetet, ger svar utifrån vad han eller hon tror förväntas 

av dem. Därför ger inte intervjun den sanna bilden av intervjupersonens tankar och åsikter. 

Med det i åtanke utformade vi frågor som inte skulle vara ledande, istället valde vi ett upplägg 

där intervjupersonen kunde resonera fritt, med möjlighet till följdfrågor om vi saknade något i 

beskrivningen. 

 

Vår erfarenhet av att genomföra en enkätundersökning är inte speciellt stor. Vi försökte sätta 

oss in i teori inom området för att undvika de fallgropar som finns. Vid sammanställningen av 

information från enkätundersökningen framkom en del brister i utformningen. På sista frågan 

hade vi valt att använda ”vet ej” som ett svarsalternativ, trots att alla tillfrågade hade sett 

Roses annonser och därför skulle kunna ta ställning till frågan. Vi fick också ett högt bortfall 

på ett par frågor vilket kan bero på en rad orsaker, exempelvis valet att inte filtrera 

respondenterna mer i början av enkäten. En annan anledning kan vara svårigheten att sätta sig 



25 

 

in i frågorna, exempelvis beskrivningen av Roses som person, vilket många respondenter 

också påpekade vid undersökningstillfällena.  

 

Trost (2007) anser att svarsalternativen i en fråga måste vara uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande. Respondenten ska enligt författaren endast kunna välja ett svarsalternativ och alla 

potentiella svar ska finnas med bland alternativen. Vi anser att våra frågor uppfyllde dessa 

krav, bortsett från fråga 9 som inte var ömsesidigt uteslutande. Därför valde vi också att inte 

presentera resultatet från frågan i empirin.  

 

I övrigt ser vi en viss tendens i åldersintervallet hos respondenterna, en majoritet av de 

tillfrågade befinner sig i vår åldersgrupp. Jacobsen (2002) nämner också att ett 

bekvämhetsurval kan resultera i ett systematiskt snett urval, där relevanta grupper utelämnas. 

Vi anser dock inte att vår undersökning har det problemet, alla åldersgrupper, kön, 

utbildningsnivåer och erfarenheter av varumärket finns representerade.        

 

Vid valet av fallstudie var vi medvetna om dess brister. Jacobsen (2002) menar att resultatet 

från en fallstudie kan vara svårt att applicera på andra områden och därför blir mest intressant 

för fallföretaget. Däremot kan resultatet enligt författaren vara intressant för en specifik 

kontext, i vårt fall företag inom dagligvaruhandeln. Syftet med vår uppsats är att undersöka 

varumärkesidentitet och varumärkesimage för att kunna analysera likheter och skillnader. Vi 

anser också att eventuella skillnader inte behöver vara specifika för just Roses utan kan 

återfinnas hos alla typer av varumärken. Därför ser vi inte att åtgärderna för att utveckla 

identiteten skulle vara begränsade till en viss kontext, då vi antar att alla varumärken med 

nämnda problem är intresserade av att hitta en lösning på problemet. Jacobsen (2002) menar 

också att fallstudier ofta resulterar i teoriutveckling, vilket kan leda till framtida hypoteser 

som kan prövas av nya undersökningar. Han får stöd av Ejvegård (2009), som menar att 

slutsatserna kan ses som indicier, med möjlighet att stärkas genom fortsatt forskning inom 

området. 

3.12. Källkritik 
Vi har vid insamlingen av teori sökt efter flera olika källor för att skapa en bild av 

varumärkesimage och varumärkesidentitet. För att hitta eventuella svagheter hos en källa har 

vi hela tiden jämfört med annan teori inom området. Vi anser att en kritisk granskning är 

viktigt för att hitta den teori som vi finner bäst för vår undersökning. Enligt Davidson och 

Patel (2003) är en kritisk granskning nödvändig, då en undersökare kan skapa en skev bild av 

ett fenomen om bara ett fåtal källor undersöks och presenteras. Sekundärkällorna består av 

både svensk och utländsk litteratur och vi anser att de mest citerade och använda teorierna 

kommer från utlandet. Vi valde också att bygga stommen av vår teori kring Aaker och hans 

forskning inom området. Vi ser inget problem i de utländska teorierna och deras applicering 

på svenska varumärken och -marknader. Våra källor riktar sig till alla typer av varumärken 

och marknader vilket vi anser ytterligare stärker vårt val. Många av de litterära källorna 

används som undervisning inom området och forskarnas modeller och teorier har blivit 

citerade under en längre tid. Nämnda forskare har även lång erfarenhet av undersökningar 

inom området och vi ser dem som tillförlitliga källor. Aaker (2002) och Kapferer (2008) är 

två stora marknadsföringsteoretikerna inom identitetsområdet vilka båda har utvecklat kända 

konceptuella modeller. Aaker (2002) har utvecklat teorin om kärnidentitet och utvidgad 

identitet, medan Kapferer (2008) står bakom identitetsprismat. Vi har valt Aakers (2002) 

identitetssystem som den teoretiska grunden för vår empiriska undersökning av följande 

anledningar:  
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Uppdelningen av Aakers (2002) 12 element hjälper oss att tydligt särskilja de olika 

beståndsdelarna i varumärkesidentiteten. Vidare berör Kapferers (2008) identitetsprisma 

varumärkesnamn, vilket inte är intressant för vår undersökning, då Roses har haft sitt 

varumärkesnamn sedan 1867 och detta är enligt Stangenberg (2011-04-27) ingenting som 

kommer att förändras. Vidare marknadsförs Roses av Haugen-Gruppen AB i Sverige. 

Haugen-Gruppen följer en multibrandingstrategi vilket ger oss ytterligare motiv till valet av 

Aakers (2002) modell. Melin (1999) menar att prismat har svagheter, särskilt där Kapferer 

(2008) lyfter fram kultur som en viktig länk. Melin (1999) menar att Kapferer (2008) här 

bortser från det faktum att företag såsom Procter & Gamble väljer att marknadsföra sina 

varumärken utan koppling till företagsnamnet, vilket enligt Melin (1999) kan göra att 

identitetsprismat inte alltid kan förankras i verkligheten. Melin (1999) förklarar att Procter & 

Gamble följer en multibrandingstrategi, dvs. de strävar inte efter en koppling till 

företagsnamnet hos sina olika varumärken, då detta kan leda till en underminering av 

varumärkesidentiteten hos de enskilda varumärkena. 

 

3.13. Validitet 
 Davidson och Patel (2003) uppger att metoden för insamling av empiri måste uppfylla kraven 

för validitet. Med validitet avser Jacobsen (2002) giltig och relevant information som stämmer 

överens med undersökningens syfte. Enligt Davidson och Patel (2003) handlar det om att 

forskaren faktiskt undersöker det som var avsikten med undersökningen och inte använder 

information som svarar på något annat. Vidare beskriver Jacobsen (2002) att validiteten 

innehåller både intern- och extern giltighet. Författaren menar att intern giltighet handlar om 

att faktiskt mäta det vi tror att vi mäter, medan den externa giltigheten avser överförbarhet och 

huruvida det är möjligt att generalisera informationen till andra sammanhang.  

 

Som en försäkran om god validitet, i den kvalitativa metoden, valde vi ut den person som vi 

ansåg bäst kunde besvara våra frågor kring Roses. Elisabeth Stangenberg är brand manager 

för varumärket i Sverige och hade även insikt i teorin, därför såg vi henne som lämplig. 

Genom att vi jämförde svaren som framgick ur intervjun med Roses Brand Plan anser vi att 

validiteten höjs ytterligare. För att undvika missförstånd och försäkra oss om god validitet 

valde vi att skicka den sammanställda intervjun till Elisabeth, hon gick igenom materialet och 

godkände den. Underlaget för intervjun kom från teorin, vilket vi anser bidrar till god 

validitet, då risken minskar att vi mäter något som vi inte är ute efter att mäta. 

 

Vid utformningen av enkäten valde vi att använda den information som framgick av intervjun. 

Tillvägagångssättet anser vi stärka validiteten, då frågorna i enkäten byggde på Roses 

varumärkesidentitet som respondenterna fick ta ställning till. Övriga frågor i enkäten kom från 

den teoretiska referensramen, vilket ytterligare minskar risken att resultatet har låg validitet. 

Den externa giltigheten hade enligt Jacobsen (2002) kunnat vara starkare om vi valt att 

undersöka fler personer, vilket vi är väl medvetna om. Genom att undersöka ett mer avgränsat 

område hade också giltigheten kunnat höjas, utan att kräva fler respondenter. 

 

3.14. Reliabilitet 
Jacobsen (2002) menar att reliabilitet innebär tillförlitlighet och trovärdighet, undersökningen 

måste gå att lita på. Författaren beskriver att undersökningar inte får innehålla felaktiga 

mätningar då det kan påverka reliabiliteten. Även Davidson och Patel (2003) anser att 

undersökaren måste försäkra sig om att tillvägagångssättet är tillförlitligt, vilket innebär en 

god reliabilitet där undersökningen genomförs på rätt sätt. Författarna menar att låg reliabilitet 

också ger låg validitet, eftersom en undersökning som inte är tillförlitlig också får problem att 

visa vad som faktiskt har undersökts.   
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Vi valde att spela in konversationen i intervjun för att försäkra oss om god reliabilitet och inte 

missa någon viktig detalj. Jacobsen (2002) förespråkar bandspelare vid intervjuer för att 

slippa sänka blicken från intervjupersonen och anteckna, men också för att återge en korrekt 

beskrivning av samtalet. 

 

Jacobsen (2002) anser att frågorna i en enkät bör varieras med både positiva och negativa 

påståenden, för att inte alla frågor ska vara lika, då respondenten riskerar att tappa fokus på 

vad som faktiskt står i frågan. Vi valde att inte använda negativa påståenden då enkäten var 

relativt svår att besvara och en större variation på påståendena kunde enligt vår mening 

försvårat möjligheten för respondenterna att ge tillförlitliga svar. För att skapa en variation i 

frågorna valde vi istället att använda både påståenden och konkreta frågor, i hopp om att 

respondenten inte skulle falla in i ett mönster utan hela tiden vara tvungen att sätta sig in i vad 

frågan gällde. 

 

På fråga 20 i enkäten anser vi att svaren kan innehålla bristande reliabilitet. Vi valde att inte 

räkna med de personer som vi vet hade möjlighet att se svaret på framsidan av enkäten. 

Övriga respondenter kan ha sökt upp svaret utan vår vetskap, trots att vi påpekat vikten av att 

de svarar ärligt, vilket kan ha påverkat reliabiliteten i svaren. 

 

För respondenterna som inte använt Roses, men ändå kände till varumärket, kunde vi ha 

filtrerat frågorna. De var hänvisade att svara på alla frågor, men hade genom sitt svar på fjärde 

frågan redan besvarat några av de senare frågorna, exempelvis fråga 7 där vi ville veta hur 

ofta de köper Roses produkter. Vi är medvetna om att valet att inte filtrera fråga 4 ytterligare 

kan ha resulterat i en mer negativ inställning hos respondenterna som skulle kunna påverka 

deras trovärdighet i svaren. Vårt val grundar sig i att en ytterligare filtrering kunde förvirrat 

respondenterna i deras navigering i enkäten och sänkt trovärdigheten. Valet av respondenter 

är enligt Jacobsen (2002) också något som kan påverka trovärdigheten i en undersökning. Vi 

valde inte respondenter utifrån deras insikt i varumärket, vilket innebar att kunskapsnivån 

varierade hos de undersökta personerna. Enkäten var anpassad efter hur mycket erfarenhet 

respondenterna hade av Roses, men med varierande insikt i varumärket har respondenterna 

också olika förutsättningar för att svara på frågorna. Med en bättre anpassning av frågorna 

utifrån respondentens kunskap anser vi att trovärdigheten i svaren hade kunnat höjas 

ytterligare.  

 

På fråga 14 borde vi valt att använda ”vet ej” som svarsalternativ, då personer som inte använt 

Roses kan ha svårt att svara på hur resultatet blir när de blandar drinkar med företagets 

drinkmixer. Detta är något som vi anser kan ha påverkat reliabiliteten i svaren på frågan. Ett 

annat exempel är hur respondenterna ställde sig till att Roses produkter kännetecknas av god 

smak. Närmare 20 % av de som endast känner till varumärket har valt ”vej ej” som svar på 

frågan. Ett antal av dessa respondenter har också valt andra alternativ, trots att de inte har 

provat produkten, vilket kan tyda på bristande reliabilitet.    

 

Enligt vår mening är det inte möjligt att vara helt objektiv i en undersökning, vi anser att 

oavsett hur precist det går att återge och testa en studie, kommer resultatet och slutsatser att 

variera med olika undersökare. Vår uppfattning är att människor tolkar och uppfattar 

undersökningar och resultat utifrån tidigare erfarenheter och personliga förutsättningar, därför 

ser vi en helt objektiv kartläggning som svåruppnåelig. Jacobsen (2002) är inne på samma 

linje och menar att personer som undersöker samma tema fokuserar på helt olika saker, de 

skapar en egen tolkning av resultatet. Detta är självklart något som kan påverka reliabiliteten 
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och validiteten i undersökningen, därför har vi haft det i åtanke under arbetets gång och hela 

tiden kritiskt granskat våra tolkningar och val.  

Vid insamling av information från enkäten krävdes dock ingen tolkning, då vi inte använde 

öppna svar. Om vi istället använt öppna svar skulle dels respondenten tolka frågan och vi 

skulle bli tvungna att tolka deras svar. Med redan förutbestämda svarsalternativ krävdes inte 

vår tolkning på alla 164 respondenters svar. Svaren var redan kodade och tolkade på förhand 

vilket gör att en ytterligare tolkning, efter att respondentens svar framgått, inte behövdes. 

Trost (2007) anser också att ett öppet svar kan vara svårt att tyda vilket gör det komplicerat att 

skapa en förståelse för vad respondenten menar. Därför anser vi att upplägget med 

förutbestämda svarsalternativ ytterligare stärker validiteten i undersökningen. 
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4. EMPIRI 

4.1 Företagsfakta 

4.1.1. Från botemedel till drinkmixer – historien om Roses Cordial Mixer 

Det var den skotska affärsmannen Laughlin Rose som lanserade Roses Lime 1867. På den 

tiden var limejuice känt som ett botemedel mot skörbjugg – en vidspridd och fruktad sjukdom 

bland sjömän. Redan 1767 bestämde det brittiska parlamentet att alla fartyg inom flottan och 

marinen skulle ha limejuice ombord då det ansågs ge en friskare och starkare bemanning. 

Etthundra år senare bestämde parlamentet att alla handelsfartyg, som seglade under brittisk 

flagg, skulle ha limejuice ombord. Bestämmelserna gjorde att efterfrågan på limejuice blev 

väldigt hög men Laughlin Rose insåg samtidigt att ren limejuice inte var särskilt populärt 

bland sjömännen. Därför introducerade Laughlin Rose, under 1867, en sötad limejuice med en 

frisk och något syrlig smak. Laughlin Rose limejuice levererades i väldesignade flaskor som 

snabbt blev populära hos sjömännen och resultatet blev den första varumärkta fruktjuicen – 

Roses Cordial Mixer (Rosesmixers.com: History, 2011). 

4.1.2. Hans Just A/S Danmark 

Sedan 1956 har Hans Just A/S i Danmark varit distributör för Roses drinkmixers. 1993 

etablerades en skandinavisk produktion och 1997 blev Hans Just A/S utsedda att producera, 

sälja och marknadsföra Roses på den europeiska marknaden. Hans Just A/S har tillsammans 

med Schweppes International Limited utvecklat sortimentet som idag består av en välkänd 

Lime, men även Citron, Aprikos, Granatäpple, Svartvinbär, Mojito och Tranbär (webbsidan 

Rosesmixers.com: History). Hans Just A/S har en omsättning på cirka 750 miljoner och har en 

personalstyrka bestående av 47 personer med bakgrund inom marknadsföring, försäljning och 

export (Roses Brand Plan 2011). 

4.1.3. Haugen – Gruppen AB Sverige 

I Sverige säljs och marknadsförs Roses av Haugen-Gruppen AB Sverige, Roses 

marknadsandel uppgår idag till ca 18 %. Haugen-Gruppen Sverige är ett av Nordens starkaste 

dagligvarubolag som marknadsför och säljer internationellt välkända och starka varumärken. 

Företagets huvudsakliga verksamhet består i att marknadsföra och sälja internationella 

livsmedel på den svenska dagligvarumarknaden. Försäljning sker via ICA, COOP, Axfood 

och Bergendahls. Haugen-Gruppen är idag svensk generalagent för över 50 varumärken, 

däribland: Twinings te, Caj P grillprodukter, Breton smörgåskex med flera (Haugen-

Gruppen.se: Om oss, 2011). 

4.2. Kvalitativ intervju 

4.2.1. Inledande målgruppsbeskrivning 

Elisabeth Stangenberg (2011-04-27), Brand Manager för Roses i Sverige sedan maj 2009 

menar att Roses tidigare har riktat sig mot en målgrupp som är över 30 år, bor i storstad, är 

välutbildad och har bra inkomst. Dock menar Stangenberg (2011-04-27) att användningen har 

förflyttat sig och att användarna idag huvudsakligen befinner sig i åldersgruppen 45-50 år. 

Detta har medfört att Roses vill föryngra varumärket och de strävar idag, primärt, efter att nå 

en målgrupp som är 25-45 år som bor i de större städerna, där det är mer intressant med 

uteliv. Enligt Stangenberg (2011-04-27) har det inte tidigare gjorts några undersökningar i 

Sverige om image och vad varumärket står för i konsumenternas medvetande. 

4.2.2. Varumärkesidentitet 

Om Stangenberg (2011-04-27) skulle beskriva Roses med några få ord väljer hon nostalgisk, 

en klassiker, originalet och stilfullt. Stangenberg (2011-04-27) betonar att Roses är en 
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klassiker men att detta egentligen inte är någonting konsumenterna vet om, då 

kommunikationen inte betonar Roses ursprung eller historia överhuvudtaget.  

                                     

                                ”Historian vet konsumenterna i princip ingenting om.”  

                            (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011)  

 

                   ”Roses Lime är originalet, det är det man ska ha hemma. Det är klassikern,  

                  det som du ska använda. Det ska vara som Heinz ketchup när du äter pasta.  

                            (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

 

Stangenberg (2011-04-27) beskriver den varumärkesidentitet Roses vill förmedla som det 

självklara valet vid drinkmixning. Jämfört med konkurrenter strävar Roses efter att vara 

snäppet vassare och snyggare designmässigt samtidigt som Roses Lime har en helt unik och 

godare smak än konkurrenterna. 

 

4.2.2.1. Kärnidentitet 

Roses Lime är enligt Stangenberg (2011-04-27) grunden i varumärket då det står för cirka 95 

% av försäljningen och är varumärkets ansikte utåt. När Roses kommuniceras är det Roses 

Lime som används där färgen grön är en viktig del i kärnidentiteten. Stangenberg (2011-04-

27) uppger att den gröna klassiska flaskan har sett precis likadan ut sedan varumärket 

grundades 1867, även smaken Lime har funnits med hela tiden. Stangenberg (2011-04-27) 

menar vidare att den gröna färgen och den klassiska flaskan tillsammans med limesmaken är 

grundpelarna i varumärkets identitet. 

 

4.2.2.2. Utvidgad identitet 

I den utvidgade identiteten fokuserar Roses enligt Stangenberg (2011-04-27) på att förmedla 

hur lätt det är att blanda häftiga drinkar och cocktails med Roses. Detta kommuniceras till 

konsumenterna genom varumärkets slogan:  

 

                                  ”If only everything was as easy as mixing with Roses.”  

                            (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

 

Stangenberg (2011-04-27) har ännu ingen uppfattning om hur konsumenterna uppfattar: If 

only everything was as easy as mixing with Roses, då det inte har gjorts någon undersökning 

kring detta. Dock menar Stangenberg (2011-04-27) att den internt, bland Haugen-Gruppens, 

säljare uppfattas som lite lång och krånglig samt att det finns svårigheter att förstå 

sammanhanget med invändningar i stil med att andra saker i livet är lättare än att blanda 

drinkar. ”If only everything was as easy as mixing with Roses” har enligt Stangenberg (2011-

04-27) implementerats under 2010 och har ersatt Roses tidigare slogan: ”Made by Roses, 

mixed by You”. Stangenberg (2011-04-27) menar att ”Made by Roses, mixed by You” har 

funnits med länge för att den ska sätta sig i konsumenternas medvetande. Dock är 

Stangenbergs (2011-04-27) uppfattning att den har varit relativt osynlig och hon ifrågasätter 

om den verkligen bidrog med något värde till varumärket. 
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4.2.3. Värdeerbjudande 

 

4.2.3.1. Funktionella fördelar 

Den funktionella fördel som Roses satsar på att kommunicera är enligt Stangenberg (2011-04-

27) hur enkelt det är att mixa drinkar med Roses. Vidare menar hon att det är svårt att ha en 

funktionell fördel i drinkmixerkategorin där alla produkter blandas på samma sätt. Samtidigt 

nämner Stangenberg (2011-04-27) Dailys, en av konkurrenterna, vilka har en funktionell 

fördel då de använder sig av en drinkpropp på sina flaskor för att underlätta upphällning. 

 

4.2.3.2. Emotionella fördelar och självuppfyllande fördelar 

Vad gäller Roses emotionella fördelar beskriver Stangenberg (2011-04-27) att de vill bygga 

upp en känsla av trygghet och säkerhet där konsumenten får samma resultat varje gång 

han/hon blandar en drink. Roses vill även förmedla en känsla av att vara en häftig produkt där 

användarna definierar sig själva som coola och medvetna som har det senaste. Vidare menar 

Stangenberg (2011-04-27) att varumärkets användare ska känna sig proffsiga för att de 

använder en drinkmixer som riktiga bartendrar använder. Stangenberg (2011-04-27) uppger 

också att målet är att användarna ska känna sig trendiga till viss del, hennes uppfattning är 

dock att det är en lång väg för varumärket att vandra innan målet är nått. I följande citat 

beskriver Stangenberg (2011-04-27) vilka känslor Roses vill spela på: 

 

             ”Varför köper du en Bacardi Breezer för 25 kronor när du kan köpa en cider  

               för 15 kronor? Du betalar för en image och för att få elegansen.  

                          (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

4.2.4. Produkt 

När vi diskuterar vad som kännetecknar Roses produkter menar Stangenberg (2011-04-27) att 

det som gör varumärket unikt jämfört med konkurrenter är smaken och kvaliteten. 

Kvalitetsmässigt menar Stangenberg (2011-04-27) att Roses är överlägsen sina konkurrenter 

då de använder bättre råvaror vilket motiverar det högre priset. 

Stangenberg (2011-04-27) uppger även att Roses är en häftigare och snyggare produkt där 

hon gör en jämförelse med olivolja:  

 

               ”Man köper gärna en dyrare och snyggare olivolja när den ska stå framme  

                och synas på diskbänken. Om man ska ha sin drinkmixer i barskåpet där  

                   den syns är det snyggare att ha Roses Lime än en av konkurrenterna.” 

                            (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

 

Stangenberg (2011-04-27) anser vidare att kvalitet och värde betyder allt för Roses och att det 

är vad varumärket prisas och uppskattas för. Vidare uppger Stangenberg (2011-04-27) att 

konsumenterna inte vet att råvarorna är dyrare då detta inte kommuniceras, Roses försöker 

istället påvisa med designen att de är mer premium än konkurrenterna.  

Stangenberg (2011-04-27) uppger att priset på Roses produkter på den svenska marknaden 

höjdes med över 40 % under 2010 vilket gjort att detaljisterna valt att plocka bort alla smaker 

utom Lime från butikshyllorna. Prishöjningen gjordes enligt Stangenberg (2011-04-27) för att 

skapa en positiv marginal för att kunna återinvestera i produkterna där Roses vill driva 

kategorin och öka konsumenternas intresse för att mixa klassiska cocktails och trendiga 

drinkar. 

 

4.2.4.1. Användningstillfälle 

Vad gäller användningstillfällen finns det inget uttalat specifikt tillfälle som Roses strävar 

efter att äga men Stangenberg (2011-04-27) menar att Roses vill synas på de lite finare och 
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glassigare tillställningarna som cocktailpartyn och liknande. Kommunikativt uppger 

Stangenberg (2011-04-27) att det inte gjorts särskilt mycket reklam kring dessa sammanhang 

bortsett från annonsering i de stilfulla magasinen Café, King & Elle. Roses strävar med denna 

annonsering efter att få ut budskapet till människor med en medveten livsstil som rör sig 

mycket i utelivet och i de lite finare salongerna. 

 

4.2.4.2. Kopplingar till ursprungsland 

Vad gäller kopplingar till ursprungsland och historia är det enligt Stangenberg (2011-04-27) 

inget som Roses strävar efter. I PR-utskicken brukar historien om Roses nämnas och det står 

på flaskan när varumärket grundades, men i övrigt används inga kopplingar. Stangenberg 

(2011-04-27) menar att det kan vara svårt att marknadsföra hur coolt och trendigt varumärket 

ska vara tillsammans med att få fram budskapet om att det är en gammal och klassisk produkt.  

4.2.5. Personlighet 

Stangenberg (2011-04-27) påpekade att hon länge funderade på hur hon skulle beskriva Roses 

som person. Stangenberg (2011-04-27) ser Roses som en väldigt social och utåtriktad kvinna 

med en hög inkomst. Hon ser framför sig en medelålders östermalmstant som bjuder hem 

väninnorna på festligheter under helgen, hon har alltid haft Roses hemma och även hennes 

föräldrar hade det. Stangenberg (2011-04-27) menar att denna personlighet behöver föryngras 

vilket sker med hjälp av främst annonsering i magasin som King, Café och Elle. Vidare 

uppger Stangenberg (2011-04-27) att Roses inte har någon medveten strävan efter att skapa en 

viss typ av relation till sina konsumenter. 

 

4.2.5.1. Typiska användare 

Stangenberg (2011-04-27) ser den typiska användaren som en medelålders kvinna eller man 

som är välutbildad, bor i villa, köper Roses varannan månad och lägger stor vikt vid kvalitet 

och vet varför de köper dyrare produkter. 

 

4.2.5.2. Idealiska användare 
Vad gäller Roses idealiska användare ser Stangenberg (2011-04-27) en kändis med klass, stil, 

som har koll på mode, klär sig propert och som är en del av ”innefolket” i storstäderna. 

Stangenberg (2011-04-27) nämner Svante Tegnér och Blondinbella som eventuella exempel 

på varumärkets ansikte utåt. De event Roses skulle lämpa sig för är enligt Stangenberg (2011-

04-27) den typen som anordnas i Bindefeldts regi, som anses vara stilfulla och trendiga. 

Stangenberg (2011-04-27) påpekar att de har haft planer på event i de större städerna men på 

grund av ekonomiska begränsningar har inte utrymme funnits ännu. 

            

”Den idealiska användaren skulle vara en brat-unge som lever på sina föräldrars pengar”. 

                           (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

 

4.2.6. Symbol 

Stangenberg (2011-04-27) menar att logotypen inte är särkilt välkänd och att den heller inte 

används i kommunikationen, istället är det den säregna flaskan som är symbolen för 

varumärket. Stangenbergs (2011-04-27) uppfattning är att logotypen inte ses som särskilt 

attraherande utan snarare ganska tillintetsägande då den försvinner lite i designen på flaskan. 

Det är istället flaskan som konsumenterna ska känna igen och förknippa med varumärket, 

något som Roses jobbar med att stärka ytterligare. 
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4.2.7. Organisation  

När vi frågar Stangenberg (2011-04-27) om vad som kännetecknar Roses organisation uppger 

hon att det är jättesvårt att svara på. Vidare menar hon att strategiska beslut genomförs i alla 

länder där varumärket återfinns. En ny annonskampanj genomförs inte bara i Sverige, därför 

menar Stangenberg (2011-04-27) att det ofta svårt att få igenom förslag som Haugen-Gruppen 

ser som intressanta för den svenska marknaden. När det gäller mindre beslut, exempelvis hur 

de ska sälja in varumärket till dagligvaruhandeln, uppger Stangenberg (2011-04-27) att det är 

upp till Haugen - Gruppen att avgöra tillvägagångssätt och att en styrka inom företaget är att 

det är väldigt korta led för att få igenom beslut. Vidare beskriver Stangenberg (2011-04-27) 

att hon anordnar möten med säljarna två gånger om året för att ge dem aktuell information om 

Roses. Ändå anser Stangenberg (2011-04-27) att säljarna inte har tillräckligt god insikt i 

varumärket och en anledning till detta är att Roses inte är särskilt högt prioriterat hos 

butikerna. Enligt Stangenberg (2011-04-27) är butikerna inte intresserade av drinkmixers då 

kategorin uppvisar en kraftig nedgång i försäljning vilket gör att hyllans position i butik blir 

lidande. Vidare beskriver Stangenberg (2011-04-27) att butikerna ser hyllorna som tråkiga 

och i behov av förnyelse. Detta tillsammans med försäljningsnedgången gör att 

drinkmixerhyllan placeras på de mindre trafikerade avdelningar vilket är förödande för 

försäljningen. 

 

4.2.7.1. Strikta regler från varumärkesägarna 
Vidare uppger Stangenberg (2011-04-27) att Haugen-Gruppen haft tankar kring att lansera en 

mindre flaska som kan ges bort i butik eller på olika event för att få konsumenterna att prova 

produkterna och samtidigt öka intresset kring varumärket. Stangenberg (2011-04-27) menar 

även att prövoköpen potentiellt skulle kunna öka om en mindre flaska fanns till försäljning. 

Diskussioner om att lansera en mindre flaska har flera gånger förts med varumärkesägarna 

som menar att någon annan flaska aldrig har funnits och kommer aldrig att finnas. 

Anledningen är enligt Stangenberg (2011-04-27) att varumärkesägarna inte vill bryta den 

klassiska associeringen till flaskan och dess design som alltid sett likadan ut. 

 

Stangenberg (2011-04-27) menar att det är väldigt strikta regler från Roses ägare vad gäller 

utrymme för egna kommunikativa initiativ nationellt. Enligt Stangenberg (2011-04-27) väljer 

Haugen-Gruppen själva vilka kanaler de vill använda sig av i Sverige men att de följer en 

strikt manual där marknadsmaterialet ser likadant ut i alla länder där varumärket 

marknadsförs. Stangenberg (2011-04-27) menar att den strikta manual de följer leder till att 

kommunikationen ger en väldigt sammanhållen och konsekvent bild av Roses över hela 

Europa. På frågan om kommunikationen når ut till konsumenterna på det sätt som 

Stangenberg (2011-04-27) önskar, svarar hon att den kunde vara tydligare och klarare, men 

menar att det inte finns tillräckligt stor budget för att marknadsföra varumärket i den 

utsträckning som skulle behövas. Stangenberg (2011-04-27) anser att det skulle gå att göra 

fantastiska tv-reklamer då materialet som varumärkesplattformen bygger på har stor potential. 

4.2.8. Annonsmaterialet 

Den del i marknadskommunikationen som Stangenberg (2011-04-27) ser som mest primär är 

annonseringen, vilket är en viktig del i att förmedla varumärkesidentiteten. Vi frågar vad 

Stangenberg (2011-04-27) anser om Roses pågående annonskampanj, där de har utformat tio 

olika annonser som alla består av tre ord, exempelvis ”car, wife, repaint”. Tanken med 

annonserna är enligt Stangenberg (2011-04-27) att de ska vara fyndiga och iögonfallande, hon 

beskriver dem som en slags knepig humor som är fyndiga när konsumenterna väl inser vad 

som är tanken med dem. Stangenberg (2011-04-27) menar också att syftet är att läsaren ska 

stanna upp och reflekterar över annonserna, kanske även störa sig på dem om de inte förstår 

budskapet. Vidare strävar Roses annonser efter att skapa associationer till hur lätt det är att 
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använda deras drinkmixers där de tre orden ska kopplas till ”If only everything was as easy as 

mixing with Roses” som pryder annonsens nedre del. Stangenberg (2011-04-27) beskriver 

vidare att annonserna vill förmedla känslor som häftig, cool och festlig. Hon uppger också att 

tanken med underfundigheten är att fånga de yngre konsumenterna och få dem förstå 

kopplingen till hur enkelt det är att använda en drinkmixer - inte svårare än att blanda drinkar 

med läsk. Betoningen på enkelheten i kommunikationen hänger enligt Stangenberg (2011-04-

27) ihop med att de vill komma åt en yngre målgrupp. 

4.2.9. Närhet till köptillfället 

Avslutningsvis ber vi Stangenberg (2011-04-27) föra ett resonemang kring de olika kanalerna 

som Haugen-Gruppen använder för att marknadsföra Roses i Sverige.  Stangenberg (2011-04-

27) menar att Roses motto är närhet till köptillfället. För att lyckas med detta menar 

Stangenberg (2011-04-27) att de jobbar mycket med kampanjer i butik som i första hand 

inkluderar rabattkuponger och ”köp och få”, vilket innebär att de erbjuder någon form av 

present till alla som köper en Roses Lime under en viss period. Detta ökar försäljningen men 

ger inte den effekt som de skulle vilja. Stangenberg (2011-04-27) menar att det viktigaste är 

att skapa trafik till hyllan vilket är väldigt svårt då drinkmixerhyllan har jättedålig trafik och 

ofta är dåligt placerad. Av den anledningen arbetar Haugen-Gruppen mycket med att få ut 

ställ med Roses på golvet i butikerna för att därigenom skapa mer synlighet, exempelvis 

bredvid chipskategorin. Stangenberg (2011-04-27) betonar att arbetet i butik är en väldigt 

viktig del för att skapa synlighet för Roses. Utöver detta använder sig Haugen-Gruppen även 

av annonser i butikernas direktutskick, där det exempelvis annonseras i ICAs reklamblad om 

ett lägre pris på Roses Lime inför midsommarveckan. Vidare är Stangenberg (2011-04-27) av 

uppfattningen att Roses inte är en ”spontanköpsprodukt” och därför behöver inspirera och lära 

konsumenterna hur de ska använda produkten till att blanda klassiska cocktails och trendiga 

drinkar hemma. 

4.2.10. Kommunikationsproblem 

Stangenberg (2011-04-27) uppger att Roses gärna inspirerar till drinkblandning i sina 

annonser vilket gör kopplingen till alkohol uppenbar. Stangenberg (2011-04-27) menar att 

denna koppling försvårar arbetet med marknadsföringen därför att många tidningar och 

liknande avstår från annonser med Roses på grund av detta.  

 

Avslutningsvis anser Stangenberg (2011-04-27) att det saknas tid och kunskap om kategorin 

då hennes uppfattning är att det är ganska svårt att veta hur produkterna i kategorin 

konsumeras. Stangenberg (2011-04-27) menar att även säljarna behöver mer information för 

att förstå sig på hur kategorin fungerar för att därigenom kunna arbeta mer aktivt ute i butik. 

Vidare uppger Stangenberg (110427) att kategorin drinkmixers har gått ned med 20 % det 

senaste året. Hon menar att det har att göra med att användandet har förändrats. Istället för att 

bjuda på drinkar vid festliga tillställningar bjuds det på vin. Stangenberg (110427) uppger 

även att det används läsk i allt större utsträckning när det blandas drinkar, exempelvis Rom & 

Cola och Fanta & Rose. 

4.3. Kvantitativ enkät 
Informationen från enkäten sammanställdes i SPSS där vi också drog slutsatser och räknade 

medelvärden på respondenternas svar. Vi har valt en kronologisk ordning där resultatet från 

respektive fråga kommer i nummerordning. Svaren har kodats från 1-5 på de frågor där vi 

ville beräkna medelvärdet. Det mest negativa svarsalternativet har fått värdet 1 medan det 

mest positiva svarsalternativet har fått värdet 5. På övriga frågor presenteras endast 

svarsfrekvensen för de olika alternativen. Nedan följer en beskrivning på vad de olika 

beskrivningarna betyder. 
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Frekvens: Antal personer som valt ett visst svarsalternativ. 

Valid procent: Procentandelen (för ett visst svarsalternativ) av det totala antalet respondenter 

som svarat på frågan. 

Kumulativ procent: Adderad procent för flera svarsalternativ. 

Antal svar: Antal respondenter som svarat på frågan, exklusive de som valt ”vet ej”.  

Vet ej: Frekvensen för svarsalternativet. 

Medelvärde: Snittet för antal svar.   

4.3.1. Inledande frågor 

Vid insamlingen av enkäten fick vi ihop totalt 164 respondenter. Fördelningen på respektive 

kön och totala antalet respondenter framgår av figur 4.3.1. Undersökningen bestod av 100 

män och 64 kvinnor, procentandelen för männen var 61 % och för kvinnorna 39 %.    
 

Fråga 1. Kön? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Man 100 61,0 61,0 

Kvinna 64 39,0 100,0 

Totalt 164 100,0  

Figur (4.3.1) 

 

 

Åldersfördelningen var avgränsad från 20-65 år. Antalet respondenter i respektive kategori 

framgår av figur 4.3.2. Som tabellen visar var flest personer mellan 20-35 år, där 65,2 % av 

det totala antalet respondenter återfanns. Den enskilt största kategorin var 20-25 år med 64 

respondenter och 39 % av totala antalet respondenter.   

 

Fråga 2. Ålder? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid 20-25 år 64 39,0 39,0 

26-35 år 43 26,2 65,2 

36-45 år 20 12,2 77,4 

46-65 år 37 22,6 100,0 

Totalt 164 100,0  

Figur (4.3.2) 

 

I figur 4.3.3 redovisas respondenternas olika utbildningsnivåer. Precis som i föregående 

frågor valde alla respondenter att svara på frågan. Närmare hälften (47,6 %) av de tillfrågade 

hade en eftergymnasial utbildning, medan 41,5 % hade en gymnasial utbildning. Endast en 

respondent hade inte avslutat någon av de olika utbildningsnivåerna.  
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Fråga 3. Vilken är din högst avslutade eller pågående utbildningsnivå? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Grundskolan 17 10,4 10,4 

Gymnasiet 68 41,5 51,8 

Eftergymnasial 

utbildning 

78 47,6 99,4 

Inget av alternativen 1 ,6 100,0 

Totalt 164 100,0  

Figur (4.3.3) 

 

Den fjärde frågan i enkäten, figur 4.3.4, berörde respondenternas erfarenhet av 

Roses. Som tabellen visar var det 32,3 % av de tillfrågade som inte kände till 

varumärket, vilket också var det mest förekommande svaret på frågan. 

Respondenter som inte kände till varumärket hänvisades till att endast svara på 

fråga 10, 11, 21 och 22. Frågan fungerade som ett filter för att navigera de olika 

respondenterna till rätt frågor utifrån deras erfarenhet och insikt i varumärket. 

Övriga alternativ hade en relativt jämn spridning mellan 20-25 % av 

respondenternas svar.    

 

Fråga 4. Vilket av följande påståenden passar bäst på dig: 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Har köpt och druckit 

Roses drinkmixer 

41 25,0 25,0 

Har druckit Roses 

drinkmixer 

33 20,1 45,1 

Känner igen 

varumärket men har 

inte druckit 

37 22,6 67,7 

Känner inte igen 

varumärket 

53 32,3 100,0 

Totalt  164 100,0  

Figur (4.3.4) 
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Figur 4.3.5 visar erfarenheten hos de olika åldersgrupperna. Den totala summan för varje färg 

är 100 % och visar således hur erfarenheten ser ut inom en specifik åldersgrupp. 

 

 
Figur (4.3.5) 

 

Gemensamt för de fyra första frågorna i enkäten var att det inte fanns några bortfall. Alla 

respondenter hade valt att svara på frågorna. Efter filterfrågan (nr 4) ska 111 svar finnas på 

varje fråga (utom 10,11,21 och 22 som alla 164 personer ska svara på), om det inte uppstått 

något bortfall eller några respondenter som valt att kryssa i ”vet ej”. Fråga 21 är den enda 

frågan som innehåller ”vet ej” som svarsalternativ och som alla respondenter ska besvara. De 

som svarat alternativ 1, 2 och 3 på fråga fyra ska fortsätta och besvara alla frågor i formuläret 

och summan av dessa respondenter är 111. 

4.3.2.  Konsumenternas bild av varumärket Roses 

I fråga fem undersöktes konsumenternas bild av Roses varumärke. Figur 4.3.6 visar resultatet 

där vi ser att majoriteten (57,7 %) av respondenterna har valt ett neutralt svar och således 

varken är negativa eller positiva till varumärket. Ingen av de undersökta hade en väldigt 

negativ bild av Roses och endast en person hade en negativ bild av varumärket. Även i denna 

fråga fanns inget bortfall. Medelvärdet på frågan presenteras i figur 4.3.7 och uppgick till 

3,46. Vi har även genom ett One-Way ANOVA-test fastslagit att det finns signifikanta 

skillnader i varumärkesbildens medelvärden mellan konsumentgrupper som har köpt och 

druckit Roses drinkmixer och de som endast känner igen varumärket. Däremot finns inga 

statistiska bevis för att medelvärdet är högre för de som har köpt och druckit Roses 

drinkmixer och de som endast har druckit Roses drinkmixer. För de sistnämnda kan vi dock 
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statistiskt säkerställa att deras medelvärde skiljer sig från konsumenter som endast känner till 

Roses drinkmixer. Testet visar också att det finns signifikanta skillnader i spridningen av 

konsumenternas varumärkesbild, mellan personer med olika erfarenhet av Roses.    

 

Fråga 5. Vad har du för bild av Roses? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Väldigt negativ 

Negativ 

0 

1 

0 

,9 

0 

,9 

Varken negativ eller 

positiv 

64 57,7 58,6 

Positiv 40 36,0 94,6 

Väldigt positiv 6 5,4 100,0 

Totalt 111 100,0  

     

    

Figur (4.3.6) 

 

 

 

 

 

Figur (4.3.7) 

 

I fråga sex fick respondenterna ta ställning till olika påståenden kring Roses. Medelvärdet har 

beräknats och framgår i figur 4.3.8. Frågan var den första som hade svarsalternativet ”vet ej” 

och gemensamt för alla tre påståendena var att 16 personer hade valt ”vet ej” som sitt svar. 

Den relativa procenten för andelen ”vet ej”-svar beräknas genom att addera 16 med N-värdet 

för påståendet och sedan dividera 16 med värdet som uppstod. Exempel för klassisk, 92+16= 

108, 16/108= 0,148. Andelen ”vet ej”-svar uppgår således till 14,8% för frågan kring Roses 

som klassisk. Gemensamt för både originalet och stilfullt var att de hade 15,2 % ”vet ej”-svar. 

Bortfall för varje påstående beräknas genom 111- N - ”vet ej”. Vi får då följande bortfall: 

klassisk=3, originalet=6 och stilfullt=6. Det procentuella bortfallet för påståendena beräknas 

genom att dividera antalet bortfall med 111. Resultatet blir 2,7 % för klassisk och 5,4 % för 

både originalet och stilfullt. Vi har använt samma tillvägagångssätt för att beräkna nämnda 

värden på alla frågor som har ”vet ej” som svarsalternativ och för de frågor som innehåller ett 

bortfall.  

 

Med hjälp av Paired-Samples T test kan vi med säkerhet generalisera resultatet, att ”klassisk” 

stämmer bättre överens med Roses än ”stilfullt”, enligt konsumenterna. Vi kan däremot inte 

säkerställa med mer än 89 % säkerhet att det är en skillnad mellan ”klassisk” och ”originalet”. 

Mellan ”stilfullt” och ”originalet” är säkerheten för skillnaden i medelvärde endast 86 %, 

vilket vi inte anser vara tillräckligt starkt för att generalisera resultatet. Om vi jämför 

”klassisk” mot produktattributen i fråga 12 kan vi, med 98 % säkerhet, säga att ”klassisk 

flaska” och övriga produktattribut med ett högre medelvärde, har ett generaliserbart högre 

medelvärde än ”klassisk”.  

 

  

 
Antal svar Medelvärde 

Varumärkesbild 111 3,46 
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Fråga 6. Hur väl stämmer Roses överens med följande påståenden: 

 
Antal svar 

 

Vet ej Medelvärde 

Klassisk 92 16 3,88 

Originalet 89  16 3,75 

Stilfullt 89 16 3,56 

Figur (4.3.8) 

 

 

En intressant aspekt i fråga 6 var det faktum att 40 personer (44,9 %) valde ett neutralt 

alternativ och varken instämde eller tog avstånd till påståendet som handlade om Roses 

koppling till originalet. Siffrorna framgår i figur 4.3.9. För att skapa en uppfattning om 

ställningstagandet i frågan, kan vi dock inte addera de 15,2 % som valde att svara ”vet ej”, till 

andelen som valde ”varken instämmer eller tar avstånd”. Anledningen är att ”vet ej” är 

beräknat på alla svarsalternativ medan ”varken instämmer eller tar avstånd” endast är 

beräknat på de 89 personer som tog ställning i frågan. Räknar vi om procentandelen för 

”varken instämmer eller tar avstånd” (89+16=105, 40/105= 0,38) uppgår deras svarsprocent 

till 38 %. Med 15,2 % ”vet ej” och 38 % neutrala svar, hamnar de som inte tagit ställning för 

eller emot på 53,2 %, vilket är majoritet i frågan.  

 

Originalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (4.3.9) 

 

 

 

  

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Tar avstånd 1 1,1 1,1 

Varken instämmer eller 

tar avstånd 

40 44,9 46,1 

Instämmer delvis 27 30,3 76,4 

Instämmer 21 23,6 100,0 

Totalt 89 100,0  

Bortfall 

Vet ej 

 6 

16 
  

Totalt 111   
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4.3.3. Köpvanor och användningsområden hos Roses konsumenter 

Respondenternas köpfrekvens framgår i figur 4.3.10, där 45, 9 % uppger att de aldrig köpt 

Roses drinkmixer. Även ”mer sällan” har en stor andel svar och uppgår till 37,8 %. Utifrån 

vår undersökning kan vi se att de tillfrågade som köper Roses 1-2 gånger om året eller oftare 

endast uppgår till 16,2 %.  

 

Fråga 7. Hur ofta köper du Roses produkter? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Aldrig 51 45,9 45,9 

Mer sällan 42 37,8 83,8 

1-2 gånger om året 13 11,7 95,5 

1-2 gånger per 

halvår 

2 1,8 97,3 

1-2 gånger per 

kvartal 

1 ,9 98,2 

1-2 gånger per 

månad 

2 1,8 100,0 

Totalt 111 100,0  

     

    

Figur (4.3.10) 

 

 

 

På fråga 8, vad konsumenterna främst använder Roses drinkmixer till, valde en majoritet av 

respondenterna alternativet ”drinkar”. Resultatet visas i figur 4.3.11. Vi omvandlar 

procentandelen för dem som svarat ”drinkar” och ställer de i relation till övriga två 

användningsalternativ. Totala antalet svar på ”drinkar”, ”vatten” och ”annat” uppgår till 

62+9+1=72. Om vi dividerar 62 med 72 får vi procentandelen för ”drinkar”. Svaret blir 86,1 

% och visar en ännu tydligare majoritet för just det svarsalternativet.          

 

Fråga 8. Vad använder du Roses främst till? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Drinkar 62 55,9 55,9 

Vatten 9 8,1 64,0 

Annat 1 ,9 64,9 

Har aldrig använt 

Roses 

39 35,1 100,0 

Totalt 111 100,0  

     

    

Figur (4.3.11) 

 

Vi har valt att inte presentera resultatet från fråga 9 som berörde olika sammanhang där 

respondenterna har kommit i kontakt med Roses drinkmixers. Anledningen till varför vi valde 

bort den kan ni läsa mer om i avsnittet som behandlar metodkritik. 
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4.3.4. Organisationsattribut 

I fråga 10 sökte vi efter vilka egenskaper respondenterna ser som viktigast hos ett 

drinkmixerföretag. Ur intervjun framgick inga särskilda uppgifter för just Roses och därför 

valde vi att undersöka egenskaper som teorin föreslår, samt de egenskaper vi anser kan vara 

viktiga hos ett drinkmixerföretag. Medelvärdet för respondenternas svar framgår i figur 

4.3.12. Som tabellen visar är medelvärdet för ”trovärdiga” högst, med ett avstånd på 0,45 till 

det näst viktigaste som är ”nytänkande”. Bortfallet på frågan är endast en person på tre av 

egenskaperna och noll för ”nytänkande”. 

 

Enligt Paired-Samples T test kan vi med 100 % säkerhet fastställa att ”trovärdiga” är den 

egenskap hos en organisation som konsumenterna ser som viktigast. Vi vet också att 

”miljömedvetna” med 91,7 % säkerhet är mindre viktigt än ”nytänkande”, dock går det inte 

att dra någon slutsats om huruvida ”miljömedvetna” eller ”trendiga” är den minst viktiga 

egenskapen.    

 

Fråga 10. Vad anser du vara viktigt hos ett drinkmixerföretag? 

 
Antal svar Medelvärde 

Nytänkande 164 3,80 

Miljömedvetna 163 3,60 

Trendiga 163 3,67 

Trovärdiga 163 4,25 

Figur (4.3.12) 

 

4.3.5. Generella produktattribut och Roses produktattribut 

Produktattribut som framgick i intervjun fick respondenterna ta ställning till i fråga 12. Där 

svarade konsumenterna på hur väl dem anser att de olika produktattributen stämmer överens 

med deras bild av Roses. I fråga 11 handlade det istället om hur viktiga olika attribut är för 

respondenterna när de köper en drinkmixer. Resultatet från frågan kring generella 

produktattribut framgår i figur 4.3.13 och resultatet för Roses produktattribut visas i figur 

4.3.14. Frågan kring generella produktattribut hade inget större bortfall, men det var desto 

större för frågan om Roses specifika produktattribut. De generella produktattributen ville vi 

att alla respondenter skulle svara på, medan frågan kring specifika produktattribut endast var 

ämnad för de personer som kände till varumärket. Därför kan vi också räkna bort 53 

respondenter från den sistnämnda frågan. Utöver bortfallet fanns även respondenter som 

besvarat fråga 12 med ”vet ej”, vilket inte var möjligt i fråga 11.  

 

Enligt Paired-Samples T test kan vi med 100 % säkerhet, generalisera det faktum att ”god 

smak” och ”hög kvalitet”, anses vara de viktigaste, samt näst viktigaste, produktattributen för 

konsumenterna. Samma säkerhet gäller för att ”förpackningsdesign” också är det minst 

viktiga produktattributet.     
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Fråga 11. Hur viktigt är följande attribut för dig om du köper en drinkmixer? 

 Antal svar Medelvärde 

God smak 163 4,94 

Hög kvalitet 161 4,51 

Förpackningsdesign 161 3,35 

Enkel att mixa 162 4,31 

Bra råvaror 161 4,28 

Pris 162 3,90 

Figur (4.3.13) 

 

 

Vi kan, utifrån Paired-Samples T test, med 93 % säkerhet generalisera det faktum att 

”limesmak” är det attribut som enligt konsumenterna starkast kännetecknar Roses produkter. 

Övriga attribut som ”klassisk flaska”, ”färgen grön” och ”enkel att mixa” går inte att 

rangordna sinsemellan, med en statistisk säkerhet som överstiger 92,9  %. Vi kan dock, med 

92,9 % säkerhet, dra slutsatsen att ”enkel att mixa”, har en starkare koppling till Roses 

produkter, än ”färgen grön” och alla övriga produktattribut som enligt undersökningen har ett 

lägre medelvärde än ”färgen grön”. Attributet ”hög kvalitet” kan med 95 % säkerhet 

generaliseras, som ett mindre kännetecknande produktattribut än ”färgen grön” och alla 

övriga produktattribut som antar ett högre medelvärde än 4,09. Enligt konsumenterna 

kännetecknas produkterna minst av ”högt pris”, vilket går att generalisera med en säkerhet på 

98,9 %.          

 

Fråga 12.Roses produkter kännetecknas av: 

 
Antal 

svar Vet ej Medelvärde 

God smak 85 25 4,11 

Hög kvalitet 81 29 3,73 

Snygg design 99 10 3,69 

Färgen grön 97 13 4,09 

Klassisk flaska 101 8 4,12 

Limesmak 92 17 4,45 

Enkel att mixa 79 30 4,27 

Bra råvaror 68 40 3,69 

Högt pris 71 38 3,20 

Figur (4.3.14) 

 

 

4.3.6 Roses som enkelt och säkert 

I fråga 13 och 14 fick respondenterna ta ställning till hur väl två olika påståenden stämde 

överens med deras bild av Roses. Ur intervjun framgick en varumärkesidentitet som beskrev 

Roses som det självklara valet vid drinkmixning, vilket respondenterna fick ta ställning till i 

fråga 13, figur 4.3.15. Fråga 14 beskrev en emotionell fördel som framkom i intervjun och 

handlade om hur säkra respondenterna är på resultatet när de blandar drinkar med Roses. 

Resultatet från den sistnämnda frågan visas i figur 4.3.16.  
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Fråga 13. Roses är det självklara valet vid drinkmixning: 

 Antal svar Medelvärde 

Självklart 

val 

110 3,01 

Figur (4.3.15) 

 

Vi valde att utföra ett Paired-Samples T test för att jämföra om det finns en signifikant 

skillnad mellan medelvärdet på fråga 14 och produktattributen i fråga 12. Resultatet visar, 

med 99 % säkerhet att medelvärdet i fråga 14, går att generalisera som lägre än medelvärdet 

för ”färgen grön” och alla övriga produktattribut som antar ett högre medelvärde än ”färgen 

grön” i figur 4.3.14.        

 

Fråga 14. När jag blandar drinkar med Roses vet jag vilket resultat jag får: 

 
Antal svar Medelvärde 

Säkert 

resultat 

110 3,45 

Figur (4.3.16) 

 

4.3.7. Konsumenternas bild av Roses som person 

Utifrån intervjun konstruerades fråga 15 där respondenterna fick svara på om de instämmer 

eller tar avstånd till karaktärsdrag och kännetecken som beskriver Roses som person. 

Resultatet presenteras i figur 4.3.17. Den beskrivning som fick bäst resultat var ”Partyglad” 

med ett medelvärde på 3,86, medan ”Man” var svagast med ett medelvärde på 2,64. Som 

framgår av figuren låg antalet ”Vet ej” mellan 16-22 för fråga 15. Det totala antalet svar 

(inklusive ”vet ej”) för alla beskrivningar av Roses som person, uppgick till 779 stycken. Om 

vi dividerar den totala summan för de som svarat ”varken instämmer eller tar avstånd” med 

779, får vi svaret 0,321, vilket innebär 32,1 %. Detta innebär att nästan en tredjedel i snitt av 

de tillfrågade valde ett neutralt svarsalternativ på fråga 15. Samma snitt för antalet ”vet ej” 

beräknas till 17,5 %.   

 

Vi kan utifrån ett Paired-Samples T test, med 100 % säkerhet, fastställa att de kännetecken 

som minst stämmer överens med Roses som person är ”man” och ”överklass”. Vi kan 

däremot inte dra slutsatsen att ”man” är ett svagare kännetecken än ”överklass”. Som framgår 

av tabellen är Roses mer kvinnlig än manlig, vilket vi med signifikant säkerhet också kan 

generalisera. Huruvida ”partyglad” eller ”kvinna” är det starkaste kännetecknet kan inte 

fastslås, vi kan endast konstatera att något av alternativen ses som mest överensstämmande 

med Roses som person. Vi valde även att jämföra medelvärdet för ”partyglad” med de 

medelvärden som presenteras för Roses produktattribut. Resultatet visar en signifikant 

skillnad mellan ”partyglad” och produktattributen ”enkel att mixa” och ”limesmak”. Övriga 

produktattribut, med ett lägre medelvärde än ”limesmak” och ”enkel att mixa” men ett högre 

medelvärde än ”partyglad”, visar ingen signifikant skillnad mot ”partyglad”.  
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Fråga 15. Hur skulle du beskriva Roses som person? 

 
Antal svar 

(exklusive 

vet ej) 

 

Vet ej 

Varken 

instämmer 

eller tar 

avstånd Medelvärde 

Social 89 21 32 3,55 

Modemedveten 90 20 46 3,16 

Överklass 88 22 38 2,68 

Elegant 91 17 39 3,24 

Partyglad 94 16 27 3,86 

Kvinna 91 20 31 3,71 

Man 90 20 37 2,64 

4.3.17 

 

 

På fråga 16 skulle respondenterna markera det karaktärsdrag som bäst kännetecknar Roses 

personlighet. Det alternativet som fick flest röster var ”Sofistikerad” med 32,7 % av rösterna, 

minst röster fick ”Robust” med 14,4 %. Hela resultatet från frågan framgår i figur 4.3.18.   

 

Fråga 16. Kryssa för det karaktärsdrag nedan som du tycker 

kännetecknar Roses bäst: 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Uppriktig 16 15,4 15,4 

Kompetent 19 18,3 33,7 

Spännande 20 19,2 52,9 

Sofistikera

d 

34 32,7 85,6 

Robust 15 14,4 100,0 

Totalt 104 100,0  

     

    

Figur (4.3.18) 
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I figur 4.3.19 visas hur, de respondenter som valt ”sofistikerad” på fråga 16, har valt att svara 

på frågan om Roses som person kan beskrivas som ”överklass”. 

 

Överklass och Sofistikerad.   

Figur (4.3.19)  

Figur (4.3.20) 

  

 

Karaktärsdrag  

Sofistikerad Sofistikerad 

Frekvens Valid Procent Medelvärde 

Överklass Tar avstånd 1 3,2 %  

Tar delvis avstånd 5 16,1 %  

Varken instämmer eller tar 

avstånd 

16 51,6 % 3,13 

Instämmer delvis 7 22,6 %  

Instämmer 2 6,5 %  

Total 31 100 %  

 

 

För att ytterligare kartlägga konsumenternas bild av Roses som person frågade vi efter 

vilken ålder som dem ansåg passade bäst in på varumärket. Frågan om ålder var nummer 17 

i enkäten och resultatet visas i figur 4.3.20. En majoritet av respondenterna (57,6 %) svarade 

att Roses var mellan 21-40 år gammal. Det alternativ med enskilt högst svarsfrekvens var 

”31-40 år” som valdes av 30,6 % av respondenterna. Den ålder som respondenterna minst 

förknippade Roses med, 81-100 år, valdes endast av 2,7 % av de tillfrågade. 

 

Fråga 17. Om Roses var en person, hur gammal skulle då Roses vara? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid 0-20 år 4 3,6 3,6 

21-30 år 30 27,0 30,6 

31-40 år 34 30,6 61,3 

41-50 år 17 15,3 76,6 

51-60 år 10 9,0 85,6 

61-80 4 3,6 89,2 

81-100 år 3 2,7 91,9 

100+ år 9 8,1 100,0 

Totalt  111 100,0  
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4.3.8. Konsumenternas uppfattning om Roses flaskstorlek  

Från intervjun framgick att Haugen- Gruppen funderade kring om konsumenterna 

efterfrågade en mindre flaska. Respondenternas åsikter kring storleken på flaskan undersöktes 

i fråga 18, resultatet återfinns i figur 4.3.21. Av tabellen framgår att en majoritet av de 

tillfrågade (72,7 %) anser att flaskan är lagom stor, ingen valde alternativet ”Alldeles för 

stor”.   

 

Fråga 18. Vad anser du om flaskans storlek? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Valid Alldeles för 

liten 

3 2,7 

För liten 15 13,6 

Lagom 80 72,7 

För stor 12 10,9 

Alldeles för 

stor 

Totalt  

0 

110 
0 

100,0 

    

   

Figur (4.3.21) 

 

 

4.3.9. Konsumenternas kunskap om Roses historia 

Roses härstammar från Skottland och vi valde på fråga 19 att undersöka om respondenterna 

kopplar varumärkets till något speciellt land. Större delen av de tillfrågade gjorde inte det, 

vilket framgår i figur 4.3.22. Det land som flest respondenter förknippade med Roses var 

England, som fick 4,5 % av svaren. Frågan bestod av ja- och nej-alternativ, dem som svarade 

ja fick skriva vilket land dem syftade på och dem som svarade nej hänvisades till nästa fråga.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (4.3.22) 

 

 

 

 

Fråga 19. Förknippar du Roses med något särskilt land? 

 
Frekvens Valid Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid Nej 97 87,4 87,4 

Usa 4 3,6 91,0 

Italien 2 1,8 92,8 

England 5 4,5 97,3 

Mexico 2 1,8 99,1 

Sverige 1 ,9 100,0 

Totalt 111 100,0  
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Varumärket Roses har lång historia och grundades redan år 1867. I fråga 20 fick 

respondenterna uppge inom vilket tidsintervall (30 år) de trodde Roses grundades. Syftet var 

att se hur väl Roses har lyckats förmedla kunskapen om varumärkets historia. Vi har valt att 

presentera svaret från 83 respondenter, de första 81 personer som svarade på frågan kunde se 

svaret på framsidan av enkäten och anses därför inte vara tillförlitliga. Övriga 83 respondenter 

svarade på enkäten elektroniskt och för de personerna valde vi att dölja årtalet då Roses 

grundades. Resultatet på frågan presenteras i figur 4.3.23, där det framgår att de flesta av 

respondenterna valde rätt svar (23,6 %). I övrigt trodde endast tre av de tillfrågade att Roses 

grundades tidigare än år 1861. Resterande delen (100-29,1=70,9 %) av respondenterna valde 

alternativ från år 1891 och framåt.   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur (4.3.23) 

  

 

 

Fråga 20. När tror du Roses grundades? 

 
Frekvens 

Valid 

Procent 

Kumulativ 

Procent 

Valid År 1801-

1830 

1 1,8 1,8 

År 1831-

1860 

2 3,6 5,5 

År 1861-

1890 

13 23,6 29,1 

År 1891-

1920 

12 21,8 50,9 

År 1921-

1950 

11 20,0 70,9 

År 1951-

1980 

12 21,8 92,7 

År 1981-

2010 

4 7,3 100,0 

Totalt 55 100,0  
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4.3.10. Konsumenternas uppfattning om Roses annonser 

I fråga 21 fick respondenterna ta del av Roses annonser. Från intervjun framgick syftet med 

upplägget av annonserna och den beskrivningen valde vi att testa på de utfrågade. Figur 

4.3.24 visar medelvärdet för de olika beskrivningarna. Högst snitt hade ”Festliga” med 4,01, 

vilket kan fastställas med 100 % säkerhet, enligt Paired-Samples T test, som det påstående 

vilket bäst kännetecknar Roses annonser. Enligt samma test kan vi även, med 99 % säkerhet, 

dra slutsatsen att någon av ”humoristisk”, ”svårtolkade” eller ”fyndiga” är den beskrivning 

som stämmer minst överens med Roses annonser. Deras inbördes ordning går utifrån vår 

undersökning inte att fastställa.      

 

 

Fråga 21. Hur uppfattar du följande annonser: 

 
Antal svar Medelvärde 

Häftiga 159 3,57 

Inspirerande 154 3,44 

Festliga 157 4,01 

Svårtolkade 157 3,18 

Fyndiga 157 3,21 

Humoristisk 155 3,08 

Figur (4.3.24) 

 

 

Resultatet från enkätens sista fråga presenteras i figur 4.3.25, där medelvärdet är beräknat på 

alla respondenter som svarade på frågan. 

 

Fråga 22. Vad fick du för intryck av annonserna?    

 
Antal svar Medelvärde 

Annonsintryck 163 3,50 

Figur (4.3.25) 
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5. ANALYS  

5.1. Varumärkesbild 
Aaker (2002), Heide, Johansson & Simonsson (2005) och Melin (1999) beskriver image som 

den nuvarande positionen i konsumenternas medvetande. Kapferer (2008) menar att image 

innebär hur vissa grupper uppfattar ett visst varumärke. Författaren anser att image syftar till 

hur dessa grupper avkodar alla de signaler som uppstår från varumärkets produkter, tjänster 

och kommunikation. Melin (1999) menar att en diskussion om image är möjlig utan att 

relatera till andra varumärken. För att ta reda om respondenterna hade en negativ eller positiv 

bild av Roses lät vi dem ta ställning till vilken bild de hade av varumärket. Det visade sig att 

endast 0,9 % hade en negativ bild av Roses, 36 % hade en positiv bild och 5,4 % hade en 

väldigt positiv bild av varumärket. Grönroos (2002) anser att en positiv image är en tillgång 

hos varumärken, då det påverkar kundens upplevelse av företagets kommunikation i flera 

avseenden. Grönroos (2002) menar att ett varumärke med en positiv image lättare kan nå 

människor och kommunicera effektivt med sin omgivning, då en positiv image gör människor 

mottagliga för information. Författaren uppger vidare att en positiv image kan fungera som ett 

skydd då folk kan ha överseende med enstaka problem hos varumärket då det skyddas av den 

positiva bild de har i människors sinne.  På frågan om vilken bild respondenterna har av Roses 

visade vår undersökning att de resterande 57,7 % varken har en positiv eller negativ bild av 

varumärket.  

 

Vidare visar undersökningen att personer med mest erfarenhet av Roses, har en bättre bild av 

varumärket, än de personer som inte har någon erfarenhet av varumärket. Medelvärdet hos de 

som ”köpt och druckit” Roses var 3,71, att jämföra med 3,14 hos de som ”kände igen 

varumärket men inte hade druckit”. Undersökningen visar alltså att varumärkesbilden i 

konsumenternas medvetande är mer positiv hos de konsumenter som har köpt och druckit 

Roses, jämfört med de som inte har druckit men känner igen varumärket. Däremot kan vi inte 

utifrån undersökningen säga med säkerhet att personer som både har köpt och druckit Roses 

har en mer positiv bild av varumärket än de som endast har druckit Roses drinkmixer.   

Undersökningen visar också att köpfrekvensen inte kan säkerställas som en garanti för att 

konsumenten har en mer positiv bild av Roses varumärke. Antalet respondenter som köper 

Roses produkter relativt ofta, är för få, för att vi ska kunna dra några statistiskt säkerställda 

slutsatser om att de är representativa för en större grupp människor än endast vårt urval. 

Anmärkningsvärt i köpfrekvensen är dock att endast 5 av 111 respondenter (4,5 %) köper 

Roses 1-2 gånger per halvår eller oftare.  

5.2. Varumärkesidentitet 
Aaker (2002) menar att en varumärkesidentitet ska avspegla ett varumärkes varaktiga 

kvaliteter över tid. Melin (1999) uppger att ett varumärkes identitet inte är materiell i sin 

natur, vilket gör den svår att kopiera. När Stangenberg (2011-04-27) får i uppgift att beskriva 

Roses med några få ord använder hon orden klassisk, originalet och stilfullt. När vi ber 

respondenterna ta ställning till dessa påståenden instämmer de delvis, där medelvärdena 

fördelar sig på följande sätt: ”Klassisk” (3,88), ”originalet” (3,75) och ”stilfullt” (3,56). 

Resultatet för de olika påståendena går inte att generalisera mer än att vi med säkerhet kan 

säga att ”klassisk” antar ett högre medelvärde än ”stilfullt”. Medelvärdena ligger således 

relativt nära varandra och inget tydligt påstående kan generaliseras som det starkaste 

kännetecknet i Roses varumärkesidentitet. 

Ställningstagandet hos konsumenterna var inte särskilt starkt kring frågan om Roses stämde 

överens med ”originalet”. Undersökningen visar att en majoritet av konsumenterna väljer 

”varken instämmer eller tar avstånd” eller ”vet ej” som svar på frågan. Vad orsaken är 
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framgår inte i undersökningen, men av de personer som valt att svara på frågan kan vi se att 

44,9 % väljer det neutrala alternativet: ”varken instämmer eller tar avstånd”.   

Stangenberg (2011-04-27) betonar att Roses är en klassiker men att konsumenterna inte vet 

särskilt mycket om dess historia eller ursprung, då detta inte används i kommunikationen 

överhuvudtaget, bortsett från att det står ”since 1867” på flaskan. 

 

                                 ”Historian vet konsumenterna i princip ingenting om”. 

                              (Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

 

Melin (1999) anser att varumärkets geografiska - och historiska ursprung är en viktig del i 

identitetsutvecklingen. Vår undersökning visar att 23,6 % av respondenterna valde rätt 

årsintervall för grundandet av Roses, medan 70,9 % av respondenterna trodde att Roses 

grundades senare. Hela 29,1 % av respondenterna trodde att Roses grundades efter 1951. 

Aaker (2002) anser att ett strategiskt val är att associera varumärken till dess land om det kan 

öka trovärdigheten. Författaren uppger att det kan skapa associationer till varumärkets 

kvalitet, om landet har ett arv av att tillverka varor av högsta kvalitet inom en viss 

produktklass. Stangenberg (2011-04-27)  menar att Roses, trots sina premiumprodukter som 

ska förmedla hög kvalitet, inte strävar efter några kopplingar till ursprungsland eller historia. 

En anledning är enligt Stangenberg (2011-04-27) att det kan vara svårt att kommunicera 

varumärket som trendigt samtidigt som det ska ses som gammalt och klassiskt. 87,4% av 

respondenterna anger också att de inte förknippar Roses med något särskilt land. Hos de 

resterande 12,6 % är det spridning mellan USA, Italien, England, Mexico och Sverige, där 

inget mönster går att urskilja. Enligt Aaker (2002) kan ett land med ursprung öka 

trovärdigheten till en identitet. Författaren menar även att landet kan generera en stark 

personlighet som kan utgöra en viktig del i differentieringen.  

Aaker (2002), Melin (1999) och Kapferer (2008) anser att varumärkesidentitet är vad som ger 

ett varumärke mening och gör det unikt. Stangenberg (2011-04-27) beskriver vidare att Roses 

vill förmedla en varumärkesidentitet där Roses drinkmixers ses som en enkel produkt att 

använda, samtidigt som de vill framstå som det självklara valet vid drinkmixning. 

Konsumenterna varken instämmer eller tar avstånd på frågan om de ser Roses som det 

självklara valet vid drinkmixning, medelvärdet hamnar på 3,01. 

 

                  ”Roses Lime är originalet, det är det man ska ha hemma. Det är klassikern,  

                  det som du ska använda.  Det ska vara som Heinz Ketchup när du äter pasta. ” 

                             ( Personlig kommunikation, E. Stangenberg, 27 april, 2011) 

  

Aaker (2002) anser att varumärkesidentiteten är central för varumärkets strategiska vision och 

att den består av en unik uppsättning varumärkesassociationer som ger en antydan om 

organisationens löfte till kunderna. Stangenberg (2011-04-27) menar att löftet Roses försöker 

förmedla är hur enkelt det är att mixa drinkar med Roses, vilket de kommunicerar med sin 

slogan: ”If only everything was as easy as mixing with Roses”. Kapferer (2008) anser att 

vision, grundvärderingar och kärnvärden skapar varumärkesidentiteten.  Aaker (2002) menar 

att utvecklandet av en varumärkesidentitet handlar om att ta reda på vad kunderna säger att de 

vill ha, den måste även reflektera varumärkets själ och vision och vad det strävar efter att 

uppnå. En varumärkesidentitet består enligt Aaker (2002) av en kärnidentitet och en utvidgad 

identitet.  

 

5.2.1. Kärnidentitet 

Aaker (2002) och Melin (1999) menar att företag bör sträva efter att bygga varumärken som 

har en kärnidentitet som är uthållig och konsistent över tid. Kärnidentiteten representerar 
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enligt Aaker (2002) den tidlösa essensen hos varumärket och innehåller associationer som tros 

vara konstanta när varumärket färdas till nya marknader och produkter. 

 

Enligt Stangenberg (2011-04-27) är Roses Lime grunden i varumärket då det står för ca 95 % 

av försäljningen och är varumärkets ansikte utåt i all kommunikation. Detta gör enligt 

Stangenberg (2011-04-27) att färgen grön är en viktig del i kärnidentiteten, av den 

anledningen att konsumenterna förknippar varumärket med Roses Lime, vilket i sin tur 

förknippas med färgen grön. Vidare uppger hon att limesmaken har funnits med sedan 

varumärket grundades 1867 och att den klassiska flaskan sett likadan ut sedan dess. Hon anser 

att den gröna färgen, den klassiska flaskan och smaken av lime utgör grundpelarna i 

varumärkets identitet. Aaker (2002) menar att kärnidentiteten för ett starkt varumärke bör vara 

mer motståndskraftigt än de grunder som den utvidgade identiteten bygger på. 

 

I vår undersökning ser vi en överensstämmelse med vad som enligt Stangenberg (2011-04-27)   

är Roses kärnidentitet och respondenternas image av varumärket, då ”limesmak”, ”klassik 

flaska” och ”färgen grön”, har ett medelvärde över 4,0. Resultatet visar att konsumenterna 

instämmer mer än delvis på att företagets produkter kännetecknas av nämnda attribut. 

Limesmak (4,45) är det produktattribut som respondenterna instämmer med mest, vilket vi 

med säkerhet kan generalisera till en större grupp konsumenter. Resultatet innebär att Roses 

lyckats skapa en bild hos konsumenterna som stämmer överens med de kännetecken som 

uppstod för drygt 140 år sedan. De stämmer däremot inte överens med Aakers (2002) syn på 

vilka grunder kärnidentiteten ska bygga på, då författaren anser att det ska vara unika 

egenskaper som bidrar med värde och trovärdighet.  

5.2.2. Utvidgad identitet 

När vi diskuterar den utvidgade identiteten beskriver Stangenberg (2011-04-27)  att den 

fokuserar på att förmedla hur lätt det är att blanda häftiga drinkar och cocktails med Roses. 

Hon anser att enkelheten kommuniceras med deras nya slogan ”If only everything was as easy 

as mixing with Roses”. Vidare menar Stangenberg (2011-04-27) att denna slogan nyligen har 

ersatt Roses tidigare slogan som löd: ”Made by Roses, Mixed by You”. Aaker (2002) menar 

att varumärkets utvidgade identitet kan förändras men att kärnidentiteten är mer tidlös. Aaker 

(2002) uppger även att en slogan ibland kan fånga en del av varumärkesidentiteten men att det 

oftast inte räcker för att fånga kärnidentiteten. Vidare anser författaren att den utvidgade 

identiteten inkluderar element som tillför struktur och adderar detaljer som ger en mer 

fullständig bild av varumärket. 

 

Aaker (2002) menar att kärnidentiteten för ett starkt varumärke bör vara mer motståndskraftig 

än de grunder som den utvidgade identiteten bygger på. Vår undersökning visar att 

respondenterna ser en högre överensstämmelse med vad som enligt Stangenberg (2011-04-27)  

kännetecknar kärnidentiteten, än det som hon anser kännetecknar Roses utvidgade identitet. 

Resultatet framgår då ”enkel att mixa” har ett signifikant lägre medelvärde än de tre attribut 

som enligt Stangenberg (2011-04-27) kännetecknar Roses kärnidentitet. Utifrån 

undersökningen kan vi därför fastställa att kärnidentiteten stämmer bättre överens med 

konsumenternas varumärkesimage, än vad den utvidgade identiteten gör. 

5.3. Varumärket som produkt 
Aaker (2002) menar att en vanlig fallgrop vid skapandet av varumärkesidentiteten är ett alltför 

stort fokus på produktrelaterade attribut. Även om strateger bör undvika att enbart fokusera på 

dessa produktattribut, anser Aaker (2002) att produktrelaterade associationer nästan alltid är 

en viktig del av varumärkesidentiteten, då de kan kopplas samman med valet av varumärke 

samt konsumenters upplevelse av användandet.  
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Stangenberg (2011-04-27) menar att de produktattribut som gör Roses unikt är dess smak och 

kvalité. God smak (4,94) och hög kvalitet (4.51) är de två generella attribut som 

konsumenterna anser vara viktigast när de köper en drinkmixer. Roses har således valt att 

särskilja sina produkter med attribut som konsumenterna ser som viktigast. På frågan vad 

Roses produkter kännetecknas av, antar ”god smak” ett medelvärde på 4,11 och ”hög kvalitet” 

får ett relativt lågt värde (3,73) i jämförelse med övriga alternativ. Resultatet visar att 

konsumenterna ser en starkare koppling till andra produktattribut, än ”hög kvalitet”. Däremot 

kan vi konstatera att ”limesmak” är det enda produktattribut i undersökningen som har en 

signifikant starkare koppling till Roses produkter, än ”god smak”. Medelvärdena visar dock 

att båda attributen får ett snitt runt 4, vilket innebär att konsumenterna instämmer delvis till de 

produktattribut som Roses vill förmedla för att särskilja sina produkter.   

 

Stangenberg (2011-04-27) menar att kvalitet och värde betyder allt för Roses och att 

varumärket är överlägset sina konkurrenter då de använder bättre råvaror som motiverar det 

högre priset. Konsumenterna förknippar inte Roses med varken hög kvalitet (3,73), bra 

råvaror (3,69) eller högt pris (3,20) i särskilt stor utsträckning, där högt pris är det attribut av 

samtliga, som konsumenterna förknippar minst med Roses. Aaker (2002) anser att företag ska 

välja att fokusera på lågt pris med en miniminivå av kvalitet eller hög kvalitet med ett pris 

som motiveras av denna kvalitet. Aaker (2002) menar vidare att värde är nära relaterat till 

kvalitet och berikar konceptet genom att addera prisdimensionen. Stangenberg (2011-04-27) 

uppger att konsumenterna inte vet att råvarorna är dyrare men att Roses istället försöker 

påvisa med designen att det är en premiumprodukt. Vad gäller generella produktattribut ser 

konsumenterna förpackningsdesignen (3,35) som det minst viktiga hos ett drinkmixerföretag, 

att jämföra med ”god smak” (4,94) och hög kvalitet (4,51). Vidare beskriver Stangenberg 

(2011-04-27) att Roses i sin varumärkesidentitet strävar efter att vara snäppet vassare och 

snyggare än sina konkurrenter designmässigt. I resultatet för Roses produkter får påståendet 

”snygg design” ett relativt lågt medelvärde (3,69), där endast ”högt pris” förknippas med 

Roses i mindre utsträckning. Roses väljer alltså att motivera sina premiumprodukter, vilka 

respondenterna inte ser som speciellt dyra, genom designen på flaskan som respondenterna 

anser vara det minst viktiga attributet hos ett drinkmixerföretag. Enligt undersökningen anser 

konsumenterna också att en rad andra attribut, än just ”snygg design”, stämmer bättre överens 

med Roses produkter. 

5.4. Varumärket som organisation 
Enligt Aaker (2002) är organisationsattribut ofta mer varaktiga och hållbara mot konkurrenter 

än produktattribut. Författaren ser det som lättare att kopiera en produkt, än en organisations 

unika människor och värderingar. I intervjun uppger Stangenberg (2011-04-27) inget specifikt 

organisationsattribut som kännetecknar Roses. Varumärket har enligt Stangenberg (2011-04-

27) inga unika organisationsattribut, vilket Aaker (2002) ser som viktigt. Däremot kan vi från 

intervjun se en rad olika produktattribut som Roses, enligt Stangenberg (2011-04-27), 

använder för att särskilja varumärket från dess konkurrenter. Roses har således valt en annan 

strategi än den som Aaker (2002) förespråkar, då de inte har några uttalade 

organisationsattribut utan istället använder sig av varumärkets produktattribut.  

Enligt Aaker (2002) kan organisationsattribut bestå av innovation och omsorg för miljön. 

Utifrån enkätundersökningen framgick respondenternas syn på vilket av de utvalda attributen 

som är viktigast hos ett drinkmixerföretag. Resultatet visar att trovärdighet värderades högst 

av konsumenterna, medan miljömedvetenhet som Aaker (2002) nämner, ansågs vara minst 

viktigt tillsammans med ”trendiga”.  



53 

 

5.5 Varumärket som person  
Aaker (2002) menar att varumärkespersonligheten sällan blir en del av kärnidentiteten, men 

den kan vara till stor hjälp när det gäller att addera en struktur och djup i varumärket genom 

att vara en del av den utvidgade identiteten. Aperia (2001) anser att vi ofta väljer varumärke 

som stämmer överens med vår personlighet och våra värderingar. Kapferer (2008) menar att 

det lättaste sättet att skapa en varumärkespersonlighet är att använda en talesperson som 

frontfigur för varumärket, antingen en symbolisk eller en riktig person. Stangenberg (2011-

04-27) uppger dock att Roses inte använder någon talesman för varumärket.  

Aaker (2002) menar att känslor och relationer kan identifieras genom att be folk beskriva ett 

varumärkes personlighet. På frågan där respondenterna skulle ta ställning till hur väl sju olika 

karaktärsdrag stämde in på Roses som person, svarade i genomsnitt 17,5 % ”vet ej” och 32,1 

% ”varken instämmer eller tar avstånd”. Aperia (2001) menar att det är effektivt att använda 

varumärkets personlighet i undersökningar då konsumenter enkelt kan föreställa sig 

varumärken som människor. Melin (1999) anser att personligheten är en viktig drivkraft i 

identitetsutvecklingen och att den ska vara utformad på ett sätt som gör att konsumenterna 

kan och vill identifiera sig med den. Vår undersökning visar att en majoritet av 

konsumenterna väljer att inte ta ställning till frågorna som berör Roses som person.  

Aaker (2002) anser att en effektiv varumärkespersonlighet bör vara tillräckligt åtråvärd och 

viktig, den ska betyda något för dem som använder varumärket. Vår undersökning visar att de 

attribut som enligt Stangenberg (2011-04-27) kännetecknar Roses som person, inte stämmer 

särskilt väl med varumärkets image. Utifrån konsumenternas varumärkesimage framgår 

istället medelvärden som är signifikant högre för Roses produktattribut. Både ”enkel att mixa” 

och ”limesmak” stämmer bättre överens med varumärkesidentiteten än vad exempelvis 

”partyglad” gör. Aaker (2002) menar att varumärkespersonligheten kan fungera som en viktig 

grund för differentiering, särskilt i produktkategorier där varumärken är liknande vad gäller 

produktattribut. 

 

Stangenberg (2011-04-27) menar att Roses är dyrare än sina konkurrenter och att de med 

priset vill påvisa sina premiumprodukter. Trots detta ser konsumenterna ”högt pris” som det 

attribut vilket minst kännetecknar Roses produkter, med ett medelvärde på 3,20. Vidare 

beskriver Stangenberg (2011-04-27) att Roses idealiska användare är kändisar med klass som 

är modemedvetna och rör sig i de lite finare kretsarna i storstäderna. Enligt Stangenberg 

(2011-04-27)  är Roses lämpligt för de stilfulla och trendiga eventen som anordnas i finare 

sammanhang i storstäderna. Vad gäller ”överklass” tar konsumenterna mer avstånd än vad de 

instämmer till påståendet, som får ett medelvärde på 2,68. Även modemedveten (3,16) och 

elegant (3,24) får relativt låga medelvärden. Konsumenterna har även svårt att se en tydlig 

koppling till att Roses är stilfullt, där medelvärdet hamnar på 3,56. Enligt Aaker (2002) kan 

ett varumärke med ett högt pris ses som förmöget, flott och lite snobbigt. Vår undersökning 

visar att Roses trots sitt relativt höga pris inte tydligt kan associeras till varken ”överklass”, 

”elegant” eller ”stilfullt” hos respondenterna. 

 

Stangenberg (2011-04-27) beskrev Roses person som en social och utåtriktad medelålders 

(41-60år) överklasskvinna som under helgen bjuder hem sina väninnor på festligheter. 

Alternativen ”partyglad” (3,86) och ”kvinna” är de kännetecken som konsumenterna 

förknippar mest med Roses som person. ”Kvinna” får ett medelvärde på 3,71, att jämföra med 

”man” (2,64) som tillsammans med ”överklass”, enligt konsumenterna kännetecknar Roses 

minst som person. Vi kan alltså fastställa att Roses person har en starkare koppling till kvinna 

än man, i varumärkesimagen. Om Roses ålder anser 27 % av respondenterna att varumärket är 

21-30 år, medan 30,6 % anger 31-40 år. Endast 24,3 % av respondenterna ser varumärket som 
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en person i medelåldern, vilket gör att 75,7% har en annan syn på Roses ålder än Stangenberg. 

Här ser vi en tydlig skillnad mellan varumärkets identitet och dess image. 

5.5.1. Karaktärsdrag 

Enligt Aaker (2002) har det utvecklats en skala som kan mäta och strukturera 

varumärkespersonligheten. Skalan består av följande fem personlighetsfaktorer: uppriktig, 

kompetent, spännande, sofistikerad och robust. På fråga 16 fick respondenterna i uppgift att 

välja vilket av dessa fem karaktärsdrag som de anser kännetecknar Roses bäst. 

Respondenterna gav spridda svar men det alternativ som flest valde var sofistikerad (32,7%), 

att jämföra med spännande (19,2 %) som var det alternativ som näst flest valde. Aaker (2002) 

menar att det strategiska arbetet med utveckling av varumärkespersonligheten skiljer sig 

väldigt mycket beroende på vilken del av skalan som ett varumärke hamnar. Författaren anser 

dock att ett varumärke, precis som en person, kan ha en komplex personlighet som sträcker 

sig över alla de fem karaktärsdragen.  

 

Aaker (2002) uppger att de fem karaktärsdragen kan delas in i olika undergrupper, som ger ett 

djup och en tydligare insikt i varje karaktärsdrag. Författaren menar att sofistikerad mynnar ut 

i två undergrupper som innehåller typiska karaktärsdrag som kännetecknar ett sofistikerat 

varumärke. Dessa två undergrupper är överklass:(glamorös, attraktiv, pretentiös) och charmig: 

(feminin, vänlig, sexig). Efter ”man” är ”överklass” det påstående som får lägst medelvärde 

(2,68) av samtliga frågor i vår undersökning. Vad gäller de 32,7 % av respondenterna som 

anser att ”sofistikerad” är det karaktärsdrag som kännetecknar Roses är det endast 6,5 % som 

instämmer i att Roses som person beskrivs som ”överklass” och 22,6 % som instämmer 

delvis. Hela 51,6 % väljer alternativet ”varken instämmer eller tar avstånd” och medelvärdet 

för ”överklass” blir 3,13. 

5.6. Varumärket som symbol 
Aaker (2002) anser att en varumärkespersonlighet som representerar en funktionell fördel 

eller attribut kan vara väldigt ineffektiv, om den saknar en visuell bild i kundernas 

medvetande. Stangenberg (2011-04-27) menar att Roses logotyp inte är särskilt välkänd och 

att de inte heller strävar efter att göra den känd. Istället uppger Stangenberg (2011-04-27) att 

flaskan är symbolen för varumärket och att det är den som konsumenterna ska känna igen och 

förknippa med varumärket. Hon menar att detta är en koppling som de vill stärka ytterligare. 

På frågan vad som kännetecknar Roses produkter får ”klassisk flaska” ett förhållandevis högt 

medelvärde (4,12). Det är endast ”limesmak” (4,45) som med signifikant säkerhet antar ett 

högre medelvärde i varumärkesimagen. Aaker (2002) menar att en stark symbol kan vara 

nyckeln i utvecklingen av ett varumärke. Författaren anser att den kan ge sammanhang och 

struktur till en identitet som gör det lättare att känna igen och minnas varumärket.  

 

Stangenberg (2011-04-27) menar att Haugen-Gruppen har fört diskussioner med 

varumärkesägarna (Roses) om att lansera en mindre flaska, för att skapa ett större intresse 

kring produkten och samtidigt få konsumenterna att prova den. Hennes uppfattning är att 

konsumenter som aldrig provat Roses till viss del anser att flaskan är för stor, men hon menar 

att varumärkesägarnas inställning är att någon annan flaska aldrig har funnits och kommer 

antagligen aldrig att finnas. Vår undersökning visar att endast 10,9 % av respondenterna 

tycker att flaskan är för stor. Anledningen är enligt Stangenberg (2011-04-27) att 

varumärkesägarna inte vill bryta den klassiska associeringen till flaskan och dess design som 

alltid sett likadan ut. Det höga medelvärde (4,12) för ”klassisk flaska” stärker därmed 

varumärkesägarnas resonemang. Vår undersökning visade även att endast 10,9 % av 

respondenterna önskade en mindre flaska, vilket är färre än de 16,3 % som önskade en större 

flaska. De allra flesta (72,7 %) var nöjda med storleken. Detta stärker varumärkesägarnas 
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resonemang ytterligare, om att inte införa en mindre flaska i sortimentet. 

 

Aaker (2002) menar att symboler som involverar visuellt bildspråk kan vara minnesvärda och 

kraftfulla, samtidigt kan avsaknaden av en specifik visuell image vara en svaghet. Vår 

undersökning visar en relativt stark visuell association till Roses klassiska flaska, vilket Aaker 

(2002) ser som en potentiell styrka, då konsumenter bara behöver kasta en blick på 

varumärken som har en stark visuell image för att bli påmind om dem. Författaren nämner 

Coca-colas flaska vars starka visuella image fångar mycket av deras varumärkesidentitet. 

5.7. Funktionella fördelar 
Kapferer (2008) menar att många varumärken har problem med att deras funktionella fördelar 

är svaga. Funktionella fördelar är enligt Aaker (2002) baserade på produktattribut som tillför 

kunden nytta. Stangenberg (2011-04-27) menar att det är svårt att ha en funktionell fördel i 

drinkmixerkategorin men att Roses har valt att satsa på att kommunicera hur enkelt det är att 

mixa drinkar med Roses. Vår undersökning visar att konsumenter i relativt stor utsträckning 

anser att Roses är enkel att mixa. På frågan vad som kännetecknar Roses produkter, får 

påståendet ”enkel att mixa” det näst högsta medelvärdet (4,27) hos våra respondenter, endast 

”limesmak” (4,45), kan med signifikant säkerhet generaliseras som det produktattribut som 

konsumenterna i högre utsträckning förknippar med varumärket.  

 

Aaker (2002) menar att utmaningen är att välja en funktionell fördel som får det att ringa en 

klocka hos kunderna och att denna stödjer en stark position i konsumenternas medvetande, 

vilket också måste kunna kommuniceras till kunderna. Vår undersökning visar att den 

position som Roses strävar efter att kommunicera, uppfattas på ett tydligt sätt hos 

konsumenterna, i och med att ”enkel att mixa” får ett relativt högt medelvärde i jämförelse 

med övriga alternativ. Vi kan dock inte statistiskt säkerställa att ”enkel att mixa” har en 

starkare koppling än ”klassisk flaska” och ”färgen grön”, vilket vi kan göra gentemot övriga 

produktattribut som antar ett lägre medelvärde i undersökningen. 

 

5.8. Emotionella fördelar 
Kopilovic (2005) menar att intresset för att kunna påverka människors innersta känslor växer 

sig allt större. Enligt Melin (1999) är det primära syftet med att utveckla en 

varumärkesidentitet, att förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna. Aaker (2002) 

menar att emotionella fördelar berikar upplevelsen av att äga eller använda ett varumärke. 

Stangenberg (2011-04-27) beskriver Roses emotionella fördelar som att de vill bygga upp en 

känsla av trygghet och säkerhet, där konsumenten får samma resultat varje gång de blandar en 

drink. Respondenterna instämmer mer än vad de tar avstånd kring påståendet: ”När jag 

blandar drinkar med Roses vet jag vilket resultat jag får”. Det är dock ingen självklarhet för 

respondenterna att dem får samma resultat varje gång de blandar en drink med Roses, vilket 

visar sig i det förhållandevis låga medelvärdet (3,45).  

 

Aaker (2002) anser att produktattribut och funktionella fördelar är svåra att differentiera och 

även lättkopierade. För att överkomma dessa begränsningar menar författaren att emotionella 

fördelar bör inkluderas i varumärkets erbjudna värde. Även Aperia (2001) menar att 

funktionella fördelar bör kompletteras med psykologiska fördelar, där det är viktigt att 

varumärkets funktionella och psykologiska associationer delar mening och innehåll. Om 

associationer stämmer bra överens hjälper det enligt Aperia (2001) till att skapa en tydlig 

image som hänger samman och skapar en helhet hos konsumenterna. Konsumenterna ser 

”enkel att mixa”, som ett starkare kännetecken för Roses varumärke, än säkerheten i att de vet 

vilket resultatet blir när de blandar drinkar med Roses. Vår undersökning visar alltså att Roses 



56 

 

emotionella fördelar inte uppfattas i lika stor utsträckning som Roses funktionella fördelar. 

Aaker (2002) uppger också att de starkaste varumärkesidentiteterna både har funktionella och 

emotionella fördelar. Roses har enligt Stangenberg (2011-04-27) båda fördelarna som Aaker 

(2002) nämner, men de emotionella fördelarna är signifikant svagare än de funktionella 

fördelarna i varumärkesimagen. 

5.9. Annonsering 
Aaker (2002) menar att varumärkesidentiteten bör hjälpa företag att bestämma vilken 

kommunikation som är rätt riktad, då kärnidentiteten inte är tillräckligt tydlig och komplett. 

Stangenberg (2011-04-27) beskriver att Roses strävar efter att skapa associationer till hur lätt 

det är att mixa drinkar med företagets produkter. Vidare uppger Stangenberg (2011-04-27) att 

varumärkesplattformen består av tio nya annonser som ska förmedla detta budskap. Dessa 

annonser bygger samtliga på en kombination av tre ord som ska kopplas till: ”If only 

everything was as easy as mixing with Roses”. Stangenberg (2011-04-27) menar att tanken 

med annonserna är att de ska vara underfundiga och iögonfallande. Hon beskriver de som 

påhittiga och humoristiska när man väl inser vad som menas med dem och påpekar att det kan 

vara lite klurigt att förstå kopplingen av de tre orden till varumärkets slogan. Respondenterna 

instämmer inte i hennes beskrivning då humoristisk får det lägsta medelvärdet (3,08). 

Respondenterna instämmer heller inte i att annonserna skulle vara fyndiga (3,21) eller 

svårtolkade (3,18). Vi kan utifrån undersökningen fastställa att någon av nämnda 

beskrivningar stämmer minst överens med konsumenterna uppfattning om Roses annonser. Vi 

kan däremot inte dra en signifikant slutsats kring vilken av beskrivningarna som antar det 

lägsta medelvärdet i varumärkesimagen. 

 

Stangenberg (2011-04-27)  beskriver att tanken med underfundigheten är att få de yngre 

konsumenternas uppmärksamhet. Genom att de yngre konsumenterna förstår kopplingen till 

hur enkelt det är att blanda drinkar, ska de enligt Stangenberg (2011-04-27), välja att använda 

Roses istället för att blanda med läsk. Roses betoning på enkelhet i kommunikationen hänger 

enligt Stangenberg (2011-04-27) samman med att de strävar efter att nå en yngre målgrupp. 

Vår undersökning visar ingen signifikant skillnad mellan de olika åldersgruppernas 

uppfattning om annonserna eller intryck av annonserna. Trots att respondenterna i de två äldre 

ålderskategorierna exempelvis, instämmer mer i att annonserna är fyndiga, jämfört med de två 

yngre ålderskategorierna: 20-25 år = 3,10 26-35 år = 3,19, 36-45 år = 3,26 och 46-65 år = 

3,42. Vidare beskriver Stangenberg (2011-04-27) att annonserna vill förmedla känslor som 

”häftig” och ”festlig”. Av de sex alternativen i frågan är festlig det alternativ som får det klart 

högsta medelvärdet (4,01), vilket vi med säkerhet kan generalisera som det starkaste 

kännetecknet för annonserna i varumärkesimagen.  

 

Intrycket från annonserna kan sammanfattningsvis inte ses som positivt, medelvärdet ligger 

på 3,5 och placerar sig mellan ”varken negativt eller positivt” och ”positivt”.  

5.10. Sammanfattning 
Aaker (2002) menar att en varumärkesidentitet ska avspegla ett varumärkes varaktiga 

kvaliteter över tid. Författaren uppger att en vanlig fallgrop vid skapandet av 

varumärkesidentiteten är en alltför stor fokus på produktrelaterade attribut. Vår undersökning 

har överlag resulterat i höga värden på produktattributen men inte särskilt höga på de attribut 

som inte är materiella. När Stangenberg (2011-04-27) fick välja med några få ord vad som 

beskriver Roses valde hon klassisk, originalet och stilfull. Klassisk (3,88) fick då högst värde 

hos respondenterna. Jämför vi med produktattributen är det en rad alternativ som visar 

signifikant starkare medelvärden än ”klassisk”. Även Roses emotionella fördelar och det som 

kännetecknar Roses som person får i stor utsträckning lägre medelvärden av konsumenterna 
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än produktattributen. Melin (1999) menar att ett varumärkes identitet inte är materiell i sin 

natur vilket gör den svår att kopiera. Undersökning visar att konsumenternas 

varumärkesimage är starkare för Roses produktattribut än för varumärkets immateriella delar. 

Aaker (2002) anser att ett varumärkes personlighet kan göra en varumärkesidentitet rikare och 

mer intressant än om den är baserad på produktattribut. Vår undersökning visar att Roses 

varumärkesidentitet baseras främst på varumärkets produktattribut. 
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6. SLUTSATSER 

6.1. Vikten av att känna kunden  
Aaker (2002) anser att vetskap om ett varumärkes image är nödvändig för att utveckla en 

varumärkesidentitet. Vi stämmer in i resonemanget och vill även belysa vikten av att 

undersöka konsumenternas generella preferenser inom produktkategorin. Det första steget i 

processen att minska gapet mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage, är enligt vår 

mening att genomföra en imageundersökning. Genom undersökningen kan företaget skapa en 

bild av hur konsumenterna ser på varumärket. Samtidigt anser vi att deras generella 

preferenser är minst lika viktiga som bilden av ett specifikt varumärke. Utifrån vår 

undersökning framgår ett par områden där konsumenterna inte lägger någon större vikt vid de 

attribut som Roses använder för att särskilja sitt varumärke. Här handlar det inte om ett gap 

mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet, men Roses fokuserar sina resurser på något 

som konsumenterna inte ser som viktigt. Om företaget istället hade skaffat informationen som 

framgår i vår undersökning, kunde resurserna fokuserats på ett mer effektivt sätt. Vi vill dock 

inte påstå att kundernas varumärkesimage och preferenser enbart ska styra 

varumärkesidentiteten, i likhet med Aaker (2002) anser vi att varumärkesidentiteten även 

måste reflektera varumärkets själ och vision. 

 

Om Roses väljer att förmedla något som inte ligger i linje med dess organisation, historia, 

produkt eller styrkor, har vi svårt att se hur varumärkesidentiteten ska uppfattas som 

trovärdig. Även om Roses kan förmedla värden som varumärket inte kan leva upp till och 

således skapa en ”falsk” bild, anser vi att trovärdigheten på lång sikt skulle vara svår att 

bibehålla, då konsumenterna får syna produkterna när de faktiskt köper Roses drinkmixers. 

Resultatet skulle enligt vår mening därför bli mindre fördelaktigt om ett varumärke endast 

väljer att utgå från konsumenternas varumärkesimage och preferenser, när de utvecklar sin 

varumärkesidentitet. Genom att kombinera informationen som framgår av undersökningar likt 

den vi har genomfört, kan ett varumärke generera viktig kunskap, som utifrån företagets 

förutsättningar kan användas för att komma tillrätta med eventuella skillnader mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Utifrån ovanstående resonemang ser vi 

möjligheter för Roses att stärka sin varumärkesimage och skapa en tydligare koppling till 

varumärkesidentiteten.  

6.2. Enkelt – för enkelt att bygga en varumärkesidentitet på? 
Stangenberg (2011-04-27) menar att användandet har förändrats och att konsumenterna 

använder läsk när de ska blanda drinkar samt även dricker vin i större utsträckning. Roses 

nuvarande positionering bygger på hur enkelt det ska vara att mixa drinkar med Roses. I och 

med att användandet av läsk och vin har ökat samtidigt som drinkmixerkategorin har minskat, 

ser vi detta som lite av ett desperat försök att ta upp kampen med dessa. Att Stangenberg 

(2011-04-27) nämner klassisk och originalet när hon skall beskriva Roses med några få ord 

ser vi som ett ytterligare tecken på att just ”enkel att mixa” egentligen inte har någon 

förankring i varumärkets identitet, utan är snarare en desperat jakt från varumärkesägarna för 

att öka försäljningen. 

 

Vi anser att Roses bör fråga sig själva vem den riktiga Roses egentligen är. Kapferer (2008) 

menar att ha en identitet betyder att vara ärlig mot sig själv, driven av personliga mål som 

både skiljer från andras och är resistenta mot förändring. Vi ställer oss frågande om Roses 

verkligen är ärliga mot sig själva genom sin fokus på hur enkelt Roses är att använda. Vi ser 

ingen långsiktighet i Roses nuvarande strategi, då den inte bidrar till att bygga en trovärdig 

varumärkesidentitet, samtidigt som den inte på något sätt är unik för Roses. 
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Om vårt resonemang stämmer, att Roses, med sin nuvarande slogan ”If only everything was 

as easy as mixing with Roses”, vill ta upp kampen med vin och läsk genom att försöka 

erbjuda ett alternativ som är ”lika enkelt”, dyker frågan upp: Varför ska konsumenterna välja 

just Roses framför konkurrenterna? Exempelvis har Dailys, en av huvudkonkurrenterna, en 

funktionell fördel genom att de använder en tapp på flaskan, som gör det ännu enklare att 

mixa drinkar. Roses kommunicerar ut att ingenting är så enkelt, men kan samtidigt inte visa 

detta praktiskt, vilket gör att deras löfte spricker. Aaker (2002) menar att utmaningen är att 

välja en funktionell fördel som får det att ringa en klocka hos kunderna och att denna stödjer 

en stark position i relation till konkurrenterna. Om Dailys skulle positionera sig på samma sätt 

ser vi inte varför konsumenterna skulle välja Roses framför Dailys, om de har bestämt sig för 

att gå tillbaka till drinkmixerkategorin istället för att dricka vin eller läsk.  

 

Aaker (2002) menar att utvecklandet av en varumärkesidentitet handlar om att ta reda på vad 

kunderna säger att de vill ha, men den måste även reflektera varumärkets själ och vision. Vår 

uppfattning är att Roses har hamnat i en av de fällor som Aaker (2002) diskuterar, nämligen 

att sökandet efter en varumärkesidentitet kan resultera i ett sökande efter varumärkets 

position. Vi menar att Roses har anpassat sig efter marknadens trender och därefter utvecklat 

en bild som de vill kommunicera ut, en bild av hur enkelt det är att mixa drinkar, en bild som 

enligt vår åsikt inte har någon förankring i varumärkets själ. 

6.3. Utvecklandet av en unik identitet 
I vår undersökning kan vi utläsa hur konsumenternas bild stämmer överens med påståendet att 

Roses är klassiskt. Roses är det mest anrika varumärket i drinkmixerkategorin, en kategori på 

nedgång som saknar ett varumärke som kan driva kategorin framåt. Roses Lime är även den 

mest sålda drinkmixern på marknaden, trots sitt höga pris. Samtidigt visade vår undersökning 

att det höga priset var det som minst kännetecknade Roses produkter. Varumärket vill även 

representera en produkt och ett varumärke som levererar hög kvalitet. Enligt vår mening är 

erfarenhet, kunskap och bra råvaror en förutsättning för att kunna leverera hög kvalitet. Bra 

råvaror stämmer också väl med vad konsumenterna lägger vikt vid när de köper drinkmixers.  

Utifrån vår bedömning har Roses nämnda förutsättningar för att leverera en enhetlig bild av 

varumärket. Detta tillsammans med Roses smala produktsortiment anser vi vara verktyg som 

ger Roses goda möjligheter till att utveckla en unik och enhetlig varumärkesidentitet, som 

även har förankring i varumärkets själ. För att skapa denna identitet menar vi att Roses bör 

fokusera mindre på produktattribut och mera på unika och svårkopierade värden, som det 

faktiskt finns gott om i deras historiska ursprung. 

6.4. Organisation 
Stangenberg (2011-04-27) uppger också att det saknas en tydlig identitet kring varumärkets 

organisation. Med tanke på varumärkets långa historia, borde erfarenhet och kunskap vara 

styrkor som kan återfinnas inom organisationen. Detta är egenskaper som kan göra 

organisationen trovärdig, vilket konsumenterna inom drinkmixerkategorin ser som viktigast i 

vår undersökning. Om Roses utvecklar varumärkesidentiteten kring sin organisation och 

fokuserar på att förmedla detta till företagets konsumenter, ser vi det som möjligt att minska 

skillnaderna mellan varumärkets identitet och image. För att lyckas krävs dock resurser och 

rätt tillvägagångssätt, där vi återigen ser potential i varumärkets långa historia. Limejuice 

användes till en början av sjömän som botemedel för skörbjugg. Det brittiska parlamentet 

beslutade senare att alla handelsfartyg skulle ha limejuice ombord då det ansågs ge en friskare 

och starkare besättning. Historien bakom varumärket och dess utveckling under årens gång är 

enligt vår mening ett ypperligt sätt att särskilja varumärket på ett trovärdigt sätt. Det skotska 

ursprunget är också en del av varumärkesidentiteten, whiskey från Skottland anses hålla hög 
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kvalitet, varför skulle inte andra alkoholrelaterade produkter också kunna associeras till 

landets höga kvalitet? Roses skulle, precis som Melin (1999) och Aaker (2002) påpekar, 

kunna dra nytta av ursprungslandets renommé i marknadskommunikationen. Konsumenterna 

anser också att trovärdighet är den viktigaste egenskapen, av de vi undersökt, hos ett 

drinkmixerföretag, vilket Roses också kan kommunicera med hjälp av sitt ursprung och 

varumärkets långa erfarenhet inom produktkategorin. 

6.5. Grafisk identitet eller varumärkesidentitet? 
Kapferer (2008) menar att det är vanligt att många företag har manualer om hur deras grafiska 

identitet skall se ut men att uttryckliga definitioner av varumärkets identitet fortfarande är 

mycket ovanligt. Stangenberg (2011-04-27) nämner att den klassiska flaskan och dess säregna 

design är symbolen för Roses och en viktig del av kärnidentiteten i och med att den funnits 

sedan varumärket grundades 1867. Vår tolkning är att flaskans visuella image därmed bör 

vara ett väldigt viktigt kännetecken för Roses, särskilt när Stangenberg (2011-04-27) 

beskriver att Roses logotyp inte är särskilt välkänd och att den inte används i 

kommunikationen. Vi ställer oss därför frågande till varför inte flaskan är synlig i flertalet av 

de nya annonserna. Kapferer (2008) anser att många företag helt i onödan begränsar sina 

varumärken genom att de formulerar sin grafiska profil innan de definierar sin identitet. Vår 

uppfattning är att Roses, även här, i sin strävan efter att utveckla häftiga och iögonfallande 

annonser, har missat att ta hänsyn till varumärkesidentiteten. 

6.6. Varför svarade respondenterna som de gjorde? 
Vi försökte under analyseringen av informationen från enkätundersökningen att hitta 

kopplingar mellan olika frågor. Intressanta områden som typiska användare och skillnader i 

preferenser hos olika typer av konsumenter undersöktes i hopp om att finna signifikanta 

samband. Resultatet visar att det är svårt att urskilja ett visst mönster i svaren hos olika typer 

av konsumenter. Det framgick också att flertalet respondenter valde ”vet ej” som 

svarsalternativ på ett par frågor, samtidigt som de neutrala svarsalternativen var överlägset 

mest ikryssade. Vi kan inte med säkerhet uttala oss om orsakerna till varför respondenterna 

valde att svara som de gjorde, däremot har vi en del förslag på alternativa förklaringar på 

frågorna som handlade om Roses som person. 

 

Vi anser att teorin inom området är applicerbar på ett drinkmixerföretag, vilket också framgår 

i analysen där den teoretiska referensramen jämförs med Roses upplägg. Däremot var bortfall, 

neutrala svarsalternativ och ”vet ej”, som störst på frågan där konsumenterna fick ta ställning 

till Roses som person. Resultatet kan enligt vår mening grunda sig i att konsumenter har svårt 

för att se ett varumärke inom drinkmixerkategorin som en person. Vi ser det som relativt svårt 

att särskilja ett varumärke inom drinkmixerbranschen, vilket kan leda till att konsumenterna 

också har svårt att uttala sig om vad som faktiskt utmärker Roses som person.  

 

Aaker (2002) har teorier som beskriver ett varumärkes personlighet där det också finns några 

djupare beskrivningar för varje karaktärsdrag. Enligt författaren ska ett varumärke som 

beskrivs som sofistikerat också stämma väl överens med en person som tillhör överklassen. I 

vår undersökning av Roses framgick att det mest frekventa svarsalternativet som användes för 

att beskriva Roses som person, var just sofistikerad. Däremot fick varumärket ett lågt 

medelvärde när konsumenterna skulle ta ställning till huruvida överklass var en bra 

beskrivning eller inte. Resultatet visade att de konsumenter som ansåg att sofistikerad var en 

bra beskrivning på varumärket, varken instämde eller tog avstånd kring påståendet att Roses 

tillhörde överklassen. Vi är medvetna om att drinkmixerkategorin kan vara ett område som 

konsumenterna inte lägger någon större vikt vid. Om deras intresse och engagemang är lågt 

har vi också svårt att se hur dem kan skapa tydlig bild av ett varumärke inom 
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produktkategorin. Samtidigt kan intresset för att aktivt ta ställning i enkäten vara lågt, vilket 

kan leda till en hög frekvens av neutrala svar. Det kan även finnas brister i hur Roses 

förmedlar sin personlighet, vilket innebär att en liknande undersökning, på ett annat 

varumärke inom samma kategori, kunde resulterat i en annorlunda fördelning av svaren. 

Skulle intresset vara problemet ser vi däremot ingen anledning till att resultatet skulle sett 

annorlunda ut hos något annat drinkmixerföretag.  

 

Oavsett orsak kan vi inte med säkerhet avfärda tanken kring huruvida Aaker (2002) har 

personlighetsteorier som verkligen är lämpliga att applicera på ett varumärke inom 

drinkmixerbranschen. Därför skulle vi vilja se en djupare studie kring personligheten i 

varumärkesidentiteten hos en rad företag som är verksamma inom drinkmixerbranschen. 

Samtidigt ser vi en undersökning kring engagemanget hos konsumenterna och möjligheten att 

skapa ett större intresse för drinkmixerkategorin, som lämpliga områden för framtida 

forskning.   

 

Aaker (2002) och Kapferer (2008) menar vidare att den föreställning företag har om 

varumärkesidentiteten ofta är för smal och att en mer komplett syn kan hjälpa strateger att 

skapa en tydlig identitet. Vilket enligt vår mening har visat sig väldigt tydligt i Roses fall. 

Återigen, Aaker (2002) menar att utvecklandet av en varumärkesidentitet handlar om att ta 

reda på vad kunderna säger att de vill ha, men de måste även reflektera varumärkets själ och 

vision och vad varumärket strävar efter att uppnå. Detta är någonting vi absolut tycker att 

Roses bör fundera över i det varumärkesuppbyggande arbetet i framtiden. 

6.7. Rekommendation till fallföretag 
Vi ser en potential för Roses att kunna driva drinkmixerkategorin i och med varumärkets höga 

kvalitet, bevisat goda smak och sitt höga pris. Detta tillsammans med sitt historiska ursprung 

gör enligt vår mening att Roses har potential att skapa en trovärdighet i sitt varumärke som 

sträcker sig bortom enkelheten. Med denna trovärdighet i ryggen ser vi möjligheter för Roses 

att skapa en känsla av att konsumenterna faktiskt får det allra bästa när de köper och använder 

varumärkets drinkmixers. Vi anser att Roses bör sträva efter att rikta kommunikation mot dem 

som verkligen strävar efter att få det bästa. Med det menar vi att Roses kan få användarna att 

känna att varumärket faktiskt är mer än en produkt samtidigt som detta ligger bättre i linje, än 

enkelheten, med de sammanhang där Roses strävar efter att synas. I de sammanhang som 

Stangenberg (2011-04-27) nämner tror vi mer på att skapa en känsla av att använda det bästa 

istället för fokus på enkelheten.  Vår uppfattning är att detta kan vara ett tillvägagångssätt för 

Roses att visa detaljisterna att de är ett viktigt varumärke som verkligen betyder något för 

drinkmixerkategorin. 

  



62 

 

7. REFERENSER 
 

Litteratur 

Aaker, D. A. (2002). Building strong brands. London: Simon & Schuster UK Ltd. 

 

Aperia, T. (2001). Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen. 

Stockholms universitet: Företagsekonomiska institution. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. 

 

Davidson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Doyle, P. & Stern, P. (2006). Marketing Management and Strategy (4rd. ed). Edinburgh: 

Pearson Education Limited. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Kopilovic, S. (2005). Brand New Life. Malmö Ideum Europa. 

 

Grime, I., Smith, G & Diamantopoulos, A. (2004). The impact of brand extensions on brand 

personality: experimental evidence. European journal of marketing. Vol. 39, s. 129-149. 

 

Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring – En CRM ansats. Liber AB 

Malmö. 

 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005). Kommunikation & Organisation. Malmö: 

Liber AB. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomiska och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kapferer, J-N. (2008). The New Strategic Brand Management – Creating and sustaining 

brand equity long term (4rd. ed). London: Kogan Page Limited. 

 

Keller, K. L. (2008).  Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing 

Brand Equity (3rd. ed). New Jersey: Pearson Education Inc. 

 

Kotler, P. (2009). Principles of marketing. Spanien: Prentice Hall. 

 

Mattson, P. & Örtenblad, A. (2008). Smått och gott – om vetenskapliga rapporter och 

referensteknik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

 

Trost, J. (2007). Enkätboken (3 uppl.). Studentlitteratur. 

 

Trost. J. (1997).  Kvalitativa intervjuer (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



63 

 

 

VanAuken, B. (2003). Brand Aid – An easy reference guide to solving your toughest branding 

problems and strengthening your market position. New York: Amacom. 

 

Wärneryd, B. (1990). Att fråga. Örebro: Statistiska centralbyrån. 

 

Internetreferenser 
Rosesmixers.com: History 

http://www.rosesmixers.com Tillgänglig: 2011 – 05 – 05 

 

Rosesmixers.com: History: Today 

http://www.rosesmixers.com Tillgänglig: 2011 – 05 – 05 

 

Haugen-Gruppen.se: Om oss  

http://www.haugen-gruppen.se/om_oss.aspx Tillgänglig: 2011 - 04 - 27 

 

Företagsmaterial 
Roses Brand Plan 2011. Haugen-Gruppen AB. 

Haugen-Gruppens Företagspresentation 2010. 

Roses Action & Marketing Plan 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.rosesmixers.com/
http://www.rosesmixers.com/
http://www.haugen-gruppen.se/om_oss.aspx


64 

 

BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE TILL FALLFÖRETAG 

 

INLEDNING 

1. Har ni gjort undersökningar kring image tidigare? Om inte Varför? 

2. Vilken är den målgrupp som Roses primärt riktar sig till? (exempelvis ålder, livsstil, 

sysselsättning, geografiskt) 

3. Hur skulle du beskriva Roses med 3-5 ord? 

 

IDENTITET 

4. Hur kan du beskriva den varumärkesidentitet som Roses önskar förmedla till sina kunder?  

(Vad ni önskar att Roses ska stå för i konsumenternas medvetande) 

  

KÄRNIDENTITET OCH UTVIDGAD IDENTITET 

5. Vad är varumärkets kärnidentitet? (associationer som tros vara konstanta över tid & 

marknader) 

6. Vad gör Roses unikt gentemot sina konkurrenter? 

7. Vad är varumärkets utvidgade identitet? (detaljer som hjälper till att porträttera Roses och 

som kan förändras i takt med varumärkets utveckling) 

 

VÄRDEERBJUDANDE 

8. Vilka är Roses funktionella fördelar som ni vill förmedla?  

9. Vilka är Roses emotionella fördelar som ni vill förmedla?  

10. Vilka självuppfyllande fördelar vill Roses förmedla? (hur självbilden kan kommuniceras 

genom Roses) T ex definiera sig som ung genom att dricka Pepsi. 

 

PRODUKT 

11. Vad kännetecknar Roses produkter, erbjuder de något extra i förhållande till 

konkurrenter? 

12. Vad innebär kvalitet och värde för Roses? 

13. Strävar Roses efter att äga ett visst användningstillfälle? I så fall vilket? 

14. Strävar ni efter kopplingar till ursprungsland/historia? Hur? 

 

PERSONLIGHET 

15. Hur vill ni framställa Roses som person? (livsstil, personlighetsdrag, kön, social klass 

m.m.)  

16. Strävar Roses efter att skapa någon relation med konsumenterna? I så fall vilken typ av 

relation.  

17. Hur skulle du beskriva Roses typiska användare? T ex Friskies är maten för aktiva katter. 

18. Vilka är Roses idealiska användare? Som det ska porträtteras i reklam och liknande, 

exempelvis kändisar. Varför? 

19. Vilken typ av sponsorevent använder eller skulle Roses kunna använda sig av? 

 

SYMBOL 

20. Vad vill ni förmedla med Roses logotyp och Roses övriga visuella symboler?  

21. Finns det någon särskild användare, produktdesign eller enskild anställd som representerar 

Roses? 

22. Vill ni uttrycka någon metafor med Roses? T ex Michael Jordans förmåga att hoppa högt 

är en metafor för Nikes prestanda. 
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23. Made by Roses. Mixed by you If only everything was as easy as mixing with Rose´s: 

Vad vill ni kommunicera med dessa? 

24. Vill ni förknippa Roses med någon särskild årstid/högtid? 

 

ORGANISATION 

25. Vad kännetecknar, och vilken bild vill ni förmedla av, Roses organisation? (Det som för 

konkurrenter är svårkopierat. Exempel: Kvalité, miljömedvetenhet, innovation?) 

26. Hur arbetar ni med den interna kommunikationen för att förmedla Roses varumärke? 

(exempelvis förmedling av varumärket till säljare) 

27. Hur arbetar ni för att säljarna ska kommunicera en enhetlig bild av Roses till kunderna? 

 

KOMMUNIKATION 

28. Hur kommunicerar ni Roses varumärkesidentitet och vilken del i 

marknadskommunikationen ser du som viktigast för att förmedla identiteten? 

29.¨¨Når kommunikationen ut till konsumenterna på det sätt ni önskar? 

30. Vad vill de nya annonserna föra fram för budskap? Vilka känslor vill de förmedla? 

(exempelvis car, wife, repaint) 

31. Genom vilka kanaler (PR/Direkt marknadsföring/Sales Promotion/Personlig 

frsäljning/Reklam) kommunicerar ni för att nå fram till målgruppen? Ett resonemang kring de 

olika marknadsföringskanalerna som Roses använder sig av. Varför används dessa? Vad vill 

ni uppnå med dessa? Har det tidigare gjorts undersökningar kring detta? 
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BILAGA 2 
ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

ROSES LIME DRINKMIXER 
Syftet med denna enkät är att undersöka er uppfattning om Roses drinkmixers. 

Vi kommer att använda informationen från enkäten i vår kommande c-uppsats. 

Tack på förhand. 

David och Dennis. 

Marknadsföringsprogrammet 

Högskolan i Halmstad 
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FRÅGA 1: Kön? 

Man 

Kvinna 

 

FRÅGA 2. Ålder? 

 20 – 25 år 

 26 – 35 år 

 36 – 45 år 

 46 – 65 år 

 

FRÅGA 3: Vilken är din högst avslutade eller pågående utbildningsnivå? 
 Grundskolan 

 Gymnasiet 

 Eftergymnasial utbildning  

 Inget av ovanstående alternativ 

  

FRÅGA 4: Vilket av följande påståenden passar bäst på dig:  
 Har köpt och druckit Roses drinkmixer. 

 Har druckit Roses drinkmixer. 

 Känner igen varumärket men har inte druckit. 

 Känner inte igen varumärket (gå vidare och besvara ENDAST understrukna          

        frågor: 10, 11, 21 och 22) 

 

FRÅGA 5: Vad har du för bild av Roses? 
Väldigt negativ            Negativ             Varken negativ            Positiv           Väldigt positiv    

                                                                 eller  positiv 

                                                                                                                       

 

FRÅGA 6: Hur väl stämmer Roses överens med följande påståenden: 
                         Tar             Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer   Instämmer  Vet ej      

                       avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

 

Klassisk                                                                                                                  

Originalet                                                                            

Stilfullt                                                                                                                   

 

FRÅGA 7: Hur ofta köper du Roses produkter? (kryssa det alternativ som passar bäst) 

 Aldrig 

 Mer sällan  

 1 – 2 gånger om året  

 1 – 2 gånger per halvår 

 1 – 2 gånger per kvartal  

 1 – 2 gånger per månad 

 1 gång per vecka eller mer 
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FRÅGA 8: Vad använder du främst Roses till? 

 Drinkar 

 Vatten 

 Annat 

 Har aldrig använt Roses 

 

FRÅGA 9: I vilket/vilka sammanhang har du kommit i kontakt med Roses? (kryssa ett 

eller flera alternativ) 

 Hemma 

 Hos vänner/familj 

 Restaurang/Krog/Nattklubb 

 Kommer inte ihåg/inget av ovanstående 

 

FRÅGA 10: Vad anser du vara viktigt hos ett drinkmixerföretag?  

                          Oviktigt      Delvis        Varken oviktigt              Delvis             Viktigt  

                                            oviktigt           eller viktigt                 viktigt                       

Nytänkande                                                                      

Miljömedvetna                                                                          

Trendiga                                                                                                               

Trovärdiga                                                                                                           

 

FRÅGA 11: Hur viktiga är följande attribut för dig om du köper en drinkmixer? 

                          Oviktigt      Delvis      Varken oviktigt               Delvis                 Viktigt                     

                                             oviktigt         eller viktigt                  viktigt  

God smak                                                                          

Hög kvalitet                                                                                                          

Förpacknings-                                                                           

design 

Enkel att mixa                                                                                                      

Bra råvaror                                                                                                            

Pris                                                                                                                 

 

FRÅGA 12: Roses produkter kännetecknas av: 

                        Tar             Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer   Instämmer   Vet ej     

                       avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

God smak                                                                       

Hög kvalitet                                                                                                            

Snygg design                                                                           

Färgen grön                                                                               

Klassisk flaska                                                                                                        

Limesmak                                                                                                               

Enkel att mixa                                                                                                             

Bra råvaror                                                                                                            

Högt pris                                                                                                                 
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FRÅGA 13: Roses är det självklara valet vid drinkmixning:  
                          Tar           Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer   Instämmer  

                       avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

                                                                                         

 

FRÅGA 14: När jag blandar drinkar med Roses vet jag vilket resultat jag får: 

                           Tar           Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer   Instämmer  

                       avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

                                                                                        

 

FRÅGA 15: Hur skulle du beskriva Roses som person? 

                            Tar             Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer  Instämmer   Vet ej       

                           avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

Social                                                                                 

Modemedveten                                                                                                     

Överklass                                                                                     

Elegant                                                                                                           

Partyglad                                                                                                                

Kvinna                                                                                  

Man                                                                                

 

FRÅGA 16: Kryssa för det karaktärsdrag nedan som du tycker kännetecknar Roses 

bäst: (kryssa endast ett alternativ) 

 

Uppriktig  

Kompetent  

Spännande 

Sofistikerad 

Robust  

 

FRÅGA 17: Om Roses var en person, hur gammal skulle då Roses vara? 

  

0 – 20 år 

21 – 30 år  

31 – 40 år 

41 – 50 år 

51 – 60 år 

61 - 80 år 

81 – 100 år 

100 + år 

 

FRÅGA 18: Vad anser du om flaskans storlek? (flaskan innehåller 57cl) 

 Alldeles för stor 

 För stor 

 Lagom 

 För liten 

 Alldeles för liten 
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FRÅGA 19: Förknippar du Roses med något särskilt land? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarat Ja: Vilket land förknippar du i så fall Roses med? 

Svar:__________________________________________________________________ 
 

FRÅGA 20: När tror du Roses grundades? 

 År 1801 - 1830 

 År 1831 – 1860 

 År 1861 – 1890 

 År 1891 – 1920 

 År 1921 – 1950 

 År 1951 – 1980 

 År 1981 - 2010 

 

FRÅGA 21: Hur uppfattar du följande annonser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                                       

 

 

  

 

                            Tar           Tar delvis     Varken instämmer     Instämmer  Instämmer  Vet ej       

                         avstånd        avstånd         eller tar avstånd           delvis  

Häftiga                                                                               

Inspirerande                                                                                                         

Festliga                                                                                         

Svårtolkade                                                                                                           

Fyndiga                                                                                                                   

Humoristisk                                                                                  
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FRÅGA 22: Vad fick du för intryck av annonserna? 
 

Väldigt negativt            Negativt             Varken negativt            Positivt           Väldigt positivt    

                                                                   eller positivt 

                                                                                                                            

 

 

           STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


