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med sina bästa tips och råd i välbehövliga stunder. 
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Sammanfattning 
Titel:  ”Den ægte” storskaliga livsmedelsföretaget – Småskaligt 

producerad med mycket kärlek. En studie om hur storskaliga och 
småskaliga livsmedelsföretag framhäver sin varumärkesidentitet. 

 
Författare:  Hannah Benon och Hedvig Emaus Günzel 
 
Handledare:  Ulf Aagerup 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15 hp), VT 2014. 
 
Nyckelord:  Varumärkesidentitet, Varumärkesimage, Marknadsföring, 

Kommunikation. 
 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur storskaliga och småskaliga 

företag inom den svenska livsmedelsbranschen förmedlar en 
varumärkesidentitet som anspelar på de variabler som är typiska 
för ett småskaligt företag. Vi vill studera hur dessa företag 
framställer sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, 
hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta. Vi vill vidare 
undersöka om identiteten stämmer överens med imagen. 

 
Problemformulering: Hur anspelar storskaliga och småskaliga företag inom den svenska 

livsmedelsbranschen sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; 
småskalig, hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta? 
Stämmer varumärkesidentiteten överens med varumärkesimagen 
hos respektive företag? 

 
Metod:  Uppsatsen antar en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 

metodansats. Varumärkesidentiteterna fastställs genom fallstudier 
och varumärkesimagen genom en enkätundersökning. 

 
Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk grundas främst på teorier om 

varumärke, varumärkesidentitet och image samt varumärket som 
kommunikationsmedel. 

 
Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras de fallstudier som gjorts. Empirin redovisar 

även för utfallet av enkätundersökning som besvarats av 160 
respondenter. 

 
Analys:  I analysen undersöks den insamlade empirin och analyseras utifrån 

varumärkesteorierna. 
 
Slutsats:  Studien visar sambandet att företagen förmedlar sin 

varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, 
hantverksmässig, traditionell och genuin/äkta på samma sätt, 
oavsett storlek. Vi kan se ett mönster i hur variablerna förmedlas, 
vilket i sker genom historieberättande, ursprung och arv. 
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Abstract 
Title:  The authentic large-scaled enterprise. A study of how companies 

within the food industry convey their brand identity. 
 
Authors:  Hannah Benon and Hedvig Emaus Günzel 
 
Advisor:  Ulf Aagerup 
 
Level:  Bachelor thesis in International Marketing (15 ECTS), Spring 

2014. 
 
Keywords:  Brand identity, Brand image, Marketing, Communication. 
 
Purpose:  The purpose of the study is to examine how large-scaled and 

small-scaled enterprises within the Swedish food industry conveys 
a brand identity that alludes to the variables that are typical of a 
small-scaled enterprise. We want to study how these enterprises 
present its brand identity based on the variables; small-scale, 
handcraft, traditional and authentic/genuine. We want to explore 
whether the perceived image of the consumer is consistent with the 
image the company is trying to convey based on their product and 
slogan. 

 
Problem:  How does large-scaled and small-scaled enterprises within the 

Swedish food industry convey its brand identity based on the 
variables; small-scale, handcraft, traditional and 
genuine/authentic? Is the brand identity consistent with the brand 
image? 

 
Method:  The study is based on a combination of a qualitative and a 

quantitative approach. The brand identities are determined based 
on case studies and the brand images were measured through a 
survey. 

 
Theoretical framework: The theoretical framework is mainly based on the theories of 

brand, brand identity, brand image and communication. 
 
Empirical framework: The empirical data is based on case studies and a survey answered 

by 160 respondents. 
 
Analysis:  The analysis examines the empirical data which is analysed based 

on marketing theories. 
 
Conclusion:  The study shows a correlation that companies convey their brand 

identity on the basis of the variables; small-scale, handcraft, 
traditional and authentic/genuine in the same way, regardless of 
company size. The variables are mediated by telling story, and 
convey the origin, heritage or a unique manufacturing process. 
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1. Inledning 

Framgång hos ett företag är inte enbart ett resultat av marknadsföring (Aaker, 2010:13). 
Företag är även beroende av att utveckla nya produktkategorier eller hitta nya marknader där 
konkurrenterna inte utgör lika stora hot. Enligt Melin (2011:19) blir produktlivscykeln allt 
kortare på grund av den tekniska utvecklingen i samband med att allt fler imitationer av 
produkterna snabbare slår sig in på marknaden. 
Enligt Trout (2008:XIII) befinner sig världen i en era av dödlig konkurrens. I takt med att 
globaliseringen ökat har företagens potentiella marknader blivit större, vilket även bidragit till 
att hoten för företagen blivit fler (Keller, Apéria & Georgson, 2008:33). Konsumenterna står 
inför fler valmöjligheter och betydelsen av ett starkt varumärke är avgörande för ett företagets 
överlevnad då varumärket påverkar hur konsumenter fattar beslut (Keller, Apéria & 
Georgson, 2008:33). Viktigast av allt är att ständigt hålla sina produkter intressanta och 
uppdaterade för att försäljningen inte ska sjunka. Förändring i efterfrågan influeras ständigt av 
trender och teknologi oavsett typ av marknad, och därför bör ett företag som vill lyckas alltid 
sträva efter att hålla sina produkter uppdaterade och relevanta (Aaker, 2010:33). Västvärldens 
överflöd av produkter har gjort att den huvudsakliga utmaningen har kommit att handla om att 
differentiera liknande produkter med målet att få produkten att framstå som unik (Salzer-
Mörling & Strannegård, 2004). 
För att locka till sig konsumenter betonar Kapferer (2008:149) vikten av att tydliggöra hur 
företaget särskiljer sig gentemot sina konkurrenter, vilket är vad positionering av ett 
varumärke handlar om. Det spelar ingen roll hur mycket pengar ett företag spenderar på 
reklam om positionering inte är en del av dess marknadsstrategi. Poängen med positionering 
är att skapa en plats i konsumentens sinne (Trout, 1969).  
Kapferer (2008:149) hävdar att varumärken drivs utifrån visioner bestående av de 
föreställningar och kärnvärden som tillsammans representerar varumärkesidentiteten. Brand 
management handlar om varumärkesidentitet och varumärkespositionering och är ett viktigt 
verktyg för dagens företag (Kapferer, 2008:149). 
 
Ett starkt varumärke kan bidra till att skapa konkurrensfördelar (Melin, 1999:61) och ett 
varumärke utgör därför en del av ett företags konkurrensverktyg (Melin, 1999:70). 
Varumärkesidentiteten ligger ofta till grund för ett varumärkes framgång och anses vara 
motsvarigheten till varumärkesimage, vilka ofta förväxlas med varandra. Vad som skiljer de 
två begreppen åt är att identiteten handlar om hur företaget vill att deras produkt skall 
uppfattas medan image handlar om hur konsumenten faktiskt uppfattar produkten (Melin, 
1999:84-85). 
 



1.2 Problembakgrund 
Det är av stor vikt för internationella marknadsförare inom livsmedelsindustrin att skapa en 
stark varumärkesidentitet (Ahmed, James, Johnson, Yang, Fatt, Teng, Boon, 2004). Aaker 
(2004) menar att när företag använder sig av en lokal förankring, både materiellt och 
immateriellt, innebär det fördelar för konsumenter i form av att dessa kan uttrycka stolthet 
genom konsumtionen eftersom det anses positivt att handla lokalt. Aaker (2004) menar vidare 
att den lokala förankringen tillåter företaget att relatera på ett mer djupgående sätt till 
konsumenten genom att anpassa positioneringen av varumärket till den lokala kulturen vilket i 
sin tur skapar en högre trovärdighet. 
 
Inom den svenska livsmedelsbranschen ökar fokus på lokalt producerad mat. Den växande 
efterfrågan hos konsumenter har bidragit till ett större utbud av lokala och småskaligt 
producerade varor, vilket i sin tur väckt ett intresse hos producenter som ser trenden som en 
möjlighet att få sina marknadsandelar att växa (Clarin, 2010). Mynewsdesk nämner den 
senaste CSR-rapporten där de skriver om 2013 års mat-skandaler som gjort konsumenterna 
mer kritiska till ursprung och innehållet i olika livsmedel. Detta har i sin tur gjort det viktigt 
för livsmedelsaktörerna att bygga upp förtroendet hos de numera skeptiska konsumenterna 
(Mynewsdesk, 2014). 
Friman (2013) exemplifierar hur företag försöker att anpassa sig efter trenden genom att 
hänvisa till det välkända och globala företaget Coca-Colas försök att marknadsföra sig som 
mänskligt och lokalt. Enligt Malm (2010) vill till exempel Coca-Cola i Sverige stärka sin 
image som ett lokalt företag och därmed skapa långsiktig trovärdighet. 
Clarin (2010) påstår att svenskarnas intresse av lokalt producerade livsmedel har nått en 
rekordhög nivå. Undersökningar gjorda av Lantmännens Riksförbund (LRF) visade att 40 
procent av svenska konsumenter tycker att det är viktigt att livsmedlen är regionalt eller lokalt 
producerade. 95 procent av dessa menade att de skulle köpa mer lokalproducerat om det fanns 
tillgängligt i affärerna (Lantbrukarnas Riksförbund, 2013). 
Under det senaste året har vi märkt att fokus inom olika typer av media och reklam ofta ligger 
på produktens ursprung, genuinitet och egenskaper som hantverk och kvalité. Vi menar att 
flera tidningar och livsstilsmagasin diskuterar ämnet flitigt. Det kanske tydligaste exemplet på 
detta är Magasinet Filter, som döpt det nya fenomenet till ”Fäbodifiering; när storskaliga 
produkter presenteras som småskaliga; när det industriella framställs som genuint” (Friman, 
2013).  
Dennisdotter (2008:14) betonar vikten i att skapa trovärdighet mot konsumenterna och att 
företag inte bör utge sig för något de inte är. Trots detta ser vi att storskaliga företag gör det 
mesta för att anpassa sig efter nya trender, även om det innebär att profilera sig som något 
som inte alltid är helt sanningsenligt. Som exempel kan Kronfågel nämnas, vilka genom en 
lansering av sin produkt Gårdskyckling försökte få produkten att framstå om genuin och 
småskalig. Detta samtidigt som de investerat i Sveriges största slaktanläggning dit 
kycklingarna skickas för slakt (Friman, 2013). Ett annat exempel är öl som nämns i en artikel 
med rubriken; ”Allt fler stora bryggerier låtsas vara hantverkare”, och som handlar om hur det 
blir allt vanligare med ölproduktion som maskeras som om den vore småskalig (Wownews, 
2014).   
Ovanstående fenomen anses intressant att studera för att se hur eller om konsumenterna ser på 
företagens produkter på olika vis. Vi anser att detta ämne inte utforskats i särskilt stor mån 
och tänker därför studera storskaliga och småskaliga företag med mål att profilera sig utifrån 
samma variabler. 
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Enligt en rapport från Jordbruksdepartementet (2005:5) så har den storskaliga strukturen 
länge präglat livsmedelsbranschen och detaljhandeln, där svensk politik har bidragit till 
storskalighet och gynnat effektiva produktionsformer. De storskaliga företagen står för större 
delen av all produktion inom livsmedelsindustrin i Sverige. Samtidigt så har andelen 
småskaliga företag stått för den största ökningen de senaste tio åren och utgjorde under 2012 
96 procent av livsmedelsindustrin (Lindow, 2012:8). Detta är enligt Jordbruksverket (Lindow, 
2012:8) till viss del ett resultat av den småskaliga och hantverksmässiga trenden, vilka 
småskaliga företag använt som ett differentierat mervärde i marknadsföringen av sina 
produkter (Jordbruksdepartementet, 2005:5). Jonsson (2004) hävdar dock att även de 
storskaliga företagen vill förmedla variabler såsom hantverk och äkthet precis som de 
småskaliga producenterna representerar. Jonsson (2004) menar att de storskaliga företagen 
har en fördel i att de besitter större resurser vilket gör att de bättre kan marknadsföra sina 
produkter och förmedla dessa egenskaper. Forskare har tidigare studerat identiteteten hos 
storskaliga och småskaliga företag utifrån liknande variabler som uppsatsen behandlar. Vi 
anser dock att det finns ett glapp i forskningen angående imagen av dessa företag och är 
därför intresserade av hur konsumenterna ser på varumärkesidentiteten hos företag som 
representerar dessa variabler. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur storskaliga och småskaliga företag inom den svenska 
livsmedelsbranschen förmedlar en varumärkesidentitet som anspelar på de variabler som är 
typiska för ett småskaligt företag. Vi vill därför studera hur storskaliga och småskaliga företag 
inom livsmedelsbranschen framställer sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, 
hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta. Vi vill vidare undersöka om konsumenterna 
uppfattar att företagen förmedlar dessa variabler utifrån sin produkt och slogan. 
 

1.4 Problemformulering 
o Hur anspelar storskaliga och småskaliga företag inom den svenska 

livsmedelsbranschen sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, 
hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta? 

o Stämmer varumärkesidentiteten överens med varumärkesimagen hos respektive 
företag? 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen ämnar redovisa varumärkesidentiteten hos tio olika företag inom den svenska 
livsmedelsbranschen, varav fem företag är storskaliga och fem företag är småskaliga. Studien 
avgränsas genom att ett storskaligt och ett småskaligt företag tillsammans utgör en av fem 
produktkategorier. Vidare avgränsas studien ytterligare genom att de olika 
varumärkesidentiteterna representeras med utgångspunkt i en av företagens produkter. 
Studien innefattas endast av företag som representerar en varumärkesidentitet som förmedlar 
minst tre av variablerna; småskalig, hantverksmässig, traditionell och genuin/äkta. 
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1.6 Tidigare Forskning  
Det finns tidigare forskning som studerar sambandet mellan ett varumärkes identitet och 
image. Flertalet studier gjorda inom området utgår ifrån teorier av Frans Melin, David A 
Aaker och Jean-Nöel Kapferer. Tidigare forskare har även gjort jämförelser mellan 
småskaliga och storskaliga företag inom livsmedelsbranschen, men dessa har då utgjorts av 
andra infallsvinklar (se till exempel Fornander & Lantz, 2013). Det finns även undersökningar 
som studerar trenden inom livsmedelsbranschen gällande variablerna småskalig, 
hantverksmässig och genuin. Dock har vi inte funnit studier med ett jämförande syfte som 
sätter ett storskaligt och ett småskaligt företag i relation till varandra utifrån denna trend.
 

 1.7 Centrala begrepp 
Nedan definieras de begrepp vilka anses centrala för uppsatsen. Begreppen saknar i 
allmänhet en klar definition och dessa bygger därför på definitioner och beskrivningar av så 
närliggande begrepp som möjligt. 
 

1.7.1 Livsmedelsbranschen 
Livsmedelsindustrin är ett brett begrepp som innefattar många olika sektorer som tillverkar 
och förädlar livsmedel (Lindow, 2012:11). Livsmedelsbranschen innefattar tillverkning av 
närings- och njutningsmedel (NE (1), 2014). 
 

1.7.2 Storskalig 
Storskalig förknippas oftast med industrisamhället och dess organisationsformer (NE (2), 
2014). Enligt jordbruksverket definieras storskaliga livsmedelsföretag utifrån antalet 
anställda, vilket är alla företag som har mellan 50-500 anställda (Jordbruksverket, 2014). 
Enligt Eldrimner (2014) innebär storskalig industriell produktion att produktionen sker vid 
stora jordbruk med högteknologisk utrustning. Kostnadseffektivitet och lönsamhet är centrala 
begrepp för tillverkningen. Förädlingen sker i stora fabriker ofta med transporterade råvaror 
vilka ibland importeras från andra länder. 
 

1.7.3 Småskalig 
Småskalig innebär att ett företag bedriver sin verksamhet i en liten skala (NE (3), 2014). 
Enligt Jordbruksverket (2012:7) definierar EU småskalighet bland annat utifrån att ett företag 
består av 0-49 anställda. Småskalig industriell produktion innebär att enheterna är mindre och 
en strävan är att uppnå kvalitet för att skilja produkterna ifrån de storskaliga (Eldrimner, 
2014). Enligt Eldrimner (2014) innebär mathantverk att skapa unika produkter som industrin 
inte kan producera. Råvaruproduktionen kommer ofta ifrån mindre jordbruk vilket gör att 
produktens ursprung går att spåra. Förädlingen sker i liten skala genom naturliga processer 
och bygger på gamla konserveringsmetoder. Mathantverk kännetecknas av traditionella 
produkter och att människans hand ständigt är närvarande i produktionen. Försäljningen sker 
ofta på tillverkningsplatsen, genom mässor och marknader men även till stor del genom de 
stora handelskedjorna (Eldrimner, 2014).  
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1.7.4 Hantverksmässig 
Hantverksmässig innebär att produktionen är grundad på hantverk. Hantverk innebär att 
hantverkaren är närvarande i hela produktionsprocessen (NE (4), 2014).   
 

1.7.5 Traditionell 
Enligt livsmedelsverket syftar begreppet traditionell på tillverkningsmetoden eller på 
produktens ursprungliga recept som används för att tillverka produkten (Livsmedelsverket, 
2011).  
 

1.7.6 Genuin/Äkta 
Nationalencyklopedin definierar genuin som något som överensstämmer med eller utgör det 
ursprungliga (NE (5), 2014). Äkta innebär det som verkligen är vad det synes vara 
(NE (6), 2014). Äkta är synonymt med autenticitet (NE (7), 2014).  
 

1.7.7 Fäbodifiering 
Begreppet fäbodifiering myntades av tidningen Filter (Friman, 2013). Fenomenet definieras 
enligt Friman (2013) som; när storskaliga produkter presenteras som småskaliga; när det 
industriella framställs som genuint. Begreppet innebär att en industriell matjätte profiterar på 
vurmen för småskalighet och fäbodifiering antyder bland annat närproduktion och springer ur 
ordet Fäbod (Friman, 2013). Fäbod antyder allt som en konsument kan önska av en 
livsmedelsprodukt; småskalighet, genuinitet, lokalt, ekologiskt och hantverksmässigt (Friman, 
2013). 
 

1.7.8 Fäbodifieringsvariabler 
Ett samlingsbegrepp för variablerna; Småskalig, Hantverksmässig, Traditionell samt 
Genuin/Äkta. 
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2. Teori 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som främst bygger på teorier som berör 
ämnena varumärke, varumärkesidentitet och image samt varumärket som 
kommunikationsmedel. Teorikapitlet baseras främst på Frans Melin, David A. Aaker och 
Jean-Nöel Kapferer. 

2.1 Varumärke 
Enligt Varumärkeslagen 4 § kan ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 
grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga. 
Särskiljningsförmågan definieras i VmL 5 § som: ett varumärke ska anses ha 
särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (Varumärkeslagen, 2014). 
 
Ett starkt varumärke bör ha ett inre djup för att inte framstå som platta. Varumärket måste 
utstråla en karaktär och ha egna värderingar vilket kan bidra med att hjälpa konsumenterna att 
finna sin egen identitet (Kapferer, 2012:158). Även Heide och Johansson (2005:176) skriver 
att varumärken handlar om tillhörighet och om att varumärket representerar de värderingar 
som finns i en organisation vilka i sin tur attraherar olika människor. 
 
Varumärkesuppbyggnad är för företag idag en viktig strategisk fråga som kan leda till 
långsiktiga konkurrensfördelar (Melin, 1999:9). Enligt Aaker (2004) utgörs varumärkets 
kärna av dess värderingar och prioriteringar, vilket bör ligga till grund för företagets 
strategier. Aaker (2004) menar vidare att det är av stor betydelse att företaget lever upp till de 
löften som varumärket förmedlar. En stor utmaning är att ständigt erbjuda en produkt som 
motsvarar konsumentens önskningar (Melin, 1999:51). Varumärket är ett effektivt 
positioneringsverktyg (Melin, 1999:38), och dess identitet bör grundas i företagets önskvärda 
associationer till varumärket, vilka härleds ur företagets prioriteringar och ligger till grund för 
positioneringsstrategin (Aaker, 2004). I syfte att göra varumärket till ett konkurrenskraftigt 
strategiskt instrument, är det av stor vikt att varumärket representerar ett värde, som bör 
engagera konsumenterna och organisationen (Urde, 2003). Men även om varumärket kan 
fungera som ett starkt konkurrensmedel så krävs även att själva produkten är attraktiv (Melin, 
1999:81). Vad gäller varumärken som ägs av ett gemensamt företag och utgör en del av en 
varumärkesportfölj bör företaget enligt Aaker (2004) anpassa varumärkesidentiteten till varje 
specifikt sammanhang för att nå framgång. Varumärket fungerar vidare som en imageskapare 
då konsumenter vill bli förknippade med starka varumärken (Melin, 1999:41), konsumenterna 
föredrar därmed att konsumera varumärken som stärker eller bekräftar den egna självbilden 
(Melin, 1999:94). 
Melin (1999:49) menar att konsumenterna väljer att konsumera en märkesprodukt, vilket för 
att förtydligas innebär att konsumenten varken konsumerar enbart en produkt eller ett 
varumärke. Det är kombinationen av dessa två som lockar till sig konsumenten. Ett lyckat 
varumärke är evigt (Melin, 1999:81) medan produkten bakom varumärket oftast förändras 
genom produktutveckling (Melin, 1999:49). 
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2.3 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Varumärkesidentitet och varumärkesimage spelar en avgörande roll för ett varumärke 
(Nandon, 2005). Identitet handlar om vad märkesinnehavaren vill att produkten skall stå för 
och hur den skall uppfattas medan image, som anses vara motsvarigheten till identiteten, 
handlar om konsumentens faktiska uppfattning av produkten (Melin, 1999:85). Nandon 
(2005)  menar att varumärkesidentiteten förpackas av varumärket, och paketeras upp av 
konsumenterna i form av varumärkesimage.  
 

2.3.1 Varumärkesidentitet 
Varumärket i sig är en informationsbärare vilket främst handlar om dess funktionella 
egenskaper såsom innehåll, kvalitet och pris (Melin, 1999:38). Varumärket är även en 
identitetsbärare som innebär att varumärkesidentiteten förmedlar en typ av marknadsföring 
som särskiljer ett varumärke ifrån ett annat genom en unik identitet (Melin, 1999:38). Aaker 
(2004) anser att varumärken som vill öka sin differentiering bör se över sin identitet. Faktorer 
såsom produktens namn, historia, ursprung samt reklamens utformning påverkar hur unik 
varumärkesidentiteten är (Melin, 1999:38).  
 
“Med märkesidentitet avses vanligtvis vad ett varumärke står för, vad som ger det mening 
och vad som gör det unikt” (Melin, 1999:126). 
 
Varumärkesidentiteten har blivit allt viktigare då produkter blir alltmer substituerbara vilket 
gör att företagen måste finna konkurrensfördelar genom att skapa ett emotionellt mervärde. 
Utvecklingen av en identitet kopplas ofta till namn, ursprung, personlighet och distribution 
(Melin, 1999:126). Märkesidentiteten är inte konstant och kan i vissa fall komma att behöva 
förändras eller utvecklas, precis som en produkt (Melin, 1999:85). 
Melin (1999:86) menar vidare att namnval och personlighet är de faktorer som påverkar 
märkesidentiteten starkast. Namnet är märkesproduktens viktigaste kännetecken och valet av 
namn blir därför ett betydelsefullt beslut att ta (Melin, 1999:88).  
 

2.3.1.1 Kärnidentitet 
Aaker (2010:85) menar att varumärkesidentiteten består av en kärnidentitet och en utvidgad 
identitet. Kärnidentiteten symboliserar enligt Aaker (2010:85) den innersta kärnan av 
varumärket och bör vara tidlös. Aaker (2010:86) menar att kärnidentiteten syftar till att 
förmedla det som är unikt med varumärket och bidra till att skapa trovärdighet. 
Kärnidentiteten bör även förmedla vad som gör varumärket värdefullt vilket kan 
kommuniceras i en slogan (Aaker, 2010:86) Aaker (2010:86) menar vidare att kärnidentiteten 
kan påverka huruvida varumärket når framgång med produkter på nya marknader då 
konsumenternas associationer till kärnidentiteten ofta består. 
 

2.3.1.2. Utvidgad identitet 
Den utvidgade identiteten är det som håller samman varumärket enligt Aaker (2010:88). Den 
utvidgade identiteten består av delar i varumärkesidentiteten som slogan, produktkategori och 
personlighet. Dessa delar fyller alla en viktig funktion, men ingen är nödvändig på det sättet 
som kärnidentiteten är då de inte förmedlar det unika med varumärket på samma sätt. Aaker 
(2010:88) menar istället att de fyller en kompletterande funktion genom att skapa en helhet till 
varumärkesidentiteten. 
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2.3.2 Varumärkesimage 
Varumärket har en symbolisk betydelse vilket har en direkt påverkan på varumärkesimagen. 
Varumärkesimagen anses vara lika viktig för konsumentens egen självbild som för bilden 
konsumenten förmedlar till andra (Melin, 1999:41). Varumärkesidentiteten utgår från 
företaget och den differentierade produkt som erbjuds, medan varumärkesimage syftar till 
konsumenternas uppfattning om varumärket (Nandon, 2005, & Melin, 1999:85). Ett 
varumärkes image har en avgörande betydelse (Melin, 1999:50) och är synonymt med hur ett 
varumärke positionerar sig på marknaden samt hur produkten uppfattas av konsumenten 
(Nandon, 2005). Nandon (2005) menar att konsumenten bildar en föreställning av företaget 
som skapas av konsumentens subjektiva uppfattningar och associationer av varumärket. 
Image skapas i första hand genom olika sorters media, till exempel genom massmedier eller 
personer i vårt nätverk och bygger vanligtvis inte på våra egna erfarenheter. 
Kommunikationen som uppstår då ett varumärke marknadsförs har för avseende att skapa 
märkeslojalitet (Heide & Johansson, 2005:176). Dock väger erfarenheter tyngre än 
information och det är därför lättare att påverka en persons uppfattning av imagen ju färre 
erfarenheter denne har kring produkten (Heide & Johansson, 2005:174-175).  
 
Keller (2006) menar att varumärkets personlighet är en huvudkomponent i den image 
varumärket vill uppnå i konsumenternas medvetande. Varumärkets image påverkas därför av 
hur väl företaget lyckas förmedla personligheten i samband med att skapa positiva 
associationer till konsumenterna. Både Aaker (2004) och Kapferer (2012:151) instämmer i att 
varumärkesimage är av stor betydelse för att skapa starka varumärken. Keller (2006) varnar 
dock för att image och personlighet inte alltid stämmer överens vilket Aaker (2010) menar 
beror på att glappet mellan konsumentens personlighet och varumärkets personlighet är för 
stort. 
 

2.4 Relationen mellan Identitet, Positionering & Image 
Konsumenternas uppfattning av produktens kvalité är avgörande för varumärkets framgång. 
Ovan har varumärkesidentitet och varumärkesimage diskuterats, vilket innebär att 
konsumenten inte per automatik upplever kvaliteten som densamma som märkesinnehavaren 
och det är därför viktigt att vara medveten om och kunna påverka den upplevda kvaliteten 
(Melin, 1999:81-82). 
Begreppen image och positionering blandas ofta ihop. Positioneringen innebär att varumärket 
förstärker de egenskaper som särskiljer det från konkurrenterna (Kapferer, 2012:152). 
Varumärkes image kan diskuteras självständigt, utan inblandningen av andra märkesprodukter 
medan ett varumärkes positionering däremot är beroende av andra märkesprodukter för att ge 
diskussionen innehåll (Melin, 1999:97).  
 
Kapferer (2012:149) menar att dagens konkurrens kräver att varumärken använder två av de 
viktigaste verktygen vad gäller identitet och positionering. Enligt Kapferer (2012:149) är 
identiteten källan till hur varumärket väljer att positionera sig på marknaden. Nandon (2005) 
menar att varumärkesidentitet och varumärkesimage är ett resultat av kommunikation. 
Identiteten utgår från sändaren och syftar till att förmedla varumärkets värde och självbild, 
image uppstår sedan hos mottagaren då all kommunikation från varumärket avkodas 
(Kapferer, 2012:152), vilket presenteras i figuren nedan.  
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Kapferer (2012:152) Modellen visar interaktionen mellan sändare och mottagare av ett 
meddelande.  
 
Den image som skapas baseras enligt Nandon (2005) på de associationer konsumenterna får 
till varumärket genom denna kommunikation. Kapferer (2012:151) påpekar även att 
identiteten bör föregå imagen, företaget måste på förhand bestämma vad varumärket ska 
förmedla till konsumenterna för att imagen ska motsvara identiteten. Identiteten ligger till 
grund för värdeerbjudandet som uttrycks genom positioneringen (Kapferer, 2012:156). 
Kopplingen mellan positionering och varumärkesidentiteten är enligt Kapferer (2012:157) 
graden av frihet som tillåter förändring och utveckling men samtidigt innebär att varumärket 
är sig själv.  
 
Genom att stärka kopplingen mellan identitet och image skapas märkeslojalitet menar Nandon 
(2005). För att åstadkomma detta måste klyftan mellan företagets syn på identiteten och 
konsumenternas uppfattningar om imagen minimeras (Nandon, 2005). Enligt Nandon (2005) 
skapar identiteten värde endast när konsumenten förstår och uppskattar varumärkets budskap. 
För att skapa kongruens mellan identitet och image krävs det enligt Nandon (2005) även att 
kommunikationen förs genom en dialog mellan varumärket och konsumenten. Effektiv 
kommunikation handlar om att förmedla kärnan av varumärket genom att aspirera på 
konsumentens behov och drömmar. Nandon (2005) menar vidare att sambandet mellan 
identitet och image stärks om varumärket använder sig av ett och samma värdeerbjudande 
över en längre tid. 
 

2.5 Aakers fyra identitetsperspektiv 
För att öka differentieringen av ett varumärke bör dess identitet ses över, vilket enligt Aaker 
(2004) handlar om att beakta och utvärdera fyra perspektiv; produkt, organisation, person och 
symbol. Genom att utvärdera och analysera de fyra perspektiven skapas insikt i vad 
varumärkesidentiteten verkligen står för. Det är av stor vikt att utveckla ett tydligt 
identitetskoncept vilket ligger till grund för strukturen av identiteten samt värdeerbjudandet 
och varumärkets trovärdighet (Aaker, 2010:78). 
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Modellen ovan visar att varumärket är mer än en produkt (Aaker, 2010:74). 

 2.5.1 Varumärket som produkt 
Enligt Aaker (2010:72) är varumärket mer än en produkt och det finns en skillnad mellan 
dessa två. Aaker (2010:73) menar att skillnaden är att produkten förmedlar egenskaper som 
klass, attribut, kvalité samt användningstillfällen medan varumärket associeras med typ av 
användare och ursprungsland (se modell ovan). Aaker (2010:72) menar vidare att när 
produkten och varumärket inte särskiljs riskerar företaget att göra felaktiga antaganden om att 
konsumentens beslutsfattande endast baseras på produktattribut. Aaker (2010:73) menar att 
varumärken som baserar sin identitet på produktattribut som hög kvalitet, hållbarhet och 
trovärdighet även förmedlar en känsla av att konsumera den bästa produkten. Konsumentens 
självbild förstärks därmed genom konsumtionen av varumärken vilket blir ett sätt för 
konsumenten att uttrycka sina egna känslor och värderingar (Aaker, 2010:73). 
 

2.5.1.1 Produkten 
Produkten kan associeras med en produktkategori, vilket innebär att konsumenten lätt ska 
koppla produkten till ett visst varumärke. Detta innebär således att konsumenten tänker direkt 
på ett varumärke när behovet av en viss produkt uppstår (Aaker, 2010:80). Produktrelaterade 
attribut innebär att förmedla ett värde som förknippas med varumärket, exempelvis förknippas 
Volvo med säkerhet eftersom varumärket förmedlar det som värde Aaker (2010:80). Aaker 
(2010:81) menar att flertalet varumärken använder sig av kvalitet eller värde för att förmedla 
sin identitet. Aaker (2010:81)menar vidare att det kan vara effektivt att addera ytterligare en 
aspekt, vilket ofta är pris, i förhållande till produktens kvalitét för att stärka identiteten. 
Produkten kan även användas för att koppla varumärket till användningstillfällen i syfte att 
etablera en konkurrenskraftig position i konsumentens medvetande (Aaker, 2010:81) 
 

2.5.1.2 Varumärket 
Ett sätt för varumärken att positionera sig är efter typ av användare. Att associera varumärket 
till en viss typ av användare kan hjälpa varumärket att förmedla värdeerbjudandet och 
framhäva varumärkespersonligheten (Aaker, 2010:81) I syfte att skapa trovärdighet anser 
Aaker (2010:82) att varumärket kan associeras till ett ursprungsland, exempelvis Champagne 
och Frankrike.  
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2.5.2 Varumärket som symbol 
Aaker (2010:84) menar att varumärken kan använda sig av en symbol för att ge identiteten ett 
enigt intryck och bidra till lätt igenkänning av varumärket. Symbolen kan användas för att 
symbolisera allt varumärket utstrålar eller står för (Aaker, 2010:84).  Aaker (2010:84) anser 
att de symboler som varumärken bör fokusera på är; visuellt bildspråk, metaforer och 
varumärkets arv. Symboler som innehåller visuellt bildspråk är kraftfulla och ofta lätta att 
komma ihåg, exempelvis M:et i McDonalds logotyp eller Coca-Colas flaskor. Symboler kan 
även syfta till att skapa mening genom metaforer, genom att förmedla de funktionella, 
emotionella eller symboliska fördelarna. Symboler i form av varumärkets arv kan användas 
för att representera den innersta kärnan av varumärket och anspela på varumärkets historia 
(Aaker, 2010:85). 
 

2.5.3 Varumärket som organisation 
Aaker (2010:82) menar att varumärket som organisation innehåller attribut precis som en 
produkt, detta i form av de anställda, företagets värderingar och unika profil.  Aaker 
(2010:82) menar att dessa attribut är mer hållbara rent konkurrensmässigt än produktattribut 
då de är svårare att kopiera.  De organisatoriska attributen kan framhävas i alla varumärkets 
produkter, vilket därför gör det svårt för konkurrenter att framhäva samma attribut om de bara 
har en produkt som uttrycker samma attribut (Aaker, 2010:83) Enligt Aaker (2004) påverkas 
varumärket av huruvida företaget har en global eller lokal inriktning. Aaker (2004) menar att 
när företag använder sig av en lokal förankring, både materiellt och immateriellt, innebär det 
fördelar för konsumenter i form av att dessa kan uttrycka stolthet genom konsumtionsmönster 
eftersom det anses positivt att handla lokalt. Aaker (2004) menar vidare att den lokala 
förankringen tillåter företaget att relatera på ett mer djupgående sätt till konsumenten genom 
att anpassa positioneringen av varumärket till den lokala kulturen vilket i sin tur skapar en 
högre trovärdighet. Om företaget innehar en global inriktning innebär det enligt Aaker (2004) 
istället fördelar såsom hög igenkänning och respekt. Om varumärket är framgångsrikt globalt 
så förknippas och förväntas företaget leverera produkter med hög kvalité (Aaker, 2004). 
 

2.5.4 Varumärket som person 
Kapferer (2012:159) menar att varumärken har en personlighet, och när den kommuniceras 
byggs karaktären upp kring den. Personligheten sätter tonen för varumärket och Kapferer 
(2012:159) menar vidare att den är grunden till hur varumärket ska kommuniceras gentemot 
konsumenten.  
Att ge märkesidentiteten en personlighet handlar om att förmänskliga identiteten och ge den 
en själ (Melin, 1999:94). Detta kopplas till att konsumenter väljer produkter som de önskar 
synas med och som bekräftar eller förstärker deras självbild (Melin, 1999:94). Kapferer 
(2012:159) menar att personligheten tillåter konsumenterna att antingen identifiera sig med 
varumärket eller projicera det på sig. Vad varumärket är och hur det framstår för 
konsumenterna definieras av dess personlighet (Keller, 2006). Personligheten beskriver enligt 
Keller (2006) vad som är specifikt just för varumärket, och kan jämföras med de mänskliga 
egenskaper som går att hänföra till ett varumärke. Aaker (1997) definierar 
varumärkespersonlighet som den uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med 
ett varumärke. Audrey & Kapferer (2003) anser att varumärkespersonlighet är ett viktigt 
begrepp men påpekar samtidigt att Aakers (1997) definition bör vara striktare i sin omfattning 
för att göra begreppet mer användbart då varumärkesidentiteten har fler betydelsefulla 
aspekter som bör beaktas. 
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Varumärkets personlighet bör reflektera organisationens värderingar och formas efter dessa 
då personligheten ligger till grund för de varumärkesassociationer som företagen vill att 
konsumenterna ska bilda. Dessa associationer skapas för att differentiera varumärket, skapa 
trovärdighet samt skapa en positiv attityd gentemot deras produkter i syfte att påverka imagen 
(Keller, 2006). Enligt Keller (2006) så finns det skillnader i varumärkets personlighet och 
produktens personlighet. Produktens personlighet definieras av den typiska användaren och 
dess karaktäristika drag, samt avser sättet för hur konsumenter uttrycker deras faktiska eller 
idealiserade självbild (Keller 2006). Varumärkets personlighet däremot är mer influerad av 
uppfattningarna om de anställda samt företagets värderingar, handlingar och organisationen 
som helhet (Keller, 2006). Ett av de vanligaste sätten att skapa en personlighet är att ge 
varumärket en talesperson eller en symbolisk figur (Kapferer, 2012:159). 
 

2.6 Varumärkets värdeerbjudande 
Varumärket måste enligt Aaker (2004) innehålla ett värdeerbjudande som kan fokuseras 
utifrån tre olika perspektiv bestående av emotionella, funktionella samt symboliska fördelar. 
Enligt Kapferer (2012:156) ska värdeerbjudandet grundas i varumärkets identitet. Aaker 
(2004) menar att ett varumärke som har ett starkt värdeerbjudande kommer att nå en högre 
differentiering och skapa starkare kundrelationer. Urde (2003) framhåller dock att 
konsumenten måste ha ett genuint intresse för varumärket eller produkten för att skapa 
positiva varumärkesassociationer, vilka in sin tur ska leda till att stark relation till varumärket. 
Urde (2003) menar vidare att målsättningen är att konsumenterna upplever de funktionella, 
emotionella eller symboliska värdena på samma sätt som varumärket avser att förmedla dem. 
I syfte att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten krävs det att kunden känner 
att bilden av varumärket speglar dennes självbild, vilket i sin tur skapar märkeslojalitet (Urde, 
2003). För att uppnå konkurrenskraftiga och hållbara fördelar bör detta värde vara unikt och 
svår imiterat. Värdeerbjudandet bildas både internt inom organisationen, men samtidigt 
externt när det skapar medvetenhet för kunden (Urde, 2003). Aaker (2004) bekräftar detta och 
menar att den externa processen fokuserar på att skapa medvetenhet genom interaktion med 
konsumenterna. Detta i syfte att förmedla varumärkets värdeerbjudande samt bilda en relation 
baserad på konsumenternas identitet.  
 

2.6.1 Funktionella fördelar 
Aaker (2004) menar att varumärken bör satsa på att förmedla funktionella fördelar, vilka kan 
grundas i varumärkets strategi eller dess värderingar samt baseras på produktattribut. De 
funktionella fördelarna karaktäriseras av att tillfredsställa ett visst funktionellt behov, vilket 
enligt Nandon (2005) exempelvis kan handla om hållbarhet och pålitlighet. Varumärken som 
har ett högt anseende gällande produktkvalitet förmedlar en funktionell fördel vilken fungerar 
som en garant (Aaker, 2004). Aaker (2004) påpekar dock att de funktionella fördelarna 
samtidigt är lätta för konkurrenter att imitera. 
 

2.6.2 Emotionella fördelar 
Aaker (2004) menar att syftet med de emotionella fördelarna är att påverka konsumentens 
känslor på ett positivt sätt i samband med konsumtionen av varumärket. De emotionella 
fördelarna kan bestå i att förmedla varumärkets lokala förankring eller politiska engagemang 
(Aaker, 2004). De emotionella fördelarna ämnar att skapa ett djup i konsumtionen vilket 
Aaker (2004) menar ska bidra till att ge en större mening för konsumenten. 
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2.6.3 Symboliska fördelar 
Enligt Aaker (2004) erbjuder de symboliska fördelarna ett sätt för konsumenter att uttrycka 
sin självbild, då de använder varumärken som signalerar de egenskaper som konsumenterna 
vill bli förknippade med. Nandon (2005) menar att dessa fördelar till viss del grundas i 
statussökande, och drivkraften innebär till viss del att konsumenten vill tillfredsställa sitt ego. 
De symboliska fördelarna kommunicerar ofta medvetenhet, prestige samt kvalitet. Nandon 
(2005) menar vidare att Rolex är ett ypperligt exempel på ett varumärke som förmedlar de 
symboliska fördelar.  
 

2.7 Varumärket som kommunikationsmedel 
En av de aktiviteter som dominerar ett företag är kommunikationen. Kommunikation är en 
förutsättning för att en organisation skall existera och utvecklas samt är kommunikationen 
grunden för alla sociala relationer (Heide & Johansson, 2005:17-19). 
Marknadskommunikationens uppgift är att väcka intresse och bidra med märkeskännedom för 
att ge upphov till märkeslojalitet (Melin, 1999:75).  
Kapferer (2012:163) menar vidare att varumärken endast kan existera om de kommunicerar, 
genom att bygga upp en image hos mottagaren. Kapferer (2012:163) har utvecklat en 
kommunikationsmodell som han kallar för identitetsprisman. Denna baseras på att 
varumärken har en förmåga att tala genom bland annat dess personlighet, kultur, och fysik. 
Organisationsidentiteten skapas, reproduceras och utvecklas genom kommunikation. Det är 
viktigt att kommunicera de immateriella värdena på ett effektivt sätt för att framhäva vad som 
är unikt med produkten eller organisationen (Heide & Johansson, 2005:169). Kapferer 
(2012:160) menar att varumärken representerar en kultur och en ideologi; deras version av 
hur världen ser ut. Enligt Kapferer (2012:160) är kulturen en viktig aspekt i 
kommunikationen, då ideal och värderingar skapar en sammanhållning bland människor. 
Kulturen bildar en drivkraft vilket Kapferer (2012:160) menar att starka varumärken önskar 
förmedla till sina konsumenter i önskan om att bli ett kultvarumärke. Kulturen är nyckeln till 
att förstå skillnaderna mellan varumärken, för att lyckas särskilja varumärket bör även hänsyn 
tas till konsumenters efterfrågan att finna en djupare mening med konsumtionen (Kapferer, 
2012:160). 
 

2.7.1 Produktdifferentiering 
Alla produkter går att differentiera och Melin (1999:69-71) menar att varumärket ofta 
framställts som en del av ett produktattribut. Kapferer (2012:157) anser också detta och menar 
att det finns en skillnad i att positionera varumärket som sådant och varumärkets produkter. 
För att lyckas behålla kopplingen mellan dessa bör produktfokus ligga på att framhäva 
produktattributen eller fördelarna med produkten, medan varumärkespositionering bör 
förmedla det värdeerbjudande dessa attribut och fördelar innebär för konsumenten (Kapferer, 
2012:157). Produktdifferentiering minskar hotet av substitut för en produkt då 
differentieringen ger produkten särprägel och gör den unik. Detta leder i sin tur till att 
produkten får en egen efterfrågekurva och priskänsligheten minskar därmed hos 
konsumenterna (Melin, 1999:71).  
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2.7.2 Att kommunicera varumärket genom produkten 
En märkesprodukt byggs upp av produktattribut och märkesidentitet. Skillnaden mellan de två 
variablerna är att produktattributets betydelse minskar över tid medan märkesidentitetens roll 
ökar (Melin, 1999:78). Detta då produktattributen är naturliga differentieringsfördelar i början 
av produktlivscykeln medan märkesidentitetens funktion som differentieringsmedel först kan 
utnyttjas efter en viss tid (Melin, 1999:79). Vidare är attribut såsom förpackning, 
färgkombination och logotyp är av stor betydelse för en konkurrenskraftig märkesprodukt då 
dessa kan individualisera och visualisera en produkt (Melin, 1999:82). 
 
Enligt Kapferer (2012:165) är produkten den närmsta kopplingen till varumärkesidentiteten 
då denna förmedlar det som är unikt med varumärket. Varumärkets värderingar måste därför 
finnas med i produktionsprocessen och i de produkter som symboliserar varumärket (Kapferer 
2012:165). I den moderna kommunikationsteorin så byggs relationer på att den ena partens 
kommunikation, det vill säga adressaten, skapar uppfattningar hos den andra parten, 
mottagaren (Kapferer, 2012:158). Varumärkets värderingar förmedlas enligt Kapferer 
(2012:165) till konsumenterna endast om dessa finns i kärnan av själva produkten. Det är 
därför av stor betydelse hur varumärket kommuniceras. Kapferer (2012:158) beskriver 
varumärkets utseende samt de särskiljande dragen som varumärkets fysik. Denna består av de 
kvalitéer vilka är en kombination av direkt framstående eller tilltagande egenskaper i 
konsumentens medvetande. Fysiken utgör ryggraden i varumärket och beskriver vad 
varumärket är, vad det gör och hur det ser ut samt representerar de mervärden som förmedlas. 
De fysiska egenskaperna innefattar även varumärkets kännetecken och den karaktäristiska 
produkten vilken varumärket är mest känd för (Kapferer, 2012:158) 
 

2.7.2.1 Förpackning 
Vid kommunikationen av varumärket och dess identitet spelar produktens förpackning en 
avgörande roll då den inte bara speglar varumärket utan även självbilden (Underwood, 2003). 
Förpackningen utgör märkesproduktens ansikte utåt (Melin, 1999:83) och Underwood (2003) 
menar att förpackningen genom sin design är en viktig del i den gemensamma sociala 
uppfattningen och förståelsen av varumärket, vars betydelse enligt Melin (1999:83) kan 
variera mellan olika produktkategorier. Förpackningen anses vara av störst betydelse gällande 
produkter som konsumenten har svårare att bedöma på förhand (Underwood, 2003) Detta 
gäller speciellt produkter som till exempel parfym och alkohol (Melin, 1999:83). Underwood 
(2003) förklarar att om till exempel miljömedvetenhet är en prioritet för konsumenten så 
förstärks dennes självbild vid köpet av en produkt vars förpackning överensstämmer med 
konsumentens värderingar. Förpackningen kommunicerar även varumärkespersonligheten 
genom kombinationen av de visuella komponenterna; logotypen, produktbeskrivningar, 
material samt färg och form, vilka bidrar till att skapa varumärkesassociationer (Underwood, 
2003). 
 

2.7.2.2 Visuell identitet 
Den visuella identiteten har ofta en avgörande roll för ett varumärke och det är därför viktigt 
att det som uttrycks visuellt stämmer överens med varumärkets identitet (Mårtenson, 
2009:120). 
Logotypen, det vill säga det visuella märkestecken som används på en produkt, bör stämma 
överens med märkesidentiteten. Dock är det inte alltid nödvändigt att loggan måste innehålla 
ett namn. Logotypen kan bidra med att skapa igenkänning och koppla företaget till önskvärda 
associationer (Mårtensson, 2009:119), och är ett av det viktigaste attributet vid utvecklandet 
av en märkesprodukts visuella identitet (Melin, 1999:83).   
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Enligt Bergström (2009:271) är logotypen kärnan i ett företags visuella profil och därmed 
även varans visuella spegelbild, vilken inte får väcka associationer som går emot den 
övergripande företagsprofilen.   
 
En produkt kan bli tydligare och enklare att kommunicera genom sin förpackningsdesign 
(Mårtensson, 2009:120). Konsumenterna ser ofta på produkten och förpackningen som en 
helhet där produkten är förpackningen och förpackningen i sin tur är produkten (Mårtensson, 
2009:119). 
Utifrån dagens kundanpassade marknad krävs det att företag förstår färgens roll för att 
fastställa konsumenternas uppfattningar av ett erbjudande. Färgens betydelse kan variera 
mellan olika produktkategorier och det är därför viktigt för företag att granska sin produkt 
men även konkurrenters färgval. Ett varumärke kan differentieras genom färg då färgen kan 
bidra med att skapa en distinkt personlighet (Labrecque & Milne, 2012). Enligt Bergström 
(2009:272) anses färgerna utgöra en viktig del av den visuella identiteten vilka kan skapa 
associationer i konsumenternas medvetande. 
 

2.7.2.3 Namn & Slogan 
Varumärkesnamnet påverkar både hur ett företag använder sig av kommunikation samt hur 
konsumenterna upplever varumärket (Mårtensson, 2009119). Enligt Melin (1999:88) är 
namnet en märkesprodukts viktigaste kännetecken varför det är av stor vikt för att utveckla en 
stark identitet. Namnet kan ses som en del av varumärkets kärna och ligger till grunden för 
kommunikationen. En av namnets viktigaste funktioner är att det framkallar associationer som 
beskriver varumärket (Aaker, 1991:187). 
 
En slogan kan för ett företag vara en viktig tillgång och kräver en klar koppling till 
varumärkesnamnet (Aaker, 1991:191), samtidigt som en slogan kan hjälpa till att 
sammanfatta budskapet ett företag önskar förmedla (Mårtensson, 2009:120). En slogan kan 
jämförelsevis med ett namn eller en symbol (som ofta inte är lika lätta att förändra) 
skräddarsys och anpassas utifrån företagets valda positioneringsstrategi och omfattas inte av 
samma legala begränsningar. En slogan kan öka associationerna till varumärket, till exempel 
produktens kvalitet eller andra egenskaper. En slogan anses ha bäst effekt då den är utformad 
på ett specifikt sätt som tydligt förmedlar poängen och bör till exempel vara minnesvärd, 
intressant och relevant (Aaker, 1991:204-205). 
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3. Metod 

Nedan presenteras de undersöknings- och analysmetoder som ligger till grund för uppsatsen. 
Av de metodalternativ som funnits tillgängliga så har den metod som lämpar sig bäst ihop 
med uppsatsens syfte valts ut, vilket motiveras utifrån bland annat resurstillgångar. 
 

3.1 Ämnesval 
Valet av ämne grundar sig i vårt intresse för varumärken och hur företag väljer att skapa och 
framhäva sin identitet. Då vi alltid varit väldigt nyfikna på livsmedelsindustrin, och 
marknadsföring inom mat- och dryckesbranschen har vi därför utgått ifrån det som vi 
uppfattar som den senaste trenden inom dagligvaruhandeln. Under det senaste året har vi 
märkt att fokus inom olika typer av media och reklam ofta ligger på produktens ursprung och 
tradition, genuinitet, hantverk och småskalighet. Intresset för det valda ämnet uppkom delvis 
genom inspiration ifrån livsstilsmagasin men även ifrån populärvetenskapliga artiklar, där vi 
menar att ämnet diskuteras flitigt. Vår perception bygger på att en del företag har valt att 
skapa varumärken och bygga en identitet grundad på äkta kärnvärden, det vill säga det som 
företaget och produkten faktiskt står för. Samtidigt menar vi att andra företag valt att skapa en 
varumärkesidentitet baserad på modifierade värden där produkten och varumärket framstår 
som något annat än vad som egentligen är fallet. Detta på grund av den rådande efterfrågan av 
produkter som bygger på dessa värden bland konsumenterna.  
Med ovan i åtanke blev ämnesvalet självklart; vi var intresserade av att se hur storskaliga och 
småskaliga företag framhäver samma typ av variabler hos sina produkter trots olika 
förutsättningar för detta. Vi var nyfikna på att studera vilka skillnader eller likheter gällande 
hur företagen byggt upp en identitet kring sina produkter utifrån variablerna; Småskalig, 
Hantverksmässig, Traditionell och Genuin/Äkta. Den sistnämna variabeln (Genuin/Äkta) 
utgörs av två begrepp då dessa i kombination anses förmedla definitionen av variabeln på 
bästa sätt. Sammansättningen av de fyra fäbodifieringsvariablerna och urvalet av dessa 
grundas i de artiklar vi läst gällande ämnet och vår uppfattning av de aktuella trenderna. 
Intresset låg i att se på förhållandet mellan företagets kommunicerade bild och den uppfattade 
bilden hos konsumenterna. 
 
Viktigt är att ämnesvalet är av intresse för författarna, vilket underlättar arbetets gång. Dock 
är det även av stor relevans att ämnet som valts ut även är relevant för andra, (Mattsson & 
Örtenblad, 2008:38). Mattson och Örtenblad (2008:38) påpekar att så länge den tänkta 
målgruppen är väl beskriven behöver den inte vara stor till populationen. Avgörande för 
uppsatsen var att vi önskade skriva om något vi var nyfikna på. Då vi som tidigare nämnt är 
intresserade av varumärken och marknadsföring av konsumtionsvaror föll därför valet av 
ämne kring dessa teman. Vi anser även att ämnesvalet bör vara av intresse för andra inom 
både den akademiska världen och den aktuella branschen i sig. Detta då ämnet belyser en 
aktuell trend inom livsmedelsbranschen vilket enligt oss anses vara relativt outforskat. Vidare 
skulle det därför vara av intresse för livsmedelsföretag att få insikt i hur konsumenter 
uppfattar produkter som anspelar på denna typ av trend. 
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3.2 Forskningsansats 
Enligt Jacobsen (2002:34) finns det två olika forskningsansatser. Den induktiva ansatsen 
innebär att gå från empiri till teori medan den deduktiva ansatsen går från teori till empiri 
(Jacobsen, 2002:34), dessa förhållningssätt utgörs därmed av varandras motsatser (Backman, 
2008:54). Den deduktiva ansatsen innebär enligt Jacobsen (2002:42) att informationen som 
samlas in är begränsad i sitt omfång vilket styr forskarna i önskad riktning. Den induktiva 
ansatsen karaktäriseras av ett öppet förhållande till ämnet och lämpar sig därför bättre för 
kvalitativa metoder (Jacobsen, 2002:42), medan den deduktiva ansatsen anses vara mer 
traditionell (Backman, 2008:54). Jacobsen (2002:43) kritiserar dock den induktiva ansatsen då 
det anses omöjligt för forskare att vara helt öppna. Jacobsen (2002:46) menar att en analytisk 
ansats därför ibland bör användas då den syftar till att tydligt klargöra förutsättningar innan 
information insamlas. Vidare menar Jacobsen (2002:44) även att den induktiva och deduktiva 
ansatsen saknar objektiva beskrivningar av verkligheten då dessa endast består utav 
tolkningar av verkligheten. Den deduktiva ansatsen är förenad med att forskarens tolkning av 
verkligheten i sin tur oundvikligen tolkas av respondenterna, snarare än verkligheten. Vi 
menar att uppsatsen kan anses vara en kombination av den induktiva och deduktiva ansatsen. 
 

3.3 Metodansats 
Enligt Jacobsen (2002:56) avgör problemformuleringen huruvida en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats ska väljas. En beskrivande problemformulering skildrar hur ett tillstånd ser 
ut (Mattson & Örtenblad, 2008:25) och redogör ofta likheter och skillnader vid en viss 
tidpunkt (Jacobsen, 2002:74). Mattson och Örtenblad (2008:25) liknar en beskrivande 
forskningsmetod med en kartläggning av hur saker hänger ihop. Förklarande 
problemformuleringar syftar istället till att redovisa samband mellan företeelser och orsaker 
till det som sker (Mattson & Örtenblad, 2008:26). Då uppsatsens problemformulering ämnar 
beskriva hur företag förmedlar en viss identitet samt redogöra för hur väl identiteten stämmer 
överens med imagen anses problemformuleringen likna en mer beskrivande forskningsmetod. 
Vid en kvalitativ ansats väljs undersökningsenheterna utifrån att tillgodogöra ett speciellt 
syfte, då de kan anses typiska för ändamålet (Glenn, 2010:96). En kvantitativ ansats innebär 
istället en mer överskådlig granskning av fenomenet där flertalet undersökningsenheter är att 
föredra (Jacobsen, 2002:56). Glenn (2010:95) menar att en kvalitativ studie syftar till att 
skapa en djupare förståelse och svarar på frågorna hur och varför ett beteende ser ut som det 
gör. Den kvalitativa ansatsen innehar även en högre grad av flexibilitet, då problemställningen 
kan justeras efterhand som data samlas in och analyseras vilket Jacobsen (2002:142) liknar 
vid en interaktiv process. Den kvalitativa metoden är att föredra när forskare vill skapa klarhet 
i ett fenomen och när förkunskap om ämnet saknas (Jacobsen, 2002:145). Jacobsen 
(2002:144) anser dock att den kvalitativa ansatsen innebär svårigheter i att generalisera den 
data som samlats in vilket ifrågasätter representativiteten hos de undersökta. 
Den kvantitativa ansatsen innebär att data som samlas in kan standardiseras vilket Jacobsen 
(2002:146) menar gör den lätthanterlig. Då flertalet personer undersöks är möjligheterna till 
generalisering större vilket genererar en högre extern giltighet. Samtidigt framhåller Jacobsen 
(2002:147) att det finns en risk med att forskarna redan på förhand bestämt vad som är av 
värde att besvara genom att använda frågeformulär. Jacobsen (2002:149) rekommenderar den 
kvantitativa ansatsen när kunskapen om det valda ämnet är god, och när omfattningen av ett 
fenomen ska beskrivas. Då undersökningen baseras på bland annat på fallstudier som 
undersöker ett visst fenomen anses uppsatsen anta en kvalitativ ansats. Undersökningen syftar 
vidare till att söka svar på frågan om hur väl varumärkesidentiteten hos företagen stämmer 
överens med den uppfattade varumärkesimagen. Denna fråga besvaras genom att samla in 



24 
 

data utifrån en enkätundersökning, vilket bidrar med att uppsatsen antar en kvantitativ ansats. 
Därmed är uppsatsen en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ ansats.  
 

3.4 Datainsamling 
För att kontrollera och stödja den insamlade informationen användes en kombination av 
primär- och sekundärdata. Då uppsatsen behandlar ett ämne som delvis har studerats tidigare 
användes därför sekundärdata för att skapa en förförståelse kring ämnet och för att bidra till 
utveckling av analys och slutsatser. Patel och Davidson (2011:69) beskriver primärkällor som 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar medan övriga källor benämns som 
sekundärkällor. För att kunna besvara syftet och problemformulering ansågs det nödvändigt 
att samla in primärdata. Primärdata samlades in i form av fallstudier. Slutligen samlades 
primärdata in i form av en enkätundersökning. Information som söks direkt från personer eller 
grupper genom intervjuer, observation eller frågeformulär utgör primärdata (Jacobsen, 
2002:152).  
 

3.5 Tillvägagångsätt 
Då vi på förhand hade ett stort intresse av marknadsföring inom livsmedelsbranschen samt 
var nyfikna på de i inledningen nämnda rådande trender, började själva fenomenet vi ville 
studera att klarna upp sig. Dock hade vi en del svårigheter i att bestämma hur vi skulle 
angripa detta. Uppsatsarbetet började därför med att försöka strukturera upp och identifiera 
ämnet vi var intresserade av för att sedan översätta det till relevant teori. Efter att ha skapat 
oss en överblick i ämnet utvärderades vilka infallsvinklar som kändes genomförbara och mest 
lämpliga för en akademisk studie. 
Därefter började arbetet med att ta fram relevant teori vilket skulle utgöra ett ramverk för 
insamlingen av kvalitativ data. I samband med detta började även diskussioner att föras 
gällande val av företag som fallstudierna skulle utgöras av. Först fastställdes relevanta 
produktkategorier för att sedan kompletteras med de aktuella fallföretagen. För att bestämma 
produktkategorier och fallföretag sökte vi efter representativa produkter i olika matbutiker 
som vi ansåg kunde anknytas till fäbodifieringsvariablerna. Fallföretagen valdes utifrån att de 
uppfyllde minst tre av de fyra fäbodifieringsvariablerna När företagen fastställts studerades 
dessa i syfte att empiriskt undersöka fallföretagens varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna; Småskalig, Hantverksmässig, Traditionell, Genuin/Äkta. Efter 
fastställandet av varumärkesidentiteterna utformades sedan en enkät för insamling av data 
gällande konsumenternas uppfattning om fallföretagens varumärkesidentiteter. Den insamlade 
data ifrån fallstudierna strukturerades upp genom att presenteras utifrån produktkategorier. 
Först redovisades det storskaliga företaget följt av det småskaliga företaget.   
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För att förtydliga vilka variabler varje varumärkesidentitet förmedlade avslutades 
presentationen av varje varumärke med en översiktsmodell. Data som samlades in genom 
enkätundersökningen omarbetades i Excel och modeller för redovisning av data utarbetades. 
Vidare analyserades empirin genom koppling till de teorier som utgör uppsatsens teoretiska 
ramverk. Slutligen besvarades problemformuleringen i uppsatsens sista kapitel där resultatet 
diskuterades och slutsatser drogs. I slutsatsen presenterades även förslag på vidare forskning 
inom området.  
 

3.6 Sekundärdata 
För att skapa en bättre förståelse för det valda ämnet samt för möjligheten till teoretiska 
kopplingar ansågs det relevant att läsa vetenskapliga artiklar. Då rapporten delvis behandlar 
redan utforskade ämnen och teorier inom varumärkesidentitet och varumärkesimage, har ett 
antal grundteorier relaterade till ämnet presenterats Det teoretiska ramverket utgår främst 
ifrån grundteorier kopplade till ämnet marknadsföring, och utgörs av bland annat Frans Melin, 
David A. Aaker och Jean-Nöel Kapfererer. För att teorikapitlet skulle utgöras av så relevant 
teori som möjligt låg fokus på att använda så aktuell och uppdaterad teori som möjligt. Dock 
fanns fall där teorier inom det valda ämnet inte förändrats avsevärt sedan de publicerats, 
varför även äldre publikationer finns inkluderade. Sekundärdata samlades in utifrån 
vetenskapliga artiklar, böcker samt E böcker. I arbetet med att finna sekundärdata användes 
främst sökmotorerna Summon (Högskolebibliotekets sökmotor) och Google Scholar. Teorin 
utgörs dels av svenska författare och forskare, men för att skapa en större trovärdighet och 
bredd i den teoretiska referensramen låg fokus även på att finna internationella artiklar och 
böcker. De sökord som användes var främst; varumärke, varumärkesidentitet, 
varumärkesimage, produktdifferentiering, förpackningsdesign samt kommunikation. 
Metodkapitlet grundades till stor del på Dag Ingvar Jacobsens bok; Vad, hur och varför? 
(2002) då vi ansåg att denna bok presenterade att gediget ramverk att utgå ifrån, vilket sedan 
kompletterades med andra forskare. 
 

3.7 Primärdata 
För att skapa förståelse för hur fallföretagens varumärkesidentitet såg ut, ansågs en kvalitativ 
ansats vara mest lämpad. Då den kvalitativa datainsamlingen bidrog till att urskilja 
varumärkesidentiteten hos fallföretagen, underlättade detta för vilken typ av frågor som 
ansågs intressanta att ta med i enkätundersökningen. För att stärka giltigheten i en 
enkätundersökning menar Jacobsen (2002:151) att en kvalitativ förundersökning kan bidra till 
ett säkerställande av att enkäten utgörs av rätt typ av frågor.  
 

3.7.1 Fallstudie 
Fallstudierna baseras på information som har samlats in genom att iaktta och studera 
fallföretagens hemsidor, produkten och dess utformning samt de slogans som företagen 
använder. Detta stöds i vissa fall utav företagens mediala uttalanden gällande den aktuella 
produkten, vilka i de flesta fall länkats från det aktuella varumärkets hemsida. På 
fallföretagens hemsidor har primärt produktsidorna studerats men även hemsidorna överlag 
har iakttagits. Insamlad data sammanställdes och utgör den första delen i empirikapitlet där 
varumärkesidentiteterna finns presenterade. De fäbodifieringsvariabler som fanns 
representerade i respektive varumärkesidentitet illustreras i form av ett X i en översiktsmodell 
under avsnitt 4.1.6. Backman (2008:55) samt Patel och Davidsson (2011:56) menar att en 
fallstudie innebär att undersöka en avgränsad grupp, vilken kan utgöras av individer, 
organisationer eller en situation som utgörs i ett visst sammanhang.   
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Enligt Backman (2008:55) kan fallstudier vara antingen beskrivande (deskriptiva) eller 
undersökande och förklarande (explorativ) beroende på avsikten med fallstudien. Då vi endast 
ämnade beskriva hur fallföretagen framställde varumärkesidentiteten används den deskriptiva 
undersökningsmetoden.  
Ejvegård (2009:35) menar att syftet med fallstudier innebär att ta en mindre del av ett större 
händelseförlopp, och genom den mindre delen beskriva verkligheten, för att sedan låta fallet 
som undersöks få utgöra verkligheten. Ejvegård (2008:35) påpekar att försiktighet bör iakttas 
angående slutsatser, då den mindre delen aldrig fullt ut kan representera verkligheten. I vår 
undersökning har fallföretagens varumärkesidentitet baserats på vår tolkning av 
informationen som återfunnits på varumärkenas hemsidor. Även då ett objektivt synsätt i 
största utsträckning ämnats tillämpas, kan fallstudierna anses vara färgade av vår egen 
uppfattning. 
 

3.7.1.1 Val av fallföretag 
Vid val av fallföretag utgick vi ifrån vår problemformulering och fäbodifieringsvariablerna, 
vilket är i enighet med hur Backman (2008:55) föreslår att ett fallföretag väljs ut.  För att 
uppsatsens syfte skulle vara genomförbart krävdes det att vi valde fallföretag som sålde och 
marknadsförde samma typ av produkt. I syfte att finna representativa fallföretag utifrån 
fäbodifieringsvariablerna studerades produktutbudet på livsmedelsmarknaden. Ett 
grundläggande kriterium för valet av fallföretagen var att de representerade minst tre av de 
fyra fäbodifieringsvariablerna. Företagen valdes även utefter storlek då vi ämnade jämföra 
storskaliga och småskaliga företag, vilka baserades på definitionerna av storskalig och 
småskalig som återfinns under Centrala begrepp 1.7.1. Därefter valdes de tio fallföretagen ut 
som uppfyllde kriterierna för fäbodifieringsvariablerna, produktkategori samt företagsstorlek. 
För att kategorisera företagen utformades därför fem olika produktkategorier, vilka alla 
utgjordes av ett storskaligt och ett småskaligt företag. Varje företag representerade en produkt 
vilket innebar en studie på totalt tio olika företag med respektive tio produkter. Indelningen av 
produktkategorierna med tillhörande varumärke presenteras nedan: 
 

1. Produktkategori 1 – Öl 
Mariestads Export och Höganäs Lager No1 

2. Produktkategori 2 – Knäckebröd 
Leksands Tre Kullor och Roslagsbröd Värdshusknäcke 

3. Produktkategori 3 – Marmelad 
Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad och Hallongården Hallonmarmelad 

4. Produktkategori 4 – Chips 
Estrella Västkustchips och Gårdschips 

5. Produktkategori 5 – Müsli 
Saltå Kvarn Basmüsli och Warbro Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli 
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3.7.4 Enkätundersökning 
Vi ansåg att det mest grundläggande för enkätundersökningen var att ta reda på om 
varumärkesidentiteten stämde överens med varumärkesimagen. Det enklaste och mest 
effektiva sättet för att mäta hur väl varumärkesimagen stämde med varumärkesidentiteten 
eller ej ansågs vara genom en enkätundersökning. 
Frågeformuläret är baserat på uppsatsens teoretiska ramverk, men bygger till stor del på den 
insamlade data ifrån fallstudierna. Frågorna utformades först efter att fallstudierna genomförts 
och företagens varumärkesidentiteter fastställts. För att stärka giltigheten i en 
enkätundersökning menar Jacobsen (2002:151) att en kvalitativ förundersökning kan bidra till 
ett säkerställande av att enkäten utgörs av rätt typ av frågor. Då fallstudierna var av 
beskrivande karaktär ansågs det lämpligast att utformningen av frågeformuläret även skulle 
vara av beskrivande karaktär för att kunna användas i komparativt syfte med fallstudierna. 
Wärneryd (1993:103) menar att kategorisvar kan vara av intresse då det innebär att insamlad 
data blir lätthanterlig att använda och är lämpligt när den data som skall undersökas är 
beskrivande. Med detta i åtanke valdes det att använda kategoriska svarsalternativ. 
Enkätundersökningen bestod av 23 frågor, vilken inleddes av tre frågor angående kön, ålder 
och utbildning. Dessa frågor avsåg att identifiera respondenterna, men även för att eventuellt 
se samband mellan hur respondenterna uppfattade vilka variabler som förmedlades. Därefter 
fortskred undersökningen med 20 frågor där respondenterna fick kryssa i vilka av 
fäbodifieringsvariablerna som de ansåg passade in på respektive produkt och slogan.  
 
För att respondenterna skulle få en uppfattning om varumärkesidentiteten ansåg vi att det 
mest representativa sättet var att visa upp en bild på de utvalda varumärkenas produkter. 
Respondenternas ställningstagande baserades därför på en produktbild tillsammans med en 
standardfråga; Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar?. Frågan 
var således densamma för varje produkt och endast produktbilden varierade. För att 
komplettera respondenternas uppfattning om identiteten valdes som ovan nämnt även att 
använda slogan i frågeformuläret. Vi ansåg att varje produkts slogan representerade en 
kommunikation genom vilken varumärkena förmedlar sitt budskap och därmed en del av 
identiteten. Därför utgjordes enkäten av ytterligare en standardfråga; Vilka variabler anser du 
att följande slogan förmedlar? Frågan var således densamma för varje slogan och endast 
slogan varierade. Frågeformuläret bestod av flervalsfrågor, där respondenterna kunde välja att 
kryssa någon eller valfritt antal av fäbodifieringsvariablerna; Småskalig, Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta. Flervalsfrågorna innefattade även svarsalternativet; Ingen av 
variablerna stämmer in på produkten/slogan. Utöver detta fanns även svarsalternativet; 
Övrigt, där respondenterna själva kunde välja att formulera ett svar. Svarsalternativet Övrigt 
valdes då vi inte ville tvinga respondenten till ett ställningstagande i frågan men även för att 
se om respondenten kopplade produkten med närliggande variabler. 
 

3.7.4.1 Urvalsprocess 
Vid genomförandet av enkätundersökningen valdes det att göra ett bekvämlighetsurval utifrån 
tid- och kostnadsaspekter. Bekvämlighetsurval innebär enligt Jacobsen (2002:350) att 
respondenter väljs utifrån tillgänglighet.  Det ansågs vara ett smidigt sätt då vi hade möjlighet 
att nå många olika grupper av människor baserade på flertalet platser i landet vilket även 
bidrog till en spridning av respondenter. Ett grundläggande kriterium för att respondenterna 
skulle vara intressanta för undersökningen var att de var tillåtna att inta alkohol och handla på 
Systembolaget då en av produktkategorierna representerar produkten öl. Detta innebar att 
respondenterna måste uppnått åldern 20, varför den lägsta ålderskategorin är 20-29 i 
enkätundersökningen.   
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Det ansågs inte relevant att använda en övre åldersgräns då de representerade 
produktkategorierna av vår åsikt konsumeras oberoende ålder. Ingen specifik geografisk 
avgränsning gjordes, dock har den geografiska spridningen påverkats av vårt kontaktnät. Då 
vi hade möjlighet att använda oss av våra personliga kontaktnät för att sprida enkäterna, valde 
vi att utnyttja den möjligheten. Detta resulterade i att den geografiska avgränsningen 
fokuserades till Stockholm, Göteborg, Halmstad, Kungsbacka samt Lund och Ronneby. För 
att nå så många respondenter som möjligt valde vi att genomföra en webbenkät. Då enkäten 
publicerades på Facebook så menar vi att urvalet av respondenter även skett på ett 
slumpmässigt sätt. 
 

3.7.4.2 Genomförande av enkätundersökning 
Majoriteten av respondenterna nåddes som ovan nämnt genom Facebook där enkäten 
publicerades. På Facebook skapades även en grupp för att väcka uppmärksamhet kring 
undersökningen. Facebook-medlemmar bjöds in till gruppen för att delta i undersökningen. 
För att öka antalet respondenter ytterligare skickades även webbenkäten ut till familj, vänner 
och bekanta som föll inom ramarna för urvalen som tidigare gjorts. I Göteborg mejlades 
enkäten till anställda på Axzo Nobel AB. I Kungsbacka genomfördes enkätundersökningen på 
Annerbergshus AB, Derome AB, Freeport samt bland anställda inom delar av Kungsbacka 
kommun. I Halmstad skickades enkäten ut till Länsförsäkringar Halland.  
 

3.7.4.3 Bortfall 
Jacobsen (2002:356) menar att det finns två typer av bortfall. Bortfall av uppgiftslämnare 
innebär att respondenten inte svarar på undersökningen alls. Bortfall på enskilda frågor 
innebär att respondenten valt att inte svara på enstaka frågor (Jacobsen, 2002:356) I uppsatsen 
valdes att använda svarsfrekvens per fråga. Bortfall beräknades individuellt per respektive 
fråga och har subtraherats från det totala antalet respondenter i undersökningen (160 stycken). 
Detta har resulterat i att antalet bortfall varierar bland de olika frågorna. I 
enkätundersökningen fanns även alternativet Övrigt, där respondenterna hade möjligheten att 
skriva in ett eget svarsalternativ. Dessa svarsalternativ är ej inkluderade i presenterad data och 
har räknats som bortfall. Därmed har dessa subtraherats ifrån det totala antalet respondenter i 
respektive tabell. De kommentarer som framkom i svarsalternativet Övrigt valdes att 
exkluderas från undersökningen då dessa inte ansågs vara av relevans för undersökningen. 
 

3.7.5 Bearbetning och tolkning av insamlad data 
Enkätundersökning besvarades av totalt 160 respondenter. För att sammanställa 
enkätundersökningen som genomfördes i Google Drive exporterades data till Excel. I Excel 
kategoriserades data och sorterades utifrån de olika fäbodifieringsvariablerna för att sedan 
sammanställas i tre olika typer av frekvenstabeller. För att redovisa svaret på de första tre 
frågorna gjordes tabeller där frekvens, valid procent och kumulativ frekvens presenteras. 
Svaret på de resterande 20 flervalsfrågorna redovisas på två olika sätt. Dels genom att 
kategorisera in alla variabler i de möjliga svarskombinationerna för att redovisa exakt hur alla 
respondenter tyckte att variablerna förmedlades. Frekvenstabellerna redovisar frekvens, valid 
procent och kumulativ frekvens, och återfinns som bilagor under avsnitt 8. För att på ett mer 
överskådligt sätt presentera resultatet gjordes tabeller där den sammanlagda frekvensen och 
procenten över hur respondenterna besvarat frågan redovisas. Då respondenterna kunde välja 
flera variabler visas därför inte den totala frekvensen eller procenten i tabellerna eftersom de 
överstiger 100 procent.   
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I syfte att jämföra respondenternas svar från enkätundersökningen (vilka utgör 
varumärkesimagen) med varumärkesidentiteten omvandlades deras svar till kryss. Huruvida 
variablerna uppfylldes och omvandlades till kryss baserades på enkel majoritet vilket innebär 
att mer än hälften av svaren stöder en viss uppfattning (NE (8), 2014). Vidare gäller alltså att 
om fler än 50 procent av respondenterna i enkätundersökningen uppgett att de ansåg att 
produkten eller slogan uppfyllde variabeln. I det fall där respondenterna kryssade för en eller 
flera av fäbodifieringsvariablerna samt formulerade ett eget svar i alternativet Övrigt, valdes 
dessa respondenter i empirin att redovisas och inkluderas endast utifrån den eller de 
fäbodifieringsvariabler som respektive respondent kryssat för.  
 

3.8 Metodkritik 
Vi har i största möjliga mån försökt att vara kritiska i vårt tillvägagångssätt under arbetets 
gång. Vi är dock medvetna om att våra val haft en direkt påverkan på resultatet av 
undersökningen. 
 

3.8.1 Fallstudie 
Då syftet var att studera hur stor- och småskaliga företag inom livsmedelsbranschen använder 
sig av fäbodifieringsvariablerna för att förmedla sin varumärkesidentitet samt att jämföra 
denna med varumärkesimagen ansågs det nödvändigt att undersöka ett flertal företag. Detta 
för att kunna utläsa eventuella mönster. Jacobsen (2002:98) rekommenderar skribenterna att 
göra fallstudier när syftet är att beskriva samt få en större förståelse för vad som är specifikt 
utmärkande för en organisation. Backman (2008:55) poängterar att fallstudier är lämpligt vid 
beskrivning av stora organisationer eller företeelser som är svåra att undersöka på annat sätt. 
Då studien ämnade undersöka flertalet företag ansågs fallstudier utgöra den bäst lämpade 
undersökningsmetoden. Att basera studien på intervjuer ansågs inte som ett alternativ främst 
på grund av de begränsade tidsresurserna. Att samla in data i form av att intervjua tio företag 
skulle således vara alldeles för resurskrävande för kunna genomföra studien utifrån rådande 
förhållanden. Utifrån detta resonemang ansågs därför fallstudier utgöra den bästa 
undersökningsmetoden. 
 

3.8.2 Fallföretag 
Fallföretagen valdes med hänsyn till företagsstorlek då syftet med studien var att studera hur 
storskaliga och småskaliga företags varumärkesidentiteter uppfattades. En förutsättning var 
därför att fallföretagen skulle vara avsevärt olika varandra i storlek, varför de valts ut baserat 
på definitionerna av storskalighet och småskalighet som återfinns under Centrala begrepp 
1.7.1. Enligt Patel & Davidsson (2011:57) så kan fallen väljas utifrån att de skiljer sig från 
varandra avsevärt. Detta medförde således att de storskaliga företagen oundvikligen skulle 
uppfattas som mer välkända hos respondenterna i enkätundersökningen än vad de småskaliga 
företagen gjorde. Vi ansåg samtidigt att det utifrån studiens syfte skulle vara intressant att se 
om företagen skulle uppfattas på samma sätt oavsett om de var välkända eller inte. Vidare 
menade vi att de tio företag och produkter var ett rimligt antal för att studera och kunna samla 
in tillräckligt med relevant data. Avgränsningen på fem produktkategorier påverkades även av 
tidsresurser. Samtidigt ansågs det nödvändigt för undersökningen att ha flera 
produktkategorier för att kunna dra eventuella slutsatser angående storskalighet och 
småskalighet. Även tillgängligheten av information av företag och produkt påverkade valet av 
fallföretag då möjligheten att undersöka dessa var ett grundläggande krav.   
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Detta innebar att även om det fanns andra företag som skulle kunna ligga till grund för 
undersökningen, valdes de företag ut som hade produkter med mest information utifrån 
fäbodifieringsvariablerna. 
 

3.8.3 Enkätundersökning 
Vi är medvetna om att val av fallföretag kan ha påverkat undersökningen, då respondenterna 
på förhand kan ha haft andra associationer till de storskaliga företagen än till de småskaliga. 
Respondenterna ombads därför att endast basera sina svar på den produkt och slogan som 
presenterades i frågeformuläret. Vi inser att detta kan ha upplevts som en svårighet för 
respondenterna varför det även kan ha påverkat resultatet. Vi är även medvetna om att 
storleken på bilderna som presenterades i enkätundersökningen kan ha haft en avgörande roll 
hos respondentens uppfattning av produkterna. Vidare kan detta eventuellt ha bidragit till 
bortfall om respondenten inte ansåg att den utifrån bilden kunde ta ett ställningstagande. Hade 
respondenten haft möjlighet att se produkten i verkligheten vid besvarandet av enkäten skulle 
det kanske ha kunnat påverka utfallet. 
 
Vi är medvetna om att bekvämlighetsurvalet kan ha bidragit till att undersökningen upplevs 
som vinklad. Hade till exempel enkätundersökningen gjorts på norra Hallands äldreboenden 
hade resultatet kunnat bli annorlunda. De respondenter som nåddes via Facebook 
representeras i hög utsträckning av ålderskategorin 20-29, vilket kan ha påverkat resultaten. 
Enkätundersökningen baserades på de svar som samlades in från 160 respondenter. Vi är 
medvetna om att denna siffra är ganska låg och därmed gör det omöjligt att generalisera 
resultatet. Webbenkäten kan ha lett till att folk förbisett att svara eller också att enkäten fallit i 
glömska. Om vi valt att dela ut enkäterna själva, så att respondenterna fick svara på enkäten i 
pappersformat kunde detta möjligen ha resulterat i ett annat utfall. Möjligtvis kunde det ha lett 
till ett högre deltagande och en högre svarsfrekvens. På grund av tidsbrist ansågs dock 
webbenkät som den mest lämpliga insamlingsmetoden. 
 
Vi ansåg att det var en näst intill omöjlighet att redovisa till vilken grad 
varumärkesidentiteterna förmedlar de olika fäbodifieringsvariablerna, detta då vi själva 
fastställde varumärkesidentiteterna. Vidare har detta påverkat utformningen av frågorna i 
enkäten i kombination med studiens syfte. Vi ville därför undersöka om respondenterna ansåg 
att de olika variablerna stämde in, och inte till vilken grad dessa i så fall stämde in på 
varumärkesidentiteten. Därför ansåg vi att en nominalskala var en lämplig skala för 
utformandet av enkätundersökningen. Trost (2012:19) menar att nominalskala innebär att 
värdena som representerar variablerna inte kan rangordnas, varför de i kvalitativa studier 
istället utgörs av kategorier. Wärneryd (1993:16) menar att mätningar innebär att klassificera 
värden. Mätning på nominalskala representeras av verbala etiketter och inte av numeriska 
värden (Wärneryd, 1993:16).  Då vi tidigare konstaterat att undersökningen är av kvalitativ 
karaktär ansågs det inte nödvändigt att undersöka variablerna på en högre skala. Wärneryd 
(1993:103) påpekar även att risken med att använda kategoriska svarsalternativ är att 
mätningarna inte blir precisa. Om undersökningen även hade ämnat besvara i vilken grad 
respondenterna upplevde att fäbodifieringsvariablerna förmedlas hade det resulterat i att 
enkätundersökningen istället skulle bestå i 53 frågor. Detta ansågs vara för många frågor för 
respondenterna att ta ställning till, då vi befarade att det skulle resultera i flertalet bortfall eller 
färre antal deltagande respondenter. Wärneryd (1993:120) framhäver risken med kategoriska 
svarsalternativ då respondenten kan utveckla systematiska svarstendenser när frågorna har 
gemensamma svarskategorier. Vi är medvetna om att det finns en risk att respondenterna kan 
har svarat rutinmässigt eller med dalande engagemang på grund av de liknande frågorna. 
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Studien bygger på vilka variabler som varumärkesidentiteterna uppfyller och inte till vilken 
grad dessa uppfylls. Därmed fick de variabler som uppfylls av fallföretagens 
varumärkesidentitet representeras av ett kryss (X). För att möjliggöra en jämförelse mellan 
identitet och image valdes därför även att omvandla de variabler som i enkätundersökningen 
översteg 50 procent (enkel majoritet) eller mer till ett kryss (X). Valet att koda om de 
variabler som uppfyllde den procentsatsen som krävdes kan ha påverkat undersökningens 
utfall. Detta betyder att en variabel inte måste uppfyllas till 100 procent av respondenternas 
instämmande. Om omvandlingen till ett kryss (X) istället hade baserats på en annan 
procentsats eller en annan omvandlingsmetod hade resultatet kunnat bli annorlunda. 
Varumärkesidentiteterna presenteras i studien endast genom ett kryss (X), detta då produkten 
och slogan utgör varumärkesidentiteten. Dock redovisas varumärkesimagen med två kryss 
(X), eftersom att uppfattningen av varumärkesidentiteten mättes genom två frågor. Detta då vi 
ansåg att det skulle kunna vara missvisande om dessa inte redovisades var för sig. 
 

3.8.4 Övriga faktorer 
Problemformuleringen bestod av frågorna: Hur anspelar storskaliga och småskaliga företag 
inom den svenska livsmedelsbranschen sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; 
småskalig, hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta? 
Stämmer varumärkesidentiteten överens med varumärkesimagen hos respektive företag? För 
att besvara problemformuleringens andra fråga om hur väl varumärkesimagen och 
varumärkesidentiteten stämmer överens, så baserades jämförelsen på hur många uppfyllda 
variabler i form av kryss (X) som fanns representerade hos varumärkesimagen, vilket 
förklarats ovan. För överensstämmelse krävdes att den variabel som representerades av ett 
kryss (X) i varumärkesidentiteten även skulle representeras av minst ett kryss (X) i 
varumärkesimagen. Detta innebar således att alla variabler som identiteten utgjordes av var 
tvungna att finnas representerade i imagen. Eftersom att imagen kunde uppfattas dels genom 
produkten och dels genom slogan gällde att även om den aktuella variabeln bara hade ett 
kryss (X) i imagen, det vill säga hos produkten eller slogan, ansågs imagen stämma överens 
med identiteten.   
 
Det faktum att vi skrivit uppsatsen samtidigt som vi haft vår praktik kan ha bidragit med att 
fokus på uppsatsarbetet ibland blivit obalanserat vad gäller tidfördelningen. Uppsatsen har 
därmed skrivits på distans. Då vi på grund av våra praktikplatser befunnit oss i olika länder 
har även detta haft en påverkan på arbetet och det har därför ställts högre krav på 
samarbetsförmåga och kommunikation. Tillgången till material och data har begränsats vilket 
inneburit att vissa delar av uppsatsen behövts kompletteras vid ett senare tillfälle. Feedback 
ifrån handledare har inte varit möjligt på samma sätt som vid vanligt uppsatsskrivande utan 
har skett via mailkorrespondens. Det faktum att vi inte delgivits möjligheten att delta i 
uppsatsseminarier under uppsatsen gång kan även ha bidragit till en mindre objektiv 
undersökning.   
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3.9 Källkritik sekundärdata 
I syfte att skapa trovärdighet har ett källkritiskt synsätt i möjligaste mån använts. 
Ansträngning har lagts på att komplettera teorier med flera källor för att uppnå styrka dess 
giltighet. Vi valde även att bygga vissa delar i teorikapitlet utifrån enbart en källa, då vi ansåg 
att denna källa presenterade en ursprungsteori. Användandet av ursprungsteorier kan dock 
kritiseras då dessa ofta publicerats av forskare långt tillbaks i tiden vilket ibland medfört att 
vissa teorier kan upplevas gamla. I de fall då äldre teorier använts har dessa iakttagits med 
försiktighet samtidigt som det alltid funnits en strävan att leta efter uppdaterade versioner av 
dessa teorier. För att stärka trovärdigheten i vår undersökning har vi till största delen använt 
oss av vetenskapliga artiklar i teoriavsnittet då vi anser att de i större utsträckning presenterar 
modern forskning. 
Mattson och Örtenblad (2008:32) framhäver vikten av att de teorier som väljs ut ska vara 
direkt kopplade till syftet. Då uppsatsens syfte kan relateras till flera olika teoretiska begrepp 
har detta bidragit till att teorikapitlet täcker in många ämnen, vilket möjligtvis kan ha skapat 
spretigt intryck. Vi anser dock att detta varit en nödvändighet för att besvara vår 
problemformulering och menar att de teorier som inkluderats är utav relevans då vi menar att 
dessa bidragit till att göra studien mer intressant. Mattson och Örtenblad (2008:33) bekräftar 
att olika typer av teori kan utgöra den teoretiska referensramen så länge det finns en koppling 
mellan de olika delarna. Vi har valt att inte utgå ifrån en och samma teori utan vi har använt 
flera teorier för att belysa olika tolkningar och forskning, vilket Mattson och Örtenblad 
(2008:33) menar är tillåtet så länge dessa teorier inte skiljer sig åt paradigmatiskt. 
 

3.10 Validitet, Reliabilitet & Objektivitet 
Enligt Björklund och Paulsson (2012:61-62) finns det tre mått som mäter en studies 
trovärdighet. Det är därmed eftersträvansvärt att försöka uppnå så höga värden som möjligt av 
de olika måtten; validitet, reliabilitet samt objektivitet som presenteras nedan. 
 

3.10.1 Validitet 
Validitet (giltighet) är ett av de mått som avgör uppsatsens trovärdighet och handlar om till 
vilken grad författarna verkligen undersökt det som de ämnar undersöka (Björklund & 
Paulsson, 2012:61). Mattson och Örtenblad (2008:32) menar att det måste framgå hur teorier 
tagits fram för att de ska skapa trovärdighet. Glenn (2010:98) anser att validiteten är en av de 
viktigaste delarna i en undersökning. Jacobsen (2002:255) uppger att det finns två olika typer 
av giltighet, intern och extern. Intern giltighet handlar om huruvida det som sökts funnits, 
medan extern giltighet innebär att det som funnits kan överföras även till andra sammanhang 
(Jacobsen, 2002:255). Stort fokus lades på att hitta rätt sorts fallföretag utifrån de kriterier 
som tidigare nämnts i metodkapitlet för att genomföra en intressant undersökning. Vi menar 
att vi utgick ifrån ett befintligt fenomen, som vi utifrån den teoretiska referensramen översatte 
till begrepp för att sedan undersöka hur detta såg ut i verkligheten. Vi hade därför redan 
på förhand en klar uppfattning om vad vi ville undersöka, vilket vi anser oss genom studien 
ha undersökt. Vi vill samtidigt påpeka att då enskilda varumärken och produkter legat till 
grund för undersökningen och därmed påverkat resultatet, är det tveksamt om dessa resultat är 
giltiga även i andra sammanhang. Därmed anser vi att vi inte kan göra några generaliseringar. 
Vi tyckte oss ändå se mönster och tendenser i resultatet av undersökningen varför detta ändå 
valdes att lägga fram i uppsatsens slutsats. Detta skulle således innebära att studien kan anses 
ha en större intern giltighet medan den externa giltigheten starkt kan ifrågasättas.  
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3.10.2 Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om hur trovärdigt resultatet är och hur stor sannolikheten 
är att uppnå samma resultat vid upprepning av undersökningen (Björklund & Paulsson, 
2012:61). 
Reliabiliteten innebär enligt Jacobsen (2002:269) att ifrågasätta om resultaten som funnits är 
tillförlitliga, eller om det är något i tillvägagångssättet som föranlett studiens utfall. Jacobsen 
(2002:269) hävdar att metodvalen som gjorts har inverkan på slutresultatet, då 
datainsamlingsmetoden påverkar undersökaren som i sin tur påverkar det som undersöks. 
Reliabiliteten kan stärkas genom triangulering, men även genom användning av 
kontrollfrågor som styrker det som tidigare besvarats i en intervju eller enkät (Björklund & 
Paulsson, 2012:62). 
Studien baserades till stor del på våra egna antaganden vilket medför att om undersökningen 
skulle upprepas finns sannolikheten att varumärkesidentiteterna inte skulle fastställas på exakt 
samma sätt. Detta medför i sin tur att resultatet av undersökningen skulle kunna bli 
annorlunda. Undersökningens tillvägagångssättet kan ha bidragit till en minskad trovärdighet, 
då resultatet av enkätundersökningen inte kan räknas som statistiskt säkerställt. Bearbetningen 
av enkätundersökningen där respondenternas svar omvandlades till kryss, vilket baserades på 
en av oss tillämpad regel, skulle även kunna medföra en minskad tillförlitlighet i resultatet. 
 

3.10.3 Objektivitet 
Objektivitet handlar om hur författarnas värderingar påverkar uppsatsen (Björklund & 
Paulsson, 2012:62). Objektivitet handlar även om hur uppsatsmakarna refererat och återgivit 
texter och citat, det vill säga att det inte skall förekomma sakfel, snedvridet faktaurval samt 
värdeladdade ord (Björklund & Paulsson, 2012:63-64). Vi har under uppsatsens gång strävat 
efter att använda ett så neutralt språk som möjligt. Hur vi tolkat den data och de texter som 
samlats in samt hur vi vidare återgett denna information kan ha påverkats av våra åsikter och 
värderingar. Det går att öka objektiviteten genom att tydligt motivera de olika val som 
bidragit till den slutgiltiga uppsatsen, detta för att läsaren själv skall kunna ta ställning till 
studiens resultat (Björklund & Paulsson, 2012:63 samt Jacobsen, 2002:292). Det faktum att 
fastställandet av de olika varumärkesidentiteterna gjordes av oss själva har oundvikligen 
påverkat resultatet av insamlad data och studiens resultat. Trots att vi försökt att vara så 
objektiva som möjligt är vi medvetna om att våra egna åsikter och uppfattningar om de olika 
varumärkena och produkterna kan ha påverkat resultatet. Vi är medvetna om att fastställandet 
av varumärkesidentiteterna skulle kunna ha fått ett avvikande utfall om undersökningen 
utförts av andra undersökare. Enligt Jacobsen (2002:492) kan ingen vetenskap eller 
undersökning vara neutral, och då det inte finns några undersökningar som kan bidra med en 
fullständig sanning kommer dessa undersökningar alltid att kritiseras för den information som 
inte framkommit ur undersökningen.  
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4. Empiri 

Nedan presenteras de fem olika produktkategorier som fallstudien utgörs av. Dessa 
presenteras i form av fem storskaliga och fem småskaliga företag. För att förtydliga vilken 
produkt som är storskalig eller småskalig, illustreras detta i rubriken med 
varumärkesnamnet. Den första empiridelen presenterar de olika varumärkesidentiteterna. 
Därefter presenteras utfallet av enkätundersökningen i form av modeller vilket motsvarar 
varumärkesimagen.  

4.1 Kvalitativa fallstudier 

4.1.1 Produktkategori 1 – Öl 

4.1.1.1 Storskalig: Mariestads Export 
Mariestads är ett varumärke som ägs och marknadsförs av Spendrups (Spendrups) som har 
990 anställda (Allabolag, 1). Mariestads tillverkar sex olika ölsorter. Försäljning sker via 
Systembolagets butiker över hela Sverige (Systembolaget, 1) samt inom hotell, restaurang och 
café. Vidare kommer ölet Mariestads Export att ligga till grund för presentation av 
varumärkesidentiteten. 
Spendrups hemsida ger kort och koncist information om Mariestads ur vilken det 
framkommer att Spendrups köpt upp bryggeriet Mariestads 1967 (Spendrups). På hemsidan 
förmedlas Mariestads ursprung vilket Spendrups valt att förvalta vidare. Mariestads har även 
en egen hemsida där produkterna presenteras utifrån en design med ett tema på enkelhet och 
småskalighet; bakgrundsbilden är återkommande den samma och bygger på en illustration av 
gammaldags bygder (Mariestads). På hemsidan presenteras Mariestads öl som en traditionell 
produkt. Detta görs med en text som betonar historien och vad det är som gör Mariestads 
unikt: ”I generation efter generation har livsnjutare druckit det karaktärsfulla 
bärnstensfärgade ölet av dortmundertyp. Smaken är mustig, brödig och maltig. Och 
belöningen densamma som 1848 när ölet föddes – en känsla av lugn och välbefinnande för 
stunden”. Mariestads framhäver på hemsidan sin varumärkesslogan; ”Dricks av livsnjutare 
sedan 1848” (Ibid). Mariestads Export flaska är av brunt glas, och pryds av en etikett 
designad i en krämvit färg med röda och guldiga detaljer. På etiketten syns tydligt 
bokstäverna MB, vilka står för Mariestads Bryggeri, och är illustrerade i form av en krona. På 
etiketten återfinns orden Hantverk och Tradition Sedan 1848, vilket fortsatt utvecklas i form 
av en historia om hur Mariestads öl bryggts genom gedigen kunskap och noga utvalda 
ingredienser sedan 100 år tillbaka; ”Redan för 100 år sedanbryggdes det lageröl av 
dortmundertyp i Mariestad. Då som nu krävdes ingredienser av hög kvalitet och ett gediget 
kunnande” (Ibid). Modellen nedan presenterar Mariestads varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
 

Varumärke Småskalig Hantverk Traditionell Genuin/Äkta 
MARIESTADS 

EXPORT 
Det finns ingen 
tydlig anspelning 
på småskalighet. 
 

Uttrycks genom 
design av flaskans 
etikett. Att det krävs 
ett gediget 
kunnande för att 
framställa ölet 
kopplas även 
samman med att 
ölet är ett hantverk. 
 

Genom sin slogan 
och utformning av 
etikett. Även 
betoningen av att 
ölet druckits av 
flera generationer 
skapar en känsla av 
tradition. 
 

Anspelning på 
ursprung genom 
bl.a. MB 
(Mariestads 
Bryggeri) som 
återfinns på 
etiketten. Betoning 
på en vidare 
förvaltning genom 
Spendrups och att 
Mariestads är 
grundare. 
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4.1.1.2 Småskalig: Höganäs Lager No 1  
Höganäs Bryggeri är ett mikrobryggeri som ligger i Höganäs, Skåne. Bryggeriet har cirka fyra 
anställda och brygger två olika sorters öl (Höganäs, 1 & Höganäs, 2). Försäljning sker via 
Systembolagets beställningssortiment (Systembolaget, 2) och Höganäs mål är att inte sälja 
mer än 50 procent av produktionen till Systembolaget, då Höganäs hellre satsar på försäljning 
inom hotell, restaurang och café (Kullaliv). 
Höganäs bryggeri använder sig av slogan; ”Ett lokalproducerat öl” och beskriver på sin 
hemsida att bryggeriet har anor ifrån 1800-talet men att ölet idag bryggs i modernare lokaler. 
Ledorden som finns representerade på hemsidan är jordnära, ekologisk, genuin och modern. 
Höganäs framställer ölet som ett äkta arbetar-öl vilket den skånska kulturbygden kan vara 
stolta över (Höganäs, 1). På hemsidan ligger stor betoning på att informera om ölens 
förädlingsprocess och förutom att ölen är lokalproducerad så framgår det även att råvarorna i 
största mån är lokala. Detta bland annat genom att vattnet som ölen görs på kommer från en 
egen brunn (Höganäs, 1). Höganäs öl säljs i bruna flaskor med enkla etiketter varpå Höganäs 
Bryggeris logga finns tryckt. På etiketterna finns även några textrader som uppmuntrar 
konsumenten till att boka in ett besök på bryggeriet. No 1 Höganäs Lagers flaska pryds av en 
svartvit etikett med en bild på en grupp människor. I en artikel på Kullalivs hemsida uttrycker 
Höganäs Bryggeri att deras öl har en hög kvalitet och är bryggt med stort hantverkskunnande. 
Vidare uttrycker Höganäs Bryggeri de producerar ett lokalproducerat öl vilket Höganäsarna 
kan känna stolthet över och därmed även Höganäs som stad. I ett medialt uttalande uttrycker 
Höganäs Bryggeri att höganäsarna behöver ett eget öl (Kullaliv). 
 
 
 
 
Varumärke Småskalig Hantverk Traditionell Genuin/Äkta 

HÖGANÄS 
LAGER NO 1 

Småskaligheten 
förmedlas dels 
genom 
produktutbudet på 
endast 2 produkter. 
Anspelning på att 
ölet tillhör 
höganäsarna och 
staden. Betoning på 
ett lokalt bryggeri. 
 

Höganäs Bryggeri 
presenterar på 
hemsidan att 
varumärket står för 
att förmedla 
hantverk. 
 

Det finns ingen 
tydlig anspelning på 
denna variabel. 
 

Produkten uttrycks 
vara en äkta 
arbetar-öl. På 
hemsidan utrycks 
varumärket som 
genuint, vilket även 
förmedlas genom 
att betona vikten i 
det lokala och den 
egna brunnen, men 
även genom att ölen 
är ekologisk. 
 

 
 
Modellen ovan presenterar Höganäs Bryggeris varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.2 Produktkategori 2 – Knäckebröd 

4.1.2.1 Storskalig: Leksands Tre Kullor  
Leksands Knäckebröd AB är ett familjeägt företag som idag förvaltas av familjens fjärde 
generation, sedan det grundades på 1920-talet (Leksand, 1). Företaget har idag cirka 143 
anställda (Allabolag, 2). Leksands producerar och säljer 25 olika knäckebrödsprodukter 
(Leksand, 2). Fortsättningsvis kommer Leksands Tre Kullor att ligga till grund för 
presentation av varumärkesidentiteten. Leksands Tre Kullor presenteras utifrån hemsidan som 
en unik hantverksprodukt. Tre Kullors goda smak är uttryckligen ett resultat av de naturliga 
råvarorna, samt den egna källan där vatten för tillverkningen av knäckebrödet hämtas. 
Människan är närvarande i hela tillverkningsprocessen av dessa knäckebröd vilket betonas 
genom att informera om att degarna sätts för hand och bakas i riktiga konditoriugnar. 
Förpackningarna är designade i en naturfärgad kartong vilken pryds av den klassiska 
dalahästen som även är återkommande hos Leksands Knäckebröds alla produkter (Leksand, 
3). På förpackningens framsida står slogan; ”Familjebakat i 6 generationer”. På kartongens 
båda sidor återfinns information om hur knäckebröden tillverkas vilket exemplifieras av hur 
bröden naggas, hur degen knådas samt hur mjölet mals i den egna kvarnen. Allt presenteras 
tillsammans med en enkel bild vilken illustrerar tillverkningsmetoden. På kartongens andra 
sida återfinns en svartvit bild av varierande medlem i grundarfamiljen samt en kort 
presentation av dennes historia och roll i företaget (Leksand, 3). 
I ett uttalande hos tidningen Resumé beskriver Leksands marknadschef att knäckebrödet är en 
kombination av historia, bageritraditioner och det allra senaste (Leksand, 4). 
 
 
Varumärke Småskalig Hantverk Traditionell Genuin/Äkta 

LEKSANDS 
TRE KULLOR 

Uttrycks genom 
betoning på att 
företaget är 
familjeägt. Det 
framhävs att 
degarna sätts för 
hand. 
Förpackningen 
antyder på 
småskalighet, bl.a. 
genom den 
naturfärgade 
kartongen som är 
motsatsen till den 
vanliga industriellt 
framställda 
produkten. 
 

Enligt hemsidan är 
knäckebrödet en 
hantverksprodukt. 
Att degarna sätts 
för hand indikerar 
att produkten är ett 
hantverk.  
 

Tre Kullors slogan; 
”Familjebakat i 6 
generationer”, 
förmedlar tradition. 
Detta framkommer 
även genom 
tillverkningsprocessen 
vilken uttrycks vara 
en bageritradition.. 
 

Naturliga råvaror 
och egen brunn 
förmedlar att 
produkten är äkta. 
Även historien om 
det egna mjölet 
och hur degen 
naggas, samt att 
det uttryckligen 
används riktiga 
ugnar, vilket 
indikerar på 
äkthet. 

Modellen ovan presenterar Leksands Tre Kullors varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.2.2 Småskalig: Roslagsbröd Värdshusknäcke  
Roslagsbröd AB är ett familjeföretag beläget i Gimo, norr om Stockholm, (Roslagsbröd, 1) 
och har totalt tio anställda (Allabolag, 3). Knäckebrödsbageriet har funnits sedan 1922 men 
drivs sedan 1996 av Robert Saberski och hans fru Gun-Britt Saberski och brödet säljs 
huvudsakligen i Stockholm, Uppland och Mälardalen (Roslagsbröd, 2). Roslagsbröds 
sortiment består av fem olika sorters knäckebröd, vilka alla har en snarlik produktutformning 
och förpackningsdesign. Fortsättningsvis kommer Roslagsbröds Världshusknäcke att 
användas som exempel för att presentera Roslagsbröds varumärkesidentitet. Roslagsbröd 
Värdshuknäckes slogan är; ”Gott så det hörs!” 
Världshusknäcket är utformat likt ett klassiskt, runt knäckebröd med ett hål i mitten. 
Förpackningen är enkel i sin utformning och knäckebrödet är inslaget i ett naturfärgat papper 
som täcks med Roslagsbröds logotyp samt produktnamnet Världshusknäcke (Roslagsbröd, 3). 
På förpackningen återfinns även texten; ”I Roslagens famn i Gimo bakas sedan 1922 
Roslagsbröd- Det goda knäckebrödet. Det lokala bageriet bakar fortfarande ett fiberrikt 
knäckebröd. Tillsammans med den välkände kocken Fredrik Eriksson på Långbro Wärdshus 
har vi utvecklat detta välsmakande ekologiska knäckebröd. Bakat på ekologiskt fullkornsråg 
och vete från odlare i Mälardalen”. Roslagsbröd uttrycker sig vara ett bageri med tradition då 
bageriet har rötter i gammal brukstradition (Roslagsbröd, 4). På hemsidan uttrycks den långa 
traditionen av kunnandet vara gediget. Produktionen sker uttryckligen i liten skala med stor 
omsorg i varje detalj vilket resulterar i kvalitetsbrödet (Roslagsbröd, 1).  
 
 
Varumärke Småskalig Hantverk Traditionell Genuin/Äkta 

ROSLAGSBRÖD 
VÄRDSHUSKNÄCKE 

Genom antal 
anställda och 
produktutbud. 
Hemsidan 
förmedlar 
ordagrant att 
produktionen är 
småskalig. 
Den enkla 
förpackningen 
med naturfärgat 
papper skapar 
intrycket av en 
småskalig 
produkt. 

Förmedlas 
genom att de 
anställda bakar 
allt för hand. 

Antydan på rötter 
i brukstradition. 
Förpackningen 
skapar 
associationer till 
ett traditionellt 
gammaldags 
knäckebröd. 

Uttryckligen en 
omsorgsfull 
produktion in i 
minsta detalj. 

Modellen ovan presenterar Roslagsbröds varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.3 Produktkategori 3 – Marmelad 

4.1.3.1 Storskalig: Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad  
Den Gamle Fabrik, ursprungligen Jordbærkælderen, grundades 1834 av J.L. Andersson. 
Jordbærkælderen var från början en butik och restaurang på Ströget i Köpenhamn, som sålde 
lantbruksprodukter (Den Gamle Fabrik, 1). 1922 gjordes Jordbærkælderen om till en fabrik 
och tillverkningen av marmelad startades, varpå företaget grundade varumärket Den Gamle 
Fabrik (Den Gamle Fabrik, 1). Varumärket ägs idag av Orkla Foods Sverige, som ingår i den 
Norska koncernen Orkla (Orkla). Orkla Foods Sverige har 1500 anställda (Orkla). Vidare 
kommer Den Gamle Fabriks Hallonmarmelad att ligga till grund för presentation av 
varumärkesidentiteten. 
Den Gamle Fabriks Hallonmarmelad ingår i sortimentet traditionella marmelader. Det 
uttrycks på hemsidan att; ”hemligheten bakom den fantastiska smaken är alla utvalda bär och 
frukter” (Den Gamle Fabrik, 4). Marmeladen förpackas i en transparant, enkel och klassisk 
glasburk med guldmetallock och en etikett med texten Grundlagt 1834. (Den Gamle Fabrik, 
2). Den Gamle Fabrik har uttryckligen sedan start använt sig av samma typ av gammeldags 
glasburkar med bruna och vita etiketter som även är dekorerade med varumärkets slogan; 
”Den ægte” (Den Gamle Fabrik, 4). 
Den Gamle Fabrik uttrycker att företaget har 175 års erfarenhet av att koka marmelad vilket 
gör att de behärskar det ursprungliga syltningshantverket bättre än andra företag (Den Gamle 
Fabrik, 3). På hemsidan uttrycks tillverkningen av marmeladen vara ett hantverk. Det påstås 
att hantverket endast kan uppnås genom tålamod och omsorgsfull hantering (Den Gamle 
Fabrik, 4). 
Den Gamle Fabrik uppger att de använder sig av samma ursprungliga recept och 
tillverkningsmetod som när företaget startades 1922. På hemsidan står det även i klartext att 
Den Gamle Fabrik; ”tillverkar sin marmelad i öppna grytor precis som förr i tiden” (Den 
Gamle Fabrik, 3).  
 
 
Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
DEN GAMLE 

FABRIK 
HALLON-

MARMELAD 

Småskaligheten 
nämns inte 
uttryckligen, men 
det finns en antydan 
om att varumärket 
vill framstå som 
småskaliga när de 
beskriver de 
tillverkningsmetoder 
som används. 
 

Uttrycks genom att 
marmeladen kokats 
på samma vis i 175 
år utifrån det 
ursprungliga 
syltningshantverket. 
Uttryckligen anses 
det vara ett 
hantverk att 
tillverka 
marmeladen. 

Användningen av 
ursprungligt recept 
och 
tillverkningsmetod 
sedan 1922. 
Tillverkning som 
förr i tiden med 
marmelad i öppna 
grytor osv. Uppger 
att samma burkar 
och etiketter 
används som förr i 
tiden. 
Produktkategorin; 
Traditionella 
marmelader. 

Gammaldags 
förpackningsdesign 
som använts sedan 
start 1922 
Varumärkesnamnet; 
Den Gamle Fabrik, 
talar för sig själv 
och ger en stark 
återkoppling till 
historia anspelar på 
den ursprungliga 
fabriken. Slogan; 
”den œgte” 
Användningen av 
original recept.  

Modellen ovan presenterar Den Gamle Fabriks varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.3.2 Småskalig: Hallongården Hallonmarmelad  
Hallongården Trelleborg grundades 1991 av familjen Biärsjö och har idag mellan fem till nio 
anställda (Allabolag, 4) Hallongården har funnits i Biärjös släkt i sju generationer, men 
hallonodlingen startades först när nuvarande ägarparet Biärsjö tog över gården. Ursprungligen 
såldes endast färska bär, men efter några år uppstod en önskan om att även förädla bären, 
vilket resulterade i att företaget idag har 25 olika produkter i sortimentet (Hallongården, 1). På 
företagets hemsida uppger Hallongården att endast har fyra återförsäljare, utöver den egna 
försäljningen som sker genom webbshoppen samt gårdsbutiken (Hallongården, 5). Sedan 
2008 driver företaget en kaféverksamhet på gården, Hallonkafeét (Hallongården, 1), och en 
gårdsbutik där det egenproducerade sortimentet säljs tillsammans med produkter från andra 
småskaliga mathantverkare (Hallongården, 2). Hallongårdens Hallonmarmelad kommer ligga 
till grund för presentationen av varumärkesidentiteten. Hallongården uttrycker att deras 
produkter till största delen är tillverkade av egenodlade råvaror (Hallongården, 5), och 
presenterar marmeladen som; ”Hantverksmässigt framställd i små serier” (Hallongården, 4). 
Hallonmarmeladen förpackas i transparenta glasburkar med röda metallock och en vit etikett 
där Hallongårdens varumärkeslogotyp är väl synlig ovanför produktnamnet. På ena sidan av 
etiketten finns en innehållsförteckning, samt sloganen; ”Smakar som mormors hemlagade 
marmelad” (Hallongården, 4). Hallongården uppger att de inte använder några 
konserveringsmedel i tillverkningen av marmeladen utan att de istället konserverar 
marmeladen på ett gammalt vis (Hallongården, 5). Marmeladens goda smak uppges vara ett 
resultat av den småskaliga tillverkningen (Hallongården, 5). 
Enligt Hallongården finns det inget som ”är så gott som hemgjord marmelad”. 
Hallongården uttrycker på hemsidan att allt de säljer är; ”småskaligt producerat med mycket 
kärlek” (Hallongården, 3). Hallongården har gjort mediala framträdanden genom att dels 
medverka i tävlingen Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2010, men även i programmet 
Sveriges skönaste gårdar i TV4 (Hallongården, 3). Hallongården informerar på hemsidan om 
att produkterna är lokal- och närproducerade samt uttrycker att de främst använder sina 
egenodlade råvaror, samt säljer varorna i gårdsbutiken (Hallongården, 3). 
 
 
Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 

HALLONGÅRDEN 
HALLONMARMELAD 

Antal anställda, 
liten 
produktion, 
samt ett fåtal 
återförsäljare. 
Egenodlade 
råvaror. 
Marmeladens 
goda smak 
uttrycks vara  
ett resultat av 
småskalig 
tillverkning. 

Marmeladen 
uttrycks vara 
”hantverksmässigt 
framställd i små 
serier”. 

Konservering 
av produkter på 
gammaldags 
vis. Slogan; 
”Smakar som 
mormors 
hemlagade 
marmelad”. 

Slogan 
förmedlar 
äkthet. 
Egenodlade 
råvaror och 
närproduktion. 
Produkterna är 
”småskaligt 
producerade 
med mycket 
kärlek”. 

 
Modellen ovan presenterar Hallongårdens varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.4 Produktkategori 4 - Chips 

4.1.4.1 Storskalig: Estrella Västkustchips  
Västkustchips tillverkas av Estrella, som ingår i koncernen Herkules A/S som har 340 
anställda, varav 160 arbetar i Sverige (Estrella, 2). Estrellas chips säljs hos i stort sett alla 
livsmedelsbutiker över hela Sverige. Fortsättningsvis kommer Estrellas Västkustchips att 
ligga till grund för varumärkesidentiteten, som lanserades av Estrella under 2012. I ett 
pressmeddelande från 2012 uttalar sig Estrellas Senior Brand Manager om västkustchipsen 
genom följande citat; “Många efterfrågar det småskaliga och lokala. Man vill veta var maten 
kommer ifrån. Det skapar trygghet och är en garanti för kvalitet och ju bättre olja, potatis 
och tillverkningsprocess, desto sundare och godare chips” (Estrella, 6). 
Västkustchipsen är förpackade i en hög-glansig påse som är täckt av ett västkustmotiv i form 
av hav och klippor. Mitt på förpackningen finns en etikett med Estrellas logotyp samt 
produktnamnet Västkustchips. På framsidan av påsen står det tryckt att chipsen grytfriterats 
och har tillverkats av den finaste potatisen från västkustens gårdar (Estrella, 5). 
Förpackningens baksida pryds av en bild på en potatisbonde samt dennes gård. Under bilden 
finns en text som ger information om bonden och dennes gård, exemplifierat; ”Per 
Petterssons gård ligger cirka två mil från Falkenbergskusten där det bördiga åkerlandskapet 
övergår i skogsbygd. Med stor känsla för jorden och vad den kan ge, odlar Per även 
spannmål, ärter och majs på sina fält. Men potatisen ligger honom särskilt varmt om hjärtat 
och det är detta som gör att vi kan få prima potatis av Per år efter år”. På Youtube har 
Estrella lagt ut en video; Filmen om Västkustchips. Videon börjar och avslutas med kustvyer 
bestående av vågor som slår mot klipporna samt en bonde som däremellan på en 
göteborgsdialekt berättar om Västkustchipsen; ”Naturen skyndar sig inte, den väntar inte 
heller på någon. Den tar sin tid, vet sitt värde. Tid är kanske det mest värdefulla vi har. Tid 
att tänka efter och koppla av, låta naturen ha sin gång. Det tar tid att göra något riktigt gott. 
Här i Västkustens magra jord växer potatisarna som ska bli Västkustchips. Efter sex 
månaders väntan då är det dags för skörd. Då skivar vi dem tunt med skalet kvar och friterar 
den långsamt i grytor. En liten mängd åt gången. Sedan smaksätter vi dem med naturliga 
kryddor. Västkustchips får ta sin tid. Det är därför dem är så goda” (Youtube). 
I övrigt använder sig Estrella av olika slogans för olika produkter och 
Västkustchipsförpackningen pryds av slogan; oslagbar smak och knaprighet (Estrella, 5). 
Estrella skriver på hemsidan att ”Västkustchipsen passar perfekt att äta på en klippa i 
solnedgången”. På produktsidan för Västkustchipsen på Estrellas hemsida presenteras 
chipsen mot en bakgrund av en skärgårdsmiljö, och det annonseras om tävlingar där priset är 
en weekend till Västkusten (Estrella, 4). Estrella menar på hemsidan att deras chips är så goda 
eftersom de tillverkas av ”riktiga potatisar som växer i jord och får näring av sol och regn” 
(Estrella 5, 2014). Västkustchipsen beskrivs härstamma från Västkustens finaste gårdar och 
chipsen präglas av ”Västkustens saltstänkta klippor” (Estrella, 5). Tillverkningsprocessen där 
chipsen grytfriteras i små omgångar på låg värme beskrivs vara skonsammare än 
tillverkningen av Estrellas vanliga chips, och tar därför cirka tre gånger så lång tid att 
framställa (Estrella, 6). Estrella menar att Västkustchipsens utmärkta robusthet och smak är 
ett resultat av den friska sältan från havet som framhäver potatisen, samt att de grytfriterats i 
jordnötsolja vilket skapar en mjuk sötma (Estrella, 5). 
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Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
ESTRELLA 

VÄSTKUSTCHIPS 
Produktnamnet 
västkustchips. 
Framställning av 
bönderna och 
deras gårdar 
antyder småskalig 
produktion.  
 

Framkommer 
genom att chipsen 
är grytfriterade. 
Omsorgsfull 
tillverkningsprocess. 

Ingen tydlig 
anspelning på 
denna variabel. 
 

Anspelning på ett 
genuint ursprung. 
Uttrycks genom 
att endast äkta 
och naturliga 
råvaror används. 
Stor betoning på 
bönderna skapar 
ett äkta intryck. 
 

Modellen ovan presenterar Estrella Västkustchips varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.4.2 Småskalig: Gårdschips  
Varumärket Gårdschips grundades av tre potatisbönder som tillsammans startade 
Laholmchips AB (Malm, 2010). Idag ägs Laholmchips AB av företaget Rootfruit AB, som 
grundades år 2007 av Richard Grönevall, tidigare samarbetspartner i Laholmschips AB 
(Malm, 2010). Rootfruit som idag äger och förvaltar varumärket Gårdschips har 10 anställda 
(Rootfruit, 1). Rootfruit tillverkar 14 produkter, varav Gårdschips finns i fem olika smaker 
(Rootfruit, 6). Försäljningen av Gårdschips sker till största delen i Halland och Mälardalen, 
där försäljningskanalerna representeras av främst ICA, Coop och Hemköp (Rootfruit, 3) 
Fokus låg tidigare endast på premium segmentet då tillverkningsanläggningen endast tillät 
produktion i en väldigt liten skala (Malm, 2010). Idag har företaget utökat sin produktion men 
står fast vid samma identitet och produktfokus (Rootfruit, 3). Vidare kommer Gårdschips att 
ligga till grund för varumärkesidentiteten. Rootfruit beskriver på hemsidan att; ”Potatisen och 
rotfrukterna skördas från bördiga fält i södra Sverige och lagras mörkt och svalt tills det är 
dags att försiktigt friteras i svensk rapsolja” (Rootfruit, 2). I ett pressmeddelande beskriver 
Rootfruit att chipsen handkokas enligt en amerikansk princip, Kettle cooking, vilket ska bidra 
till att chipsen blir hälsosammare och smakar bättre (Rootfruit, 3). Gårdschips använder 
slogan; ”Halländskt hantverk”, vilken även finns tryckt på förpackningen. Förpackningen 
består av en enkel, vit papperspåse med Gårdschips logotyp och slogan (Rootfruit, 6).  
På hemsidan presenteras bilder på de bönder och deras gårdar, vilka varit delaktiga i 
tillverkningsprocessen (Rootfruit, 5). Rootfruit uttrycker på hemsidan att chipsen har högsta 
kvalitet och tillverkas på ett omsorgsfullt sätt vilket gör Gårdschips till en unik produkt. 
Gårdschipsen är även ekologiska och kravmärkta. I ett pressmeddelande uttrycks att det anses 
viktigt att värna om miljön och att fokus därför ligger på att använda råvaror som är 
närproducerade i tillverkningen av Gårdschips (Rootfruit, 3).  
 
Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 

GÅRDSCHIPS 

 

Uttrycks genom 
varumärkets 
namn; 
Gårdschips. 
Enkel och 
sparsmakad 
design. 
Böndernas 
medverkan på 
hemsidan.? 

Uttrycks genom att 
chipsen handkokas 
samt genom att 
Gårdschips sägs 
vara ett; 
”Halländskt 
Hantverk”. 

Ingen antydan på 
denna variabel. 

Ekologisk, 
kravmärkt och 
närproducerad 
produkt skapar ett 
genuint och äkta 
intryck. Namnet 
Gårdchips bidrar 
även till 
autenticitet. 

 
Modellen ovan presenterar Gårdschips varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.5 Produktkategori 5 - Müsli 

4.1.5.1 Storskalig: Saltå Kvarn Basmüsli  
Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag som grundades 1964, men har anor från 1930-talet 
(Saltå Kvarn, 1). Saltå Kvarn registrerades som aktiebolag 1997 och har 57 anställda 
(Allabolag, 5) och ägs idag av sammanlagt 15 olika stiftelser (Saltå Kvarn, 3). 
Produktsortiment består av 150 olika produkter vilka säljs i större delen av 
livsmedelsbutikerna över hela Sverige, samt i hälsokostaffärer. Saltå Kvarn levererar 
dessutom sina produkter till storkök (Saltå Kvarn, 3). 
Varumärkesidentiteten kommer fortsättningsvis att baseras på Saltå Kvarns Basmüsli. Saltå 
Kvarn hävdar på hemsidan att deras müsli är en av de finaste frukostprodukterna på 
marknaden (Saltå Kvarn, 5) Müslin säljs i en retroinspirerad blå pappersförpackning. På 
framsidan av förpackningen återfinns sädesslag, produktnamnet, innehållsförteckning, samt 
att produkten härstammar från Saltå Kvarn i Järna. Det redovisas även att produkten är 
ekologisk odlad samt kravmärkt (Saltå Kvarn, 6). Saltå Kvarns slogan är; ”Av det naturen ger. 
Och inget annat” (Saltå Kvarn, 3). Saltå Kvarn uttrycker på hemsidan att verksamheten 
genomsyras av kvalitet samt de fyra hörnstenarna; ekologi, smak, hälsa och trovärdighet. På 
hemsidan uttrycks att marknadsföring främst sker genom hög kvalitet på produkterna samt 
företagets agerande (Saltå Kvarn, 3). 
Saltå Kvarn började sin verksamhet i en liten skala men har sedan starten bytt ut både den 
ursprungliga kvarnen och bagerilokalen för nyare effektivare produktionslokaler (Saltå Kvarn, 
1). På hemsidan uppger Saltå Kvarn att även om företaget i dagsläget använder ett effektivare 
produktionssätt än tidigare, så används fortfarande gammal kunskap i tillverkningen vilket gör 
att företaget på ett skonsamt sätt tar till vara på naturens produkter. Företaget menar att odling 
och förädling sker på samma sätt som det gjordes vid starten 1964 (Saltå Kvarn, 4) och mjölet 
mals på stenar “precis som i gamla dagar” (Saltå Kvarn, 1). Saltå Kvarn uppger att de har en 
tro på naturen och att förädlingen av råvarorna sker med varsamhet ”utan att förstöra eller 
sätta till”, så att produkterna därmed ska smaka naturligt (Saltå Kvarn, 2).  Saltå Kvarn menar 
att deras kvarn maler utan att förstöra de naturliga värdena, vilket bidrar till välsmakande och 
näringsrika produkter. Företaget uttrycker på hemsidan att müslin och de övriga grynerna 
framställs med stor omsorgsfullhet och kvalitet (Saltå Kvarn, 2). Saltå Kvarn uttrycker att de 
prioriterar hur råvarorna odlas snarare än vart, vilket de premierar genom att betala ett högre 
pris till de bönder som odlar ekologiska råvaror (Saltå Kvarn, 2). 
 
 
Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
SALTÅ KVARN 

BASMÜSLI 
Varumärkesnamn 
och förpackning 
ger ett småskaligt 
intryck.  

Tillverkning sker på 
ett hantverksmässigt 
sätt, bland annat 
genom gammal 
gedigen kunskap. 

Odling och 
förädling sker på 
samma sätt sen 
starten 1964. 

Förpackningen 
ger ett genuint 
intryck. Slogan; 
”Av det naturen 
ger. Och inget 
annat.” Uttrycker 
att produkterna 
ska smaka 
naturligt ”utan 
att förstöra eller 
sätta till”. 

 
Modellen ovan presenterar Saltå Kvarns varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.5.2 Småskalig: Warbro Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli  
2003 grundade familjen Björklund företaget Warbro Kvarn HB. Warbro Kvarn producerar 
ekologiska spannmålsprodukter, och står själva för hela produktionskedjan från odling till 
försäljning (Warbro Kvarn, 1). Företaget består av totalt sex anställda och verksamheten sköts 
från den familjeägda gården utanför Katrineholm. Odling sker dock även på sammanlagt tio 
närliggande gårdar (Warbro Kvarn, 1). I produktsortimentet finns bland annat Marias 
mumsiga fyrkornsmüsli som kommer ligga till grund för den fortsatt presenterade 
varumärkesidentiteten. Warbro Kvarns produkter finns att köpa i ett 50-tal butiker runt om i 
Sverige. Företaget levererar även sina produkter till cirka 40 restauranger och bagerier, samt 
till ett fåtal grossister (Warbro Kvarn, 5). Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli säljs även på sajten 
småskaligt.se som endast säljer ”äkta mathantverk från småskaliga producenter” (Warbro 
Kvarn, 6).  Warbro Kvarn driver ett kafé och en gårdsbutik i anslutning till kvarnen med 
produkter som endast tillverkats av ursprungsgrödor och äkta varor från trakten (Warbro 
Kvarn, 3). Müslin är förpackad i en naturfärgad påse och förseglad med en rosa etikett där 
förutom produktnamn och varumärkeslogotyp även ingredienser återfinns, vilket ger ett 
hemmagjort intryck (Warbro Kvarn, 2). Warbro Kvarns logotyp är utformad i enkelhet och 
består av företagsnamnet och illustreras av en krona. På logotypen står även årtalet 1783 
utskrivet vilket syftar på när den ursprungliga kvarnen byggdes. På Warbro Kvarns hemsida 
uttrycks att affärsidén grundar sig i att erbjuda småskaligt producerad mat (Warbro Kvarn, 1). 
Warbro Kvarns slogan; ”Matkärlek med ursprung”, syftar bland annat på att alla produkter är 
producerade av ursprungsspannmål som är ekologiskt odlade (Warbro Kvarn, 1). 
Warbro Kvarn uppger att de anställda paketerar och sköter tillverkningen av alla produkter 
själva. På hemsidan uttrycks även ambitionen att bevara matarvet och kulturen, samt att 
framställa produkterna med stor omsorg och skonsamma metoder (Warbro Kvarn, 1). Warbro 
Kvarn påpekar att de endast använder 100 procent äkta spannmål av ursprungsorter, samtidigt 
som de upplyser om att vissa företag använder sig av fusksorter (Warbro Kvarn, 1). Warbro 
Kvarn uppger att en av deras hörnstenar i verksamheten innebär att alla produkter skall 
komma ifrån odlingar som ligger i närområdet eller som mest 25 mil från Warbro Kvarn 
(Warbro Kvarn, 1). Warbro Kvarn finns förövrigt representerade på organisationen Äkta 
Varas hemsida, vilka i sin Sverigeguide endast inkluderar genuina matproducenter (Äkta 
Vara).  
 
Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
WARBRO KVARN 

MARIAS 
MUMSIGA 

FYRKORNSMÜSLI 

Antal anställda. 
Småskaligheten 
genomsyrar företaget, 
och uttrycks i 
produktförpackningen 
samt den manuella 
tillverkningsmetoden. 
 

Warbro Kvarn 
uttrycker 
hantverk genom 
tillverkningsmetoden.   
 

Det anspelas 
på tradition i 
val av råvaror 
samt 
bevarandet av 
kultur- och 
matarv. Fokus 
på arvet från 
1700-
talskvarnen. 
 

Det anspelas 
på autenticitet 
genom att 
uttryckligen 
endast använda 
äkta råvaror 
som kommer 
från 
närområdet. 
 

 
 
 
 
Modellen ovan presenterar Warbro Kvarns varumärkesidentitet utifrån de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 
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4.1.6 Översikt varumärkesidentitet 
Nedan redovisas en översikt av de tidigare presenterade varumärkesidentiteterna.   
Varje kryss innebär att den aktuella variabeln finns representerad i respektive 
varumärkesidentitet.  
 
Varumärke Småskalighet Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Mariestads 
Export 

 
X X X 

Höganäs 
Lager No 1 X X 

 
X 

Leksands Tre 
Kullor X X X X 
Roslagsbröd 
Värdshus-
knäcke X X X X 
Den Gamle 
Fabrik Hallon-
marmelad X X X X 
Hallongården 
Hallon-
marmelad X X X X 
Estrella 
Västkustchips X X 

 
X 

Gårdschips X X 
 

X 

Saltå Kvarn 
Basmüsli X X X X 
Warbro Kvarn 
Marias 
Mumsiga 
Fyrkornsmüsli X X X X 
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4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen besvarades av totalt 160 respondenter och presenteras nedan utifrån de 
fem produktkategorierna med respektive varumärken. Svaren redovisas i tabeller där den 
totala sammanlagda svarsfrekvensen och procentsatsen per variabel redovisas självständigt 
utifrån det totala antalet respondenter. Kolumnen; Uppfylld variabel, utgörs av ett kryss (X) 
om variabeln motsvarar en procentandel som överstiger 50 procent. Under avsnitt 8. Bilagor, 
finns mer ingående tabeller som redovisar utfallet av de olika svarskombinationer 
respondenterna besvarat frågorna i. 

 

4.2.4 Produktkategori 1 - Öl 

4.2.4.1 Fråga. 4 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Mariestads 
Export. Traditionell är den variabel som flest respondenter tycker stämmer in på produkten, 
vilket utgör 71,1 procent. I tabellen förekommer ett bortfall. 
 
Mariestads Export 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 8 5,1% 
 Hantverksmässig 26 16,4% 
 Traditionell 113 71,1% X 

Genuin/Äkta 70 43,9% 
 Inga variabler 11 6,9%   

 Totalt antal respondenter: 159 
 

4.2.4.2 Fråga. 5 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Dricks av livsnjutare sedan 
1848”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Mariestads 
Exports slogan. Traditionell är återigen den variabel som störst andel respondenter tycker 
stämmer in på frågan, men denna gång gäller det slogan, vilket utgör 71,6 procent. I tabellen 
förekommer två bortfall. 
 
Mariestads Export 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 7 4,5% 
 Hantverksmässig 25 16,0% 
 Traditionell 113 71,6% X 

Genuin/Äkta 92 58,3% X 
Inga variabler 2 1,3%   
Totalt antal respondenter: 158 
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4.2.4.3 Fråga. 6 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Höganäs 
Lager No 1. Majoriteten av respondenterna, 70,5 procent anser att variabeln Småskalig 
stämmer in på produkten. I tabellen förekommer nio bortfall. 
 
Höganäs Lager No 1 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 106 70,5% X 
Hantverksmässig 53 35,3% 

 Traditionell 7 4,5% 
 Genuin/Äkta 26 17,0% 
 Inga variabler 18 11,9%   

Totalt antal respondenter: 151 

 

4.2.4.4 Fråga. 7 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Ett lokalproducerat öl”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Höganäs 
Lager No 1 slogan. Flest andel av respondenterna, vilka utgör 80,5 procent, anser att variabeln 
Småskalig stämmer in på slogan. I tabellen förekommer ett bortfall. 
 
Höganäs Lager No 1 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 128 80,5% X 
Hantverksmässig 69 43,3% 

 Traditionell 14 8,8% 
 Genuin/Äkta 45 28,2% 
 Inga variabler 3 1,9%   

Totalt antal respondenter: 159 

 

4.2.5 Produktkategori 2 – Knäckebröd 

4.2.5.1 Fråga. 8 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Leksands 
Tre Kullor. Den mest representerade kategorin är Hantverksmässig, vilken 65,5  procent av 
respondenterna anser stämmer in på produkten. I tabellen förekommer ett bortfall. 
 
Leksands Tre 
Kullor Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 50 31,6% 
 Hantverksmässig 104 65,5% X 

Traditionell 58 36,6% 
 Genuin/Äkta 89 56,0% X 

Inga variabler 3 1,9%   
Totalt antal respondenter: 159 
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4.2.5.2 Fråga. 9 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Familjebakat i 6 
generationer”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Leksands 
Tre Kullors slogan. Svarsfrekvensen visar att 70,9 procent av respondenterna anser att 
Traditionell är den variabel som stämmer in på produkten, vilket gör den till den största 
kategorin. I tabellen förekommer två bortfall. 
 
Leksands Tre Kullor 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 55 34,8% 
 Hantverksmässig 94 59,5% X 

Traditionell 112 70,9% X 
Genuin/Äkta 87 55,1% X 
Inga variabler 2 1,3%   
Totalt antal respondenter: 158

 

4.2.5.3 Fråga. 10 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Roslagsbröds Värdshusknäcke. Kategorin med flest antal respondenter är Hantverksmässig, 
och representeras av 59,7 procent. I tabellen förekommer tre bortfall. 
 
Roslagsbröd 
Värdshusknäcke 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 58 37,1% 
 Hantverksmässig 94 59,7% X 

Traditionell 75 47,8% 
 Genuin/Äkta 89 56,6% X 

Inga variabler 1 0,6%   
Totalt antal respondenter: 157 
 
4.2.5.4 Fråga. 11 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Gott så det hörs!”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Roslagsbröds Värdshusknäckes slogan. Den största kategorin är inga variabler; 40,9 procent 
av respondenterna tycker att sloganen inte förmedlar någon av variablerna. I tabellen 
förekommer sex bortfall. 
 
Roslagsbröd 
Värdshusknäcke 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 11 6,9% 
 Hantverksmässig 23 15,2% 
 Traditionell 19 12,1% 
 Genuin/Äkta 54 35,1% 
 Inga variabler 63 40,9%   

Totalt antal respondenter: 154 
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4.2.6 Produktkategori 3 – Marmelad 

4.2.6.1 Fråga. 12 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Den 
Gamle Fabrik Hallonmarmelad. Traditionell är den variabel som flest respondenter anser 
stämmer in på produkten, vilken utgörs av nästan en tredjedel av respondenterna med 66,4 
procent. I tabellen förekommer tre bortfall. 
 
Den Gamle Fabrik 
Hallonmarmelad 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 23 14,6% 
 Hantverksmässig 29 18,4% 
 Traditionell 104 66,4% X 

Genuin/Äkta 70 44,3% 
 Inga variabler 12 7,6%   

 Totalt antal respondenter: 157 

 

4.2.6.2 Fråga. 13 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Den ægte” 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Den 
Gamle Fabriks slogan. Den största kategorin är Genuin/Äkta och motsvarar 64,4 procent av 
svarsfrekvensen. I tabellen förekommer tre bortfall. 
 
Den Gamle Fabrik 
Hallonmarmelad 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 7 4,4% 
 Hantverksmässig 33 21,0% 
 Traditionell 50 31,9% 
 Genuin/Äkta 101 64,4% X 

Inga variabler 24 15,3%   
Totalt antal respondenter: 157 
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4.2.6.3 Fråga. 14 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Hallongården Hallonmarmelad. Fördelningen av svaren är i denna fråga jämnt fördelade 
överlag mellan de olika kategorierna. Hantverksmässig har störst svarsfrekvensen på 52,0 
procent respektive. I tabellen förekommer 5 bortfall. 
 
Hallongården 
Hallonmarmelad 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 74 47,5% 
 Hantverksmässig 81 52,0% X 

Traditionell 53 34,3% 
 Genuin/Äkta 64 41,2% 
 Inga variabler 12 7,7%   

Totalt antal respondenter: 155 

 

4.2.6.4 Fråga. 15 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Smakar som mormors 
hemlagade marmelad”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Hallongården Hallonmarmelads slogan. Variablerna Traditionell samt Genuin/Äkta har båda 
fått störst svarsfrekvens, då 58,9 procent av respondenterna anser att dessa variabler 
förmedlas genom sloganen. I tabellen förekommer 5 bortfall. 
 
Hallongården 
Hallonmarmelad 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 40 25,9% 
 Hantverksmässig 50 32,3% 
 Traditionell 92 58,9% X 

Genuin/Äkta 92 58,9% X 
Inga variabler 10 6,5%   
Totalt antal respondenter: 155 
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4.2.7 Produktkategori 4 – Chips 

4.2.7.1 Fråga. 16 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Estrella 
Västkustchips. Tabellen visar att fler än en tredjedel, 34,6 procent av respondenterna, tycker 
att Inga variabler stämmer in på produkten. I tabellen förekommer 7 bortfall. 
 
Estrella 
Västkustchips 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 34 22,0% 
 Hantverksmässig 28 18,3% 
 Traditionell 29 18,9% 
 Genuin/Äkta 38 24,6% 
 Inga variabler 53 34,6%   

Totalt antal respondenter: 153 

 

4.2.7.2 Fråga. 17 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Oslagbar smak och 
knaprighet”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Estrella 
Västkustchips slogan. Tabellen visar även här att fler än en tredjedel, 37,9 procent av 
respondenterna, tycker att Inga variabler stämmer in på varumärkets slogan. I tabellen 
förekommer 7 bortfall. 
 
Estrella 
Västkustchips 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 10 6,2% 
 Hantverksmässig 32 21,2% 
 Traditionell 27 17,3% 
 Genuin/Äkta 46 30,2% 
 Inga variabler 58 37,9%   

Totalt antal respondenter: 153 
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4.2.7.3 Fråga. 18 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Gårdschips. Den största kategorin är variabeln Småskalig, då 58,5 procent av respondenterna 
anser att Gårdschips förmedlar denna variabel. I tabellen förekommer 1 bortfall. 
 

Gårdschips Produkt Frekvens Procent 
Uppfylld 
variabel 

Småskalig 93 58,5% X 
Hantverksmässig 80 50,3% X 
Traditionell 44 27,8% 

 Genuin/Äkta 54 33,9% 
 Inga variabler 9 5,7%   

Totalt antal respondenter: 159 
 

4.2.7.4 Fråga. 19 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Halländskt Hantverk”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på 
Gårdschips slogan. I denna fråga är däremot den största kategorin variabeln Hantverksmässig, 
då 73,0 procent av respondenterna anser att denna variabel förmedlas. I tabellen förekommer 
2 bortfall. 
 

Gårdschips Slogan Frekvens Procent 
Uppfylld 
variabel 

Småskalig 83 52,6% X 
Hantverksmässig 115 73,0% X 
Traditionell 44 27,9% 

 Genuin/Äkta 49 31,0% 
 Inga variabler 3 1,9%   

Totalt antal respondenter: 158 
 

4.2.8 Produktkategori 5 – Müsli 

4.2.8.1 Fråga. 20 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Saltå 
Kvarn Basmüsli. I tabellen nedan kan det utläsas att kategorin Genuin/Äkta är den variabel 
flest antal respondenter tycker stämmer in på produkten med 48,7 procent. I tabellen 
förekommer 4 bortfall. 
 
Saltå Kvarn 
Basmüsli Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 49 31,1% 
 Hantverksmässig 52 33,6% 
 Traditionell 65 41,8% 
 Genuin/Äkta 76 48,7% 
 Inga variabler 9 5,8%   

Totalt antal respondenter: 156  
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4.2.8.2 Fråga. 21 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Av det naturen ger. Och 
inget annat”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Saltå 
Kvarn Basmüslis slogan. Genuin/Äkta är den kategori som flest antal respondenter stämmer in 
på sloganen, vilka utgör 82,2 procent. I tabellen förekommer 3 bortfall. 
 
Saltå Kvarn 
Basmüsli Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 25 15,8% 
 Hantverksmässig 40 25,3% 
 Traditionell 27 17,1% 
 Genuin/Äkta 129 82,2% X 

Inga variabler 4 2,5%   
Totalt antal respondenter: 157 
 

4.2.8.3 Fråga. 22 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Warbro 
Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli. Kategorin Småskalig representerar den största 
svarsfrekvensen med 68,4 procent. I tabellen förekommer 2 bortfall. 
 
Warbro Kvarn 
Marias Mumsiga 
Fyrkornsmüsli 
Produkt Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 108 68,4% X 
Hantverksmässig 75 47,5% 

 Traditionell 22 14,0% 
 Genuin/Äkta 59 37,4% 
 Inga variabler 9 5,7%   

Totalt antal respondenter: 158 
 

4.2.8.4 Fråga. 23 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Matkärlek med 
ursprung”. 
Tabellen nedan redovisar vilka variabler som respondenterna tycker stämmer in på Warbro 
Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüslis slogan. Flest antal av respondenterna tycker att 
variabeln Genuin/Äkta stämmer in på sloganen, med 52,9 procent. I tabellen förekommer 1 
bortfall. 
Warbro Kvarn 
Marias Mumsiga 
Fyrkornsmüsli 
Slogan Frekvens Procent 

Uppfylld 
variabel 

Småskalig 40 25,2% 
 Hantverksmässig 54 34,0% 
 Traditionell 73 46,0% 
 Genuin/Äkta 84 52,9% X 

Inga variabler 14 8,8%   
Totalt antal respondenter: 159  
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4.2.6 Översikt Varumärkesimage 
Nedan presenteras två översiktsmodeller som visar den totala sammanlagda svarsfrekvensen i 
procent per variabel och fråga. 

4.2.6.1 Varumärkesimage Produkt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Varumärke 
Produkt Småskalighet Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 

Inget av 
alternativen 

Mariestads 
Export 5,1% 16,4% 71,1% 43,9% 6,9% 
Höganäs 
Lager No 1 70,5% 35,3% 4,5% 17,0% 11,9% 
Leksands Tre 
Kullor 31,6% 65,5% 36,6% 56,0% 1,9% 
Roslagsbröd 
Värdshus-
knäcke 37,1% 59,7% 47,8% 56,6% 0,6% 
Den Gamle 
Fabrik Hallon-
marmelad 14,6% 18,4% 66,4% 44,3% 7,6% 
Hallongården 
Hallon-
marmelad 47,5% 52,0% 34,3% 41,2% 7,7% 
Estrella 
Västkustchips 22,0% 18,3% 18,9% 24,6% 34,6% 
Gårdschips 58,5% 50,3% 27,8% 33,9% 5,7% 

Saltå Kvarn 
Basmüsli 31,1% 33,6% 41,8% 48,7% 5,8% 
Warbro Kvarn 
Marias 
Mumsiga 
Fyrkornsmüsli 68,4% 47,5% 14,0% 37,4% 5,7% 
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4.2.6.2 Varumärkesimage Slogan 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

Varumärke 
Slogan Småskalighet Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 

Inget av 
alternativen 

Mariestads 
Export 4,5% 16,0% 71,6% 58,3% 1,3% 
Höganäs Lager 
No 1 80,5% 43,3% 8,8% 28,2% 1,9% 
Leksands Tre 
Kullor 34,8% 59,5% 70,9% 55,1% 1,3% 

Roslagsbröd 
Världshusknäcke 6,9% 15,2% 12,1% 35,1% 40,9% 
Den Gamle 
Fabrik 
Hallonmarmelad 4,4% 21,0% 31,9% 64,4% 15,3% 

Hallongården 
Hallonmarmelad 25,9% 32,3% 58,9% 58,9% 6,5% 
Estrella 
Västkustchips 6,2% 21,2% 17,3% 30,2% 37,9% 
Gårdschips 52,6% 73,0% 27,9% 31,0% 1,9% 

Saltå Kvarn 
Basmüsli 15,8% 25,3% 17,1% 82,2% 2,5% 

Warbro Kvarn 
Marias Mumsiga 
Fyrkornsmüsli 25,2% 34,0% 46,0% 52,9% 8,8% 
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5. Analys 
Analysen redogör utfallet av empirin gällande de olika varumärkesidentiteterna. Analysen är 
uppdelad i fem olika sektioner utifrån de fem olika produktkategorierna. I varje kategori 
analyseras de två tillhörande varumärkena och jämförs med de teorier som tidigare 
presenterats i teorikapitlet (3. Teori). 

 

5.1 Produktkategori 1- Öl 
Nedan analyseras Mariestads Export och Höganäs Lager No 1. 

5.1.1 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Faktorer såsom produktens namn, historia, ursprung påverkar hur unik varumärkesidentiteten 
är (Melin, 1999:38). Mariestads Exports namn härstammar ifrån dess ursprung; bryggeriet 
Mariestads, samtidigt som följande slogan: Dricks av livsnjutare sedan 1848, kopplar 
samman produkten med dess historia. Namnet anses vara märkesproduktens viktigaste 
kännetecken (Melin, 1999:88). Även Höganäs Lager No 1 kopplar sitt namn med produktens 
ursprung. Nandon (2005) menar att imagen går att jämföra med hur varumärket vill 
positionera sig. Höganäs Lager No 1 anspelar på att produkten är arbetsklassens öl då de 
uttrycker att ölet är ett äkta arbetar-öl. Mariestads Exports anspelning handlar i sin tur om en 
tradition vilken uttrycks genom att förmedla att ölen druckits av generation efter generation. 
Nandon (2005) menar att identiteten handlar om vad varumärket vill att produkten ska stå för 
medan image speglar hur konsumenten uppfattar produkten. Enkätundersökningen visar att 
71,1 procent av det totala antalet respondenter tycker att variabeln Traditionell stämmer 
överens med Mariestads Exports varumärkesidentitet, medan endast 16,4 procent ansåg att 
Mariestads representerade en Hantverksmässig produkt. Aaker (2010:86) menar att 
kärnidentiteten förmedlar det unika med varumärket och skapar trovärdighet. Höganäs Lager 
No 1 uttrycks vara en öl med hög kvalitet och är bryggd med stort hantverkskunnande, vilket 
kan spegla kärnidentiteten. I enkätundersökningen framkommer dock att endast 5,3 procent 
av respondenterna anser att variabeln Hantverksmässig stämmer in på Höganäs Lager No 1. 
 

5.1.2 De fyra identitetsperspektiven 
Aaker (2004) menar att genom att anpassa positioneringen av varumärket till den lokala 
kulturen kan detta skapa en högre trovärdighet. Höganäs Lager no 1 framhäver att ölet görs på 
vatten från egen brunn och att råvarorna i stor utsträckning är lokalproducerade. Därmed 
karaktäriseras Höganäs Lager No 1 främst av småskalighet och äkthet. Äktheten förknippas i 
detta sammanhang med den trovärdighet som Aaker (2004) beskriver. Enkätundersökningen 
visar att 70,5 procent av det totala antalet respondenter anser att Höganäs Lager No 1 identitet 
förmedlar variabeln Småskalig, dock anser endast 17,0 procent att produkten förmedlar 
variabeln Genuin/Äkta. 
Mariestads Export uttrycker genom ord och design att ölet är ett hantverk och har en stark 
koppling till tradition, vilket kan kopplas till att Melin (1999:94) menar att varumärkets 
identitet bör inneha en personlighet och själ. Mariestads beskriver att ölet framställts på 
samma sätt i 100 år och tillverkningen baseras på arvet, traditionen och den kunskap som förts 
över från Mariestads Export Bryggeri till Spendrups.   
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Mariestads Export själ och personlighet kan således återspeglas i produktens ursprung och 
den trovärdighet som variablerna Hantverksmässig och Traditionell ger. Mariestads Export 
varumärkesidentitet förmedlar variabeln Genuin/Äkta vilket nästan hälften (43,9 procent) av 
respondenterna tycker att varumärkesimagen förmedlar. 
 

5.1.3 Varumärkets värdeerbjudande 
Mariestads Export uttrycker att konsumtionen av ölet ger samma belöning som 1848 när ölet 
föddes; en känsla av lugn och välbefinnande för stunden. Mariestads Export kan därmed anses 
spela på de emotionella fördelarna konsumtionen av ölen innebär vilket kan jämföras med att 
Aaker (2004) menar att de emotionella fördelarna ska påverka konsumentens känslor positivt 
i samband med konsumtionen av varumärket. De emotionella fördelarna kan förmedla 
varumärkets lokala förankring eller politiska engagemang (Aaker, 2004). Höganäs Lager No 
1 framställer ölet som ett äkta arbetar öl vilket den skånska kulturbygden kan vara stolta över. 
I detta kan både en lokal förankring samt ett politiskt engagemang kopplas ihop med ölen. De 
emotionella fördelarna ämnar skapa ett djup i konsumtionen vilket Aaker (2004) menar ska 
bidra till att ge en större mening för konsumenten. Om konsumenten därmed känner en 
stolthet i ölens lokala förankring och dess koppling till ett arbetar-öl kan konsumtionen av 
Höganäs Lager No 1 anses skapa ett djup. 
 

5.1.4 Varumärket som kommunikationsmedel 
Enligt Melin (1999:83) kan förpackningens betydelse variera mellan olika produktkategorier, 
och har speciellt stor betydelse vad gäller alkoholprodukter. Vad gäller Mariestads Exports 
förpackning, det vill säga flaskan, så förmedlar denna produktens ursprung samt produktens 
historia genom texten; Hantverk och Tradition Sedan 1848 som finns tryckt på flaskans 
etikett. Attribut såsom förpackning, färgkombination och logotyp är av stor betydelse då dessa 
kan individualisera och visualisera en produkt (Melin, 1999:82). Mariestads Export slogan; 
Dricks av livsnjutare sedan 1848, uppfattas av 71,6 procent av respondenterna i 
enkätundersökningen som Traditionell och 58,3 procent av dessa anser att Mariestads Exports 
slogan stämmer överens med variabeln Genuin/Äkta. Underwood (2003) menar att 
förpackningsdesign är en viktig del i uppfattningen och förståelsen av varumärket, vilket vi 
anser att Mariestads Export har lyckats med utifrån att respondenterna instämmer att 
variablerna förmedlas.  

En slogan kan hjälpa till att sammanfatta budskapet ett företag önskar förmedla (Mårtensson, 
2009:120). Höganäs Lager No 1 slogan; Ett lokalproducerat öl uppfattas av 80,5 procent av 
den totala andelen av respondenterna som Småskalig, vilken även är en utav de variabler som 
varumärkesidentiteten utgörs av. Sloganen kan därmed anses sammanfatta och förmedla en 
del av det som identiteten förmedlar. Höganäs Lager No 1 fokuserar på att framhäva sitt öl 
som en äkta arbetar-öl, vilken de menar utgör en stolthet för den skånska bygden och folket. 
Kapferer (2012:160) menar att varumärket består av en kultur och ideologi och skapar 
gemenskap, vilket tydligt förmedlas genom Höganäs Lager No 1:s anspelning och association 
till arbetarklassen. Mariestads Export framhäver ständigt att deras öl har druckits av 
livsnjutare i generationer och att belöningen är alltid den samma.  Enligt Kapferer (2012:160) 
ska kulturen ge ett djup i konsumtionen. Att konsumera Mariestads Export handlar således om 
en tradition och Mariestads menar att ölet frambringar en känsla av lugn och välbefinnande 
för stunden. Kapferer (2012:165) menar att det är viktigt varumärkets värderingar utgör 
kärnan av produkten. Mariestads Export kommunicerar att deras värderingar grundas i 
traditioner och gediget kunnande.   
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Höganäs Lager No 1 kommunicerar att produkterna baseras på en känsla av samhörighet, 
stolthet och tradition, vilket kan anses höra ihop med både kulturen ölet utstrålar samt att det 
ger den ett visst djup. Höganäs Lager No 1:s arumärkesidentitet förmedlar tre av de fyra 
fäbodifieringsvariablerna. Alla utom variabeln Traditionell kommer till uttryck i 
varumärkesidentiteten vilket speglas i enkätundersökningen, där endast 4,5 procent av den 
totala andelen av respondenterna anser att Traditionell stämmer in på Höganäs Lager No 1. 

 

5.2 Produktkategori 2 - Knäckebröd 
Nedan analyseras Leksands Tre Kullor och Roslagsbröd Värdshusknäcke. 

5.2.1 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Enligt Melin (1999:38) påverkar produktens namn, historia och ursprung hur unik en 
varumärkesidentitetens är, vilka framhävs hos Leksands Tre kullor. Namnet Tre Kullor 
förbinder produkten till sitt ursprung samtidigt som detta förstärks genom produktens historia 
som även denna är kopplad till dess ursprung. En stor utmaning är att erbjuda en produkt som 
motsvarar konsumentens önskningar (Melin, 1999:51). Utifrån uppsatsens tidigare diskussion 
kring den rådande trenden inom livsmedelsbranschen, är det småskaliga, lokala och genuina 
något som efterfrågas av dagens konsumenter (Lindow, 2012:8 & Mynewsdesk, 2014). 
Roslagsbröd Världshusknäcke möter denna trend, och därmed konsumenters efterfrågan då 
dess varumärkesidentitet utgörs främst av småskalighet och tradition. Roslagsbröd 
Värdshusknäckes varumärkesidentitet utgörs av alla dessa variabler men 
enkätundersökningen visar att det endast är variablerna Hantverksmässig (59,7 procent) och 
Genuin/Äkta (56,6 procent) som det totala antalet respondenter tycker stämmer överens med 
produkten och utgör därför varumärkesimagen. Insamlad data visar att 37,2 procent av 
respondenterna anser att Roslagsbröd Världshusknäcke förmedlar variabeln Småskalig medan 
variabeln Traditionell anses förmedlas av 47,8 procent av respondenterna. 

 

5.2.3 De fyra identitetsperspektiven  
Varumärkets arv kan användas för att representera den innersta kärnan av varumärket och 
anspela på varumärkets historia (Aaker, 2010:85). Hos Leksands Tre Kullor finns en stark 
koppling mellan produkten och det arv som finns i form av recept och den traditionella 
produktionsprocessen. Variabeln Traditionell är en av de fäbodifieringsvariabler som finns 
representerade hos Leksands Tre Kullors varumärkesidentitet. Denna variabel anses inte 
enligt respondenterna förmedlas då endast 36,6 procent av respondenterna tycker att variabeln 
Traditionell passar in. Aaker (2010:73) menar att varumärken som baserar sin identitet på 
produktattribut som hög kvalitet, hållbarhet och trovärdighet förmedlar en känsla av att 
konsumera den bästa produkten. Leksands Tre Kullors slogan; Familjebakat i 6 generationer 
kan anses skapa ett intryck av kvalitet och trovärdighet då den visar på en lång erfarenhet hos 
företaget. Leksands Tre Kullors slogan kan anses förmedla arvet, traditionen och historien 
som förvaltats vidare generation efter generation. Vidare kan variablerna Traditionell, 
Hantverksmässig och Genuin/Äkta sägas återspeglas i sloganen. Enkätundersökningen visar 
att respondenterna anser att Leksands Tre Kullors slogan stämmer bättre överens med 
varumärkesidentiteten än vad produkten gör. Detta speglas i att variabeln Traditionell har en 
svarsfrekvens på 70,9 procent. Hantverksmässig stämmer in med 59,5 procent av 
respondenternas åsikt, samt Genuin/Äkta med 55,1 procent.  
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5.2.4 Varumärkets värdeerbjudande 
Aaker (2004) menar att de emotionella fördelarna kan bestå i att förmedla varumärkets lokala 
förankring. Roslagsbröd Värdshusknäckes lokala anknytning kommer till uttryck både genom 
det ursprung som namnet förmedlar men även genom att råvarorna kommer ifrån närområdet 
samt att försäljning sker i samma område. Roslagsbröds Världshusknäcke skulle således 
kunna anspela på de emotionella fördelarna genom att förmedla den lokala anknytningen. 
 

5.2.5 Varumärket som kommunikationsmedel 
Utöver de traditionella och autentiska dragen så finns andra karakteristiska drag hos Leksands 
Tre Kullors varumärkesidentitet. Dessa utgörs av Småskalig och Hantverksmässig, vilket 
tydligt kommuniceras genom produktförpackningens utformning och design, ett exempel är 
den naturfärgade förpackningen med beskrivande illustrationer av tillverkningsmetoder och 
familjemedlemmar. Respondenternas uppfattning gällande Leksands Tre Kullor visar att 
variabeln Småskalig uppfylls med endast 31,6 procent och variabeln Hantverksmässig 
uppfylls med 65,5 procent. Detta påvisar således att förpackningen främst förmedlar 
Hantverksmässig, som den variabel som respondenterna känner starkast gemensam 
uppfattning utav utifrån de fyra fäbodifieringsvariablerna. Förpackningen utgör 
märkesproduktens ansikte utåt (Melin, 1999:83) och Underwood (2003) menar att 
förpackningen genom sin design  är en viktig del i den gemensamma sociala uppfattningen 
och förståelsen av varumärket. Roslagsbröd Värdshusknäckes förpackning kommunicerar 
variablerna Småskalig och Traditionell utifrån sin förpackningsdesign med naturfärgat papper 
och traditionella form. Variablerna finns representerade i varumärkesidentiteten dock visar 
enkätundersökningen att endast 37,1 procent av respondenterna anser att variabeln Småskalig 
passar in och vad gäller variabeln Traditionell så gäller 47,8 procent. En slogan kräver en klar 
koppling till varumärkesnamnet (Aaker, 1991:191), samtidigt som en slogan kan sammanfatta 
budskapet ett företag önskar förmedla (Mårtensson, 2009:120).  Roslagsbröd 
Värdshusknäckes slogan; Gott så det hörs! kan inte anses spegla varumärkesidentiteten då 
den inte anspelar på någon fäbodifieringsvariabel. Vidare kan det vara en anledning till att 
hela 40,9 procent av respondenterna anser att ingen av fäbodifieringsvariablerna stämmer in 
på denna slogan. 

 

5.3 Produktkategori 3 - Marmelad 
Nedan analyseras Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad och Hallongården Hallonmarmelad 

5.3.1 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Melin (1999:126) menar att varumärkesidentiteten utgörs av det som särskiljer varumärket 
och förmedlar vad det står för. Vidare menar Melin (1999:85) att en varumärkesidentitet inte 
alltid måste vara konstant utan att den kan komma att behöva förändras. Detta 
överensstämmer inte med Den Gamle Fabriks varumärkesidentitet då de variabler som 
förmedlas genom varumärkesidentiteten stämmer överens med den ursprungliga identiteten. 
Detsamma gäller Den Gamle Fabriks Hallonmarmelads produktförpackning och design som 
har varit densamma som när varumärket först grundades. Trots Melins teori kan Den Gamle 
Fabriks Hallonmarmelads avsaknad av utveckling hos varumärkesidentiteten istället ha 
bidragit till att konsumenternas uppfattning om produkten förstärkts.   



60 
 

Enkätundersökningen visar att 66,4 procent av respondenterna anser att Den Gamle Fabriks 
Hallonmarmelad utstrålar variabeln Traditionell, vilket även är den enda variabeln som 
överstiger en majoritet av svarsfrekvensen. 

 

5.3.2 De fyra identitetsperspektiven 
Melin (1999:126) menar vidare att variablerna ursprung och personlighet är viktiga att ta 
hänsyn till i utvecklingen av en identitet. Den Gamle Fabriks Hallonmarmelads 
varumärkesidentitet baseras på sitt ursprung av den traditionella lilla fabriken på Ströget i 
Köpenhamn. Genom att behålla den danska slogan; ”Den ægte” även på de produkter som 
säljs och marknadsförs i Sverige anspelar Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad på sitt 
ursprung. Aaker (2010:81) menar att ursprung användas för att skapa trovärdighet.  Den 
Gamle Fabrik Hallonmarmelad anspelar på arvet som förvaltas inom varumärket genom att 
framhålla att tillverkningen av marmeladen sker som förr i tiden med marmelad i öppna 
grytor och att företaget använt sig av samma recept i 175 år. Aaker (2010:85) menar att 
varumärket kan anspela på arv och historia, vilket Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad anses 
göra genom att skriva ut texten; Grundlagt 1834, på förpackningen.   

Aaker (2004) menar vidare att ett företag kan positionera sig efter den lokala anknytningen 
för att skapa en högre trovärdighet. Hallongårdens lokala förankring går att utläsa i både 
namnet, men även i att Hallonmarmeladen tillverkas och säljs på Hallongården. Melin 
(1999:94) menar att varumärket kan förmänskliga identiteten och ge den en själ, vilket 
Hallongården anspelar på genom sin slogan som associerar marmeladen till mormors 
hemlagade.   

 

5.3.3 Varumärkets värdeerbjudande 
Urde (2003) menar att värdeerbjudandet bör vara unikt. Den Gamle Fabriks Hallonmarmelad 
kan anses förmedla ett värde genom det traditionella hantverket och syltningskonsten. 
Värdeerbjudandet kan anses framhävas genom Den Gamle Fabrik slogan; ”Den ægte”. Den 
Gamle Fabriks Hallonmarmelad har förmedlat samma typ av variabler under hela 
varumärkets livstid. Vidare menar Nandon (2005) att kopplingen mellan identitet och image 
stärks då varumärket använder sig av samma värdeerbjudande under en längre tid. Eftersom 
respondenterna uppfattar att variabeln Genuin/Äkta (66,4 procent) stämmer in på Den Gamle 
Fabriks slogan kan en anledning vara att slogan använts under en längre tid. Samtidigt 
förmedlar värdeerbjudandet även den traditionella syltningskonsten, vilket kan jämföras med 
att sammanlagt 66,4 procent av respondenterna tycker att identiteten förmedlade variabeln 
Traditionell. Det faktum att mer än hälften av respondenterna uppfattar att två av de variabler 
som varumärkesidentiteten förmedlar stämmer överens med deras uppfattning kan kopplas 
samman med Nandons ovan nämnda teori. 

När Hallongårdens Hallonmarmelad använder sig av uttrycket och slogan; Smakar som 
mormors hemlagade, associeras produkten till en familjär, traditionell och genuin 
personlighet. Hallongårdens Hallonmarmelad förmedlar således ett värde som innebär att 
produkten kan liknas vid att vara hemmagjord. Aaker (2004) menar att de emotionella 
fördelarna innebär att skapa positiva känslor kring köpet av produkten. Detta skulle kunna 
innebära att om till exempel konsumenten själv någon gång har ätit sin mormors hemlagade 
marmelad kan igenkänning skapas och därmed även en positiv emotionell koppling till 
produkten.   
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Vidare anser sammanlagt 58,9 procent av respondenterna att Hallongårdens Hallonmarmelads 
slogan förmedlar variablerna Genuin/äkta, samma andel respondenter instämmer även att 
variabeln Traditionell förmedlas. 

 

5.3.4 Varumärket som kommunikationsmedel 
Hallongårdens varumärkesidentitet består främst i att förmedla att det deras produkter är 
småskaligt producerade med mycket kärlek, vilket kan vara det som gör varumärket unikt. 
Detta bidrar till att varumärket förmedlar en känsla av en hemmagjord, hantverksmässig och 
småskalig produkt. Enkätundersökningen visar att sammanlagt 47,5 procent av 
respondenterna anser att variabeln Småskalig stämmer in på Hallongårdens Hallonmarmelad, 
vidare tycker respondenterna i princip detsamma om variabeln Hantverksmässig som enligt 
52 procent stämmer överens med Hallongårdens Hallonmarmelads varumärkesidentitet. 

Den Gamle Fabrik marknadsför Hallonmarmeladen under kategorin traditionella marmelader 
och framhäver att samma typ av burkar och etiketter används som förr i tiden, vilket kan 
speglas i variablerna Traditionell och Genuin/Äkta. Mårtensson (2009:120) menar att det som 
uttrycks visuellt på förpackningen ska stämma överens med varumärkets identitet. Detta 
förmedlas således genom Den Gamle Fabriks Hallonmarmelads förpackning då variablerna 
Traditionell och Genuin/Äkta även genomsyrar hela varumärkesidentiteten. Den Gamle 
Fabriks logotyp utgörs av själva varumärkesnamnet, vilken är tryckt på naturfärgat papper i 
brun text. Logotypen kan enligt Mårtensson (2009:119) koppla företaget till önskvärda 
associationer, vilket Den Gamle Fabriks Hallonmarmelad gör genom anspelning på 
variablerna Traditionell och Genuin/Äkta. Undersökningen styrker att sammanlagt 66,4 
procent av respondenterna anser att förpackningen förmedlar variabeln Traditionell, 
respektive 44,3 procent på variabeln Genuin/Äkta. Däremot anser endast 14,6 procent av 
respondenterna att slogan förmedlar både variabeln Traditionell och Genuin/Äkta. 

Hallongårdens Hallonmarmelads varumärkesidentitet grundas i namnet vilket även kan anses 
förmedla kärnan i identiteten; att produkten är gjord på äkta hallon från den egna gården. 
Aaker (1991:187) påpekar att namnets viktigaste uppgift är att framkalla associationer för att 
beskriva varumärket, vilket är precis vad Hallongårdens Hallonmarmelad kan anses göra 
genom att associera till den genuina gårdstillverkningen. Vidare anser sammanlagt 41,2 
procent av respondenterna att Hallongårdens Hallonmarmelads förpackning förmedlar 
variabeln Genuin/Äkta.   
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5.4 Produktkategori 4 - Chips 
Nedan analyseras Estrella Västkustchips och Gårdschips. 

5.4.1 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Melin (1999:85) menar som tidigare nämnts att märkesidentiteten inte behöver vara konstant 
utan kan behöva anpassas, vilket Estrellas Västkustchips är ett bevis på. Under den rådande 
trenden och efterfrågan på lokala livsmedel med ursprung (Lindow, 2012:8 & Mynewsdesk, 
2014) lanserade Estrella under 2012 den nya produkten Västkustchips, vilket kan ses som en 
anpassning av varumärket utifrån marknadstrenderna. Detta stämmer med Melins ovan 
nämnda teori och stöds även av Aaker (2004)  som menar att identiteten bör grundas i 
företagets önskvärda associationer till varumärket. Som exempel uttrycker Estrella i ett 
pressmeddelande att många efterfrågar det småskaliga och lokala (Estrella Pressmeddelande, 
2012-09-03). Keller (2006) menar att varumärkets image påverkas av hur väl varumärket 
lyckas förmedla identiteten till konsumenterna. Detta kan jämföras med att endast 22 procent 
av respondenterna associerar Estrellas Västkustchips med variabeln Småskalig. 

Melin (1999:50) menar att imagen har en stor betydelse och kan liknas vid hur varumärket 
positionerar sin produkt på marknaden. Gårdschips positionerar sig bland annat utifrån 
variabeln Hantverksmässig, vilken kan anses utgöra kärnidentiteten, vilket framkommer 
genom slogan; Halländsk Hantverk. Aaker (2010:86) menar att kärnidentiteten ska förmedla 
det unika med varumärket för att skapa trovärdighet. Resultatet av den insamlade data visar 
på att 50,3 procent av respondenterna uppfattar att Gårdschips som Hantverksmässig. Image 
skapas i första hand genom olika sorters media, till exempel genom massmedier och bygger 
vanligtvis inte på våra egna erfarenheter (Heide & Johansson, 2005:176). Estrellas 
Västkustchips varumärkesimage kan till viss del tänkas förstärkas genom filmen om 
Västkustchips precis som Heide och Johansson menar. 

 

5.4.2 De fyra identitetsperspektiven 
Aaker (2010:82) menar att varumärket kan associeras till ursprunget för att skapa 
trovärdighet. 
Både Gårdschips och Estrellas Västkustchips anspelar på produktens ursprung vilket kan 
anses vara ett sätt att locka till sig konsumenter som efterfrågar denna typ av produkter och 
vill konsumera enligt den rådande trenden. Enligt Mynewsdesk (2014) finns det idag ett 
behov hos konsumenten att känna till produktens ursprung varför detta kan vara en förklaring 
till varför de två varumärkena väljer att framhäva dessa variabler i sin varumärkesidentitet. 
Estrellas Västkustchips uttrycker att råvarorna kommer från västkusten vilket kan anses ligga 
till grund för produkten och varumärkesidentiteten. 
 
Gårdschips framhäver att genom sin slogan att chipsen är ett; Halländsk hantverk, och 
anspelar därigenom på produktens ursprung men även på den lokala förankringen då 
produkten främst säljs lokalt. Aaker (2004) menar att när företag använder sig av en lokal 
förankring, både materiellt och immateriellt, kan konsumenter se fördelar i att uttrycka 
stolthet genom handla en lokalt tillverkad produkt. Aaker (2010:82) påpekar även att 
varumärket skapar en större trovärdighet genom att associera till ursprunget. 
Enkätundersökningen visar att totalt 50,3 procent av respondenterna anser att Gårdschips 
produkt förmedlar variabeln Hantverksmässig. 
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Det kan ifrågasättas hur stor trovärdighet konsumenten har till Västkustchipsen då Estrellas 
övriga produkter inte stämmer överens med de variabler som Västkustchipsen associeras med. 
Detta skulle kunna var en anledning till att enkätundersökningen visar att endast 24,6 procent 
av respondenterna upplever Estrellas Västkustchips varumärkesidentitet som Genuin/Äkta. 
Här kan Gårdschips anses ha en fördel eftersom att Gårdschips inte har ett lika stort 
produktutbud. Gårdschips kan inte heller inte associeras med varumärket Rootfruit som äger 
varumärket Gårdschips, då detta inte skrivs ut på förpackningen. Detta skulle kunna bidra till 
att Gårdschips inte behöver uppfattas som motsägelsefulla utifrån sin anspelning på att vara 
Småskalig. Trots detta påvisas att endast 33,9 procent av respondenterna upplever att 
Gårdschips identitet bygger på variabeln Genuin/Äkta. Insamlad data påvisar vidare att 58,5 
procent av respondenterna upplever att Gårdschips identitet förmedlar Småskalighet, vilket är 
betydligt mer än de som uppfattar Estrellas Västkustchips som Småskaliga (22,0 procent). 
Aaker (2010:83) menar att företagets attribut kan framhävas i ett varumärkes alla produkter, 
vilket därför gör det svårt för konkurrenter att framhäva samma attribut om de bara har en 
produkt som uttrycker samma variabler. Aakers teori skulle i viss mån kunna förklara varför 
respondenterna i högre utsträckning anser att Gårdschips förpackning anspelar på variablerna 
Småskalig och Hantverksmässig än vad Estrellas Västkustchips förpackning gör. 
 

5.4.3 Varumärkets värdeerbjudande 
Enligt Aaker (2004) kan de emotionella fördelarna bestå i att förmedla varumärkets lokala 
förankring vilka syftar till att skapa ett djup i konsumtionen och bidra till att ge en större 
mening för konsumenten. Gårdschips kan anses förmedla sin lokala förankring till Halland 
tydligt genom sin slogan, vilket skulle innebära att Gårdschips förmedlar de emotionella 
fördelarna. Även Estrella Västkustchips förmedlar de emotionella fördelarna då hela 
identiteten genomsyras av att chipsen tillverkas på västkusten samt böndernas medverkan på 
produktförpackningen som skulle kunna syfta till att ge produkten ett djup. Varumärken som 
har ett högt anseende gällande produktkvalitet förmedlar en funktionell fördel vilken kan 
fungera som en garant (Aaker, 2004). Detta skulle kunna betyda att Estrella Västkustchips 
även förmedlar en funktionell fördel genom att använda Estrellas varumärkeslogotyp för att 
förmedla att chipsen har samma kvalitet som Estrellas övriga produkter och kan därmed 
fungera som garant. Detta skulle dock kunna påverka uppfattningen av Estrellas 
Västkustchips negativt, vilket kan vara orsaken till att endast 34,6 procent av respondenterna 
inte anser att produkten förmedlade någon av fäbodifieringsvariablerna. 
 

5.4.4 Varumärket som kommunikationsmedel 
Melin (1999:88) menar att namnet är det viktigaste kännetecknet för en märkesprodukt. Detta 
är Estrella Västkustchips ett tydligt exempel på, som även genom sin förpackning anspelar på 
namnet genom associationerna till västkusten vilket tar sig i uttryck genom motiv på 
förpackningen. Enligt Underwood (2003) spelar förpackningen en avgörande roll för 
varumärkets kommunikation, och förpackningen är genom sin design en viktig del i den 
gemensamma sociala uppfattningen. Estrella Västkustchips fokuserar  på att framhäva den 
traditionella tillverkningsmetoden på förpackningen där det står att chipsen grytfriterats och 
tillverkas av den finaste potatisen från västkustens gårdar. Detta kan anses indikera att 
produkten är Genuin/Äkta. För att styrka detta illustreras bonden som tillverkat chipsen både 
på förpackningen och i videoklipp på Youtube. Enkätundersökningen visar dock att endast 
24,6 procent av respondenterna tycker att variabeln Genuin/Äkta stämmer in på Estrella 
Västkustchips. Variabeln Traditionell kan ifrågasättas då 18,9 procent av respondenterna 
uppfattar att Estrella Västkustchips identitet förmedlar denna variabel. 
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Mårtensson (2009:120) påpekar att den visuella identiteten ofta har en avgörande roll för ett 
varumärke och det därför är viktigt att det som uttrycks visuellt stämmer överens med 
varumärkets identitet. Estrella Västkustchips är förpackade i en hög-glansig påse med 
Estrellas varumärkeslogotyp samt produktnamnet Västkustchips. Estrella Västkustchips 
förpackning kan anses ge ett utarbetat och kommersiellt intryck, vilket skulle kunna bidra till 
att Estrellas Västkustchips faktiskt inte upplevs som Traditionell vilket även visas i 
enkätundersökningen.  
 
Gårdschips förpackningen består av en enkel vit papperspåse med Gårdschips logotyp som 
täcker en stor del av förpackningsytan, samt varumärkets slogan. Underwood (2003) 
poängterar att förpackningen kommunicerar varumärkespersonligheten genom kombinationen 
av logotypen, produktbeskrivningar, material samt färg och form, vilka alla bidrar till att 
skapa varumärkesassociationer. Gårdschips identitet anspelar på variabeln Småskalig genom 
påsens enkla designen vilket kan anses ge intrycket av en småskalig och ickekommersiell 
produkt. Den sparsmakade förpackningen kan därmed anses skapa associationer till att 
produktionen sker vid gården i en liten omfattning. Enkätundersökningen visar att 
sammanlagt 58,5 av respondenterna tycker att Gårdschips förpackning förmedlar variabeln 
Småskalig. Vidare kan Gårdschips genom sin slogan; Halländskt hantverk anses skapa 
associationer till variabeln Hantverksmässig, vilket sammanlagt 73,0 procent av 
respondenterna anser att Gårdschips slogan förmedlar. 
 

5.5 Produktkategori 5 - Müsli 
Nedan analyseras Saltå Kvarn Basmüsli och Warbro Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli. 

5.5.1 Varumärkesidentitet & Varumärkesimage 
Som tidigare nämnts menar Melin (1999:126) att viktiga faktorer för varumärkesidentiteten är 
namnval, ursprung och personlighet. Warbro Kvarns identitet består i att förmedla just sitt 
ursprung vilket de kan anses göra genom sitt namn och sin slogan; Matkärlek med ursprung. 
Detsamma gäller Saltå Kvarn som kan anses förmedla sitt ursprung genom namnet. Ursprung 
kopplas i dessa två fall till variabeln Genuin/Äkta. Melin (1999:86) menar vidare att namnval 
påverkar märkesidentiteten. Trots detta anser endast 37,4 procent av respondenterna att 
variabeln Genuin/Äkta stämmer in på Warbro Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli och 
48,7 procent anser att samma variabel stämmer in på Saltå Kvarns Basmüsli. 
 

5.5.2 De fyra identitetsperspektiven 
Enligt Melin (1999:94) är det av stor vikt att förmänskliga varumärkesidentiteten och ge den 
en personlighet och själ, vilket Warbro Kvarn kan tyckas aspirera på genom att namnge sin 
müsli till Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli. Saltå Kvarns Basmüsli framhäver användningen av 
traditionella recept och gamla tillverkningsmetoder. Varumärkets arv kan användas för att 
representera den innersta kärnan av varumärket och anspela på varumärkets historia (Aaker, 
2010:85). Saltå Kvarns Basmüslis varumärkesidentitet utgörs av bland annat variabeln 
Traditionell som enligt svarsfrekvensen uppgår till 41,8 procent. 
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5.5.3 Varumärkets värdeerbjudande 
Saltå Kvarns Basmüsli fokuserar på att förmedla en hög kvalitet genom betoning på deras fyra 
hörnstenar; ekologi, smak, hälsa och trovärdighet. Dessa utgör en del av 
varumärkesidentiteten och skulle kunna kopplas till variabeln Genuin/Äkta. Nandon (2005) 
menar att funktionella fördelar kan handla om att förmedla kvalitet. Nästan hälften av 
respondenterna i enkätundersökningen (48,7 procent) anser att variabeln Genuin/Äkta 
förmedlas genom Saltå Kvarns Basmüsli förpackning. 
Warbro Kvarns Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli kan kopplas till emotionella fördelar utifrån 
att framhävningen av att produktionen baseras på närodlade råvaror. Aaker (2004) menar att 
de emotionella fördelarna syftar till att påverka konsumentens känslor genom att anspela på 
produktens lokala förankring. De närodlade råvarorna utgör till viss del varumärkesidentiteten 
hos Warbro Kvarn utifrån variabeln Genuin/Äkta, dock instämmer endast 37,4 procent av 
respondenterna i att variabeln Genuin/Äkta återspeglas i produkten. 
 

5.5.4 Varumärket som kommunikationsmedel 
En slogan kan öka associationerna till varumärket till exempel genom produktens kvalitet 
eller andra egenskaper och har bäst effekt då den är utformad på ett sätt som tydligt förmedlar 
poängen (Aaker, 1991:204-205). Variabeln Genuin/Äkta kan anses förmedlas genom Saltå 
Kvarns slogan; Av det naturen ger. Och inget annat, vilket även anses antyda att Saltå Kvarns 
Basmüsli är gjord på äkta råvaror. 82,2 procent av respondenterna anser att variabeln 
Genuin/Äkta förmedlas genom slogan. 
Warbro Kvarns Marias mumsiga fyrkornsmüsli är förpackad i en naturfärgad påse som är 
förseglad med en rosa etikett vilket kan anses ge ett hemmagjort, genuint och småskaligt 
intryck. Småskaligheten anses förstärkas då paketering sker för hand och produktionen är 
småskalig. Den omsorgsfulla tillverkningen speglas även i Warbro Kvarns Marias Mumsiga 
Fyrkornsmüsli slogan; Matkärlek med ursprung.  Enkätundersökningen visar att 52,9 procent 
av respondenterna tycker att Warbro Kvarns Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli slogan 
förmedlar variabeln Genuin/Äkta. Enkätundersökningen visar även att en majoritet på 68,4 
procent av respondenterna tycker att variabeln Småskalig stämmer in på Warbro Kvarns 
Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli. 
 
Varumärken representerar en kultur och ideologi (Kapferer, 2012:160) vilket kan illustreras 
genom Saltå Kvarns Basmüsli. Kulturen handlar i detta fall om Saltå Kvarns Basmüslis 
association till naturen och det naturliga. Detta framhävs genom att betona att endast naturliga 
råvaror används och förädlas på ett skonsamt sätt för naturen. Saltå Kvarns Basmüslis slogan; 
Av det naturen ger. Och inget annat, skulle därmed kunna symbolisera företagets kultur. 
Likaså kan Warbro Kvarns slogan; Matkärlek med ursprung sägas representera den kultur 
Warbro Kvarn Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli står för.  
Warbro Kvarns ideologi kan anses grundas i att de vill erbjuda god, nyttig och miljövänlig 
mat men även genom uttryckta värderingar som innebär att Warbro Kvarn vill bidra till goda 
måltider, bättre hälsa och en hållbar utveckling. Enligt Kapferer (2012:160) är det just 
värderingar och ideal som människor samlas kring, och ett varumärke måste ta hänsyn till den 
aktuella efterfrågan för att skapa en djupare mening i sina kunders konsumtion. Warbro 
Kvarns Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli kan anses möta efterfrågan på de produkter och 
trender som återfinns på dagens marknad. Warbro Kvarns Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli 
kan anses anspela på att bidra till en bättre hälsa och hållbar utveckling. Att konsumera 
Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli skulle därmed inte bara innebära att konsumenten blir mätt, 
utan att konsumtionen skulle kunna anses skapa en djupare mening. Warbro Kvarns 
värderingar kan därmed anses finnas representerade i Marias Mumsiga Fyrkornsmüsli vilket 
enligt Kapferer (2012:165) krävs för att värderingarna skall nå ut till konsumenten. 
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6. Slutsatser & Diskussion 
Nedan presenteras det resultat som uppsatsen har bidragit med. Detta sker genom att 
problemformuleringen besvaras och slutsatser dras, vilka grundas på den information som 
redovisats i uppsatsens övriga kapitel. Modellerna som presenteras under varje 
produktkategori ämnar ge en översikt över resultatet för att styrka och tydliggöra 
slutsatserna. För att överensstämmelse mellan identitet och image ska uppnås, krävs att det 
ska finnas minst ett kryss (X) under respektive variabel i imagen om detta kryss (X) även finns 
representerat i identiteten. Slutligen ges reflektioner kring resultatet samt rekommendationer 
för framtida forskning.  
 
Problemformuleringen är följande: 

o Hur anspelar storskaliga och småskaliga företag inom den svenska 
livsmedelsbranschen sin varumärkesidentitet utifrån variablerna; småskalig, 
hantverksmässig, traditionell samt genuin/äkta? 

o Stämmer varumärkesidentiteten överens med varumärkesimagen hos respektive 
företag? 

6.1 Produktkategori 1 – Öl  
Efter genomförd studie kan vi konstatera att fallföretagen Mariestads Export och Höganäs 
Lager No 1 tydligt framhäver flera av fäbodifieringsvariablerna i sin varumärkesidentitet. 
Mariestads Export anspelar på sin historia och sitt ursprung för att förmedla sin 
varumärkesidentitet vilka vi kopplar till variablerna Hantverksmässig, Traditionell och 
Genuin/Äkta. Detta sker tydligast genom att Mariestads Export skriver ut årtal på både 
förpackning och i deras slogan; “Dricks av livsnjutare sedan 1848”. 
I modellen nedan kan vi konstatera att variabeln Genuin/Äkta och Traditionell är den enda 
variabeln som finns representerad i både varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. Trots 
detta kan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen inte anses stämma överens. 
 
Vi menar att Höganäs Lager No 1 anspelar på sitt ursprung genom varumärkesnamnet och på 
tillverkningen genom deras slogan; “Ett lokalproducerat öl”. Detta förmedlas genom 
variablerna Småskalig och Hantverksmässig, vilket i kombination bidrar till att förmedla 
variabeln Genuin/Äkta. Dock visar undersökningen att variabeln Småskalig finns 
representerad i både varumärkesidentitet och varumärkesimage. Trots detta kan 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen inte anses stämma överens. 
 

Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Mariestads Export 
Produkt 
(Varumärkesimage) 

  
X 

 Slogan  
(Varumärkesimage) 

  
X X 

Varumärkesidentitet 
 

X X X 

Höganäs Lager No 1 
Produkt 
(Varumärkesimage) X 

   Slogan  
(Varumärkesimage) X 

   Varumärkesidentitet X X 
 

X 
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6.2 Produktkategori 2 – Knäckebröd 
I denna produktkategori kan vi konstatera att varumärkesidentiteterna hos Leksands Tre 
Kullor och Roslagsbröds Värdshusknäcke karakteriseras av alla fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 

Vi har kommit fram till att Leksands Tre Kullors varumärkesidentitet förmedlas genom 
familjens historia som främst kommer till uttryck genom slogan; “Familjebakat i 6 
generationer”. Identiteten uttrycks även till stor del genom förpackningsdesignen vilken 
tydligt förmedlar den hantverksmässiga tillverkningen. Resultatet av undersökningen visas i 
modellen nedan där det tydligt framkommer att Leksands Tre Kullors varumärkesidentitet och 
varumärkesimage stämmer överens gällande variablerna; Hantverksmässig och Genuin/Äkta. 
Vi kan även konstatera att uppfattningen av Leksands Tre Kullors slogan stämmer överens 
med identiteten gällande variabeln Traditionell. Trots detta kan varumärkesidentiteten och 
varumärkesimagen inte anses stämma överens. 
 
Roslagsbröd Värdshusknäckes varumärkesidentitet förmedlas framför allt genom ursprung 
och en omsorgsfull tillverkning. Detta menar vi främst kommer till uttryck genom 
varumärkesnamnet och förpackningen som förmedlar knäckebrödets 
tillverkningshistoria.  Detta kan anses reflekteras i variablerna Hantverksmässig och 
Genuin/Äkta. Resultatet visar att dessa två variabler genom produkten uppfattas av 
respondenterna. Dock kan vi fastställa att varumärkesidentiteten trots detta inte stämmer 
överens med varumärkesimagen. 
 

Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Leksands Tre Kullor 
Produkt 
(Varumärkesimage) 

 
X 

 
X 

Slogan  
(Varumärkesimage) 

 
X X X 

Varumärkesidentitet X X X X 
Roslagsbröd 
Värdshuknäcke 
Produkt 
(Varumärkesimage) 

 
X 

 
X 

Slogan  
(Varumärkesimage) 

    Varumärkesidentitet X X X X 
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6.3 Produktkategori 3 – Marmelad 
I den tredje produktkategorin utgörs båda företagens varumärkesidentiteter av alla fyra 
fäbodifieringsvariablerna. 

Den Gamle Fabriks Hallonmarmelads varumärkesidentitet förmedlas genom historia om 
tradition och hantverk som kommer till uttryck främst genom namnet. Vi menar att 
förpackningsdesignen förmedlar identiteten genom att karakteriseras av en klassisk glasburk 
med gammaldags etikett. Detta kan anses motsvara alla fäbodifieringsvariablerna. Dock visar 
undersökningen att variabeln Traditionell och Genuin/Äkta uppfattas av respondenterna, 
vilket redovisas i modellen nedan. Trots detta kan varumärkesidentiteten och 
varumärkesimagen inte anses stämma överens. 
 
Hallongårdens Hallonmarmelad förmedlar sin varumärkesidentitet genom den småskaliga 
produktionen och familjemedlemmarnas närvaro i hela processen. Detta kommer till uttryck 
främst i slogan; “Smakar som mormors hemlagade marmelad”, som vi kan konstatera 
återspeglar de fyra fäbodifieringsvariablerna. Trots att tre av de fyra fäbodifieringsvariablerna 
uppfylls i varumärkesimagen kan vi konstatera att varumärkesimagen inte stämmer överens 
med varumärkesidentiteten. 
 

Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Den Gamle Fabrik 
Hallonmarmelad 
Produkt 
(Varumärkesimage) 

  
X 

 Slogan  
(Varumärkesimage) 

   
X 

Varumärkesidentitet X X X X 
Hallongården 
Hallonmarmelad 
(Varumärkesimage) 

 
X 

  Slogan  
(Varumärkesimage) 

  
X X 

Varumärkesidentitet X X X X 
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6.4 Produktkategori 4 – Chips 
I följande produktkategori skiljer sig varumärkesidentiteten hos de båda företagen åt, men 
båda förmedlar tre av de fyra fäbodifieringsvariablerna. 

Estrella Västkustchips varumärkesidentitet framkommer genom betoning på ursprung och 
hantverksmässig tillverkning. Detta kommer till uttryck genom produktnamnet samt de bilder 
som illustreras på förpackningen, vilka vi menar utstrålar variablerna Hantverksmässig, 
Traditionell och Genuin/Äkta. Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att Estrella 
Västkustchips varumärkesidentitet inte stämmer överens med varumärkesimagen då ingen av 
variablerna uppfattas av respondenterna enligt enkätundersökningen.  

Gårdschips varumärkesidentitet bygger på ursprung och en hantverksmässig produktion. 
Detta uttrycks genom namnet och slogan; “Halländskt hantverk”, vilket vi anser förmedlar 
variablerna Hantverksmässig och Småskalig. Vi kan fastställa att dessa två variabler uppfylls i 
varumärkesimagen och redovisas i modellen nedan. Trots detta kan varumärkesidentiteten 
och varumärkesimagen inte anses stämma överens. 
 

Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Estrella 
Västkustchips 
Produkt 
(Varumärkesimage) 

   
  

Slogan  
(Varumärkesimage) 

    Varumärkesidentitet X X X 
 

Gårdschips Produkt 
(Varumärkesimage) X X 

  Slogan  
(Varumärkesimage) X X 

  Varumärkesidentitet X X 
 

X 
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6.5 Produktkategori 5 – Müsli 
I den femte och sista produktkategorin kan vi konstatera att alla fyra fäbodifieringsvariabler 
finns representerade hos de båda varumärkesidentiteterna. 
Saltå Kvarns Basmüslis varumärkesidentitet grundas i ursprung, det traditionella arvet och en 
äkthet som uttrycks genom varumärkesnamn, tillverkning samt produktens naturliga råvaror. 
Vidare förmedlas detta genom slogan; “Från det naturen ger. Och inget annat”, vilken kan 
återspeglas i variablerna Traditionell och Genuin/Äkta. Modellen visar tydligt att 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen inte stämmer överens.  
 
Warbro Kvarns Marias Mumsiga Fyrkornsmüslis varumärkesidentitet bygger på ursprung, arv 
och äkthet vilket förmedlas genom en renodlad produktion. Det uttrycks vidare genom 
varumärkesnamn, produktnamn, förpackningen samt slogan; “Matkärlek med ursprung” 
vilken förmedlar den genuina tillverkningen. Vi anser vidare att det reflekteras i alla 
fäbodifieringsvariablerna. Vi kan dock notera att varumärkesidentiteten inte stämmer överens 
med varumärkesimagen, då endast variablerna Småskalig och Genuin/Äkta uppfattades av 
respondenterna. 
 

Varumärke Småskalig Hantverksmässig Traditionell Genuin/Äkta 
Saltå Kvarn 
Basmüsli Produkt 
(Varumärkesimage) 

   
  

Slogan  
(Varumärkesimage) 

   
X 

Varumärkesidentitet X X X X 
Warbro Kvarn 
Marias Mumsiga 
Fyrkornsmüsli 
Produkt 
(Varumärkesimage) X 

   Slogan  
(Varumärkesimage) 

   
X 

Varumärkesidentitet X X X X 
 

6.7 Sammanfattning slutsats 
Vi kan efter genomförd studie se ett samband i att fallföretagen förmedlar sin 
varumärkesidentitet utifrån fäbodifieringsvariablerna på samma sätt, oavsett om företagen är 
storskaliga eller småskaliga. Vi ser ett mönster i hur variablerna förmedlas, vilket i hög 
utsträckning sker genom att företagen berättar en företags- eller produkthistoria. 
I vår undersökning kan vi även se en trend i att företagen framhäver sitt ursprung. Det sker 
delvis genom att sammankoppla ursprung med varumärkes- och produktnamn, genom att 
skapa en association mellan fabrik och produktion till ett geografiskt område men även 
genom råvarornas ursprung. 
Vidare kan vi utläsa ett tydligt mönster i vår studie där de storskaliga så väl som de 
småskaliga företagen lägger stort fokus på att framhäva sin tillverkning som unik utifrån 
någon av de fyra fäbodifieringsvariablerna. 
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Resultatet i vår undersökning visar att ingen av fallföretagens varumärkesidentitet stämmer 
överens med dess varumärkesimage. Dock kan vi konstatera att respondenterna till viss del 
uppfattar att varumärkena förmedlar någon eller några av fäbodifieringsvariablerna. 
I enighet med modellerna ovan kan vi konstatera att det inte finns någon avsevärt stor skillnad 
mellan hur väl varumärkesidentiteten och varumärkesimagen stämmer överens de storskaliga 
och småskaliga företagen emellan. Vi har dock märkt att det finns en liten skillnad. Med 
hänvisning till modellerna kan vi se att varumärkesimagen kan uppnå en variabelfrekvens på 
totalt 36 kryss (X). Således innebär det att de storskaliga företagen gemensamt kan uppnå 
totalt 36 kryss (X), vilket även gäller de småskaliga företagen som gemensamt kan uppnå 36 
kryss (X). I vår undersökning kan vi konstatera att de storskaliga företagen sammanlagt 
uppnår en variabelfrekvens på 11 utav 36 möjliga kryss (X). Vidare kan vi utläsa att de 
småskaliga företagen uppnår en variabelfrekvens på sammanlagt 13 av 36 möjliga kryss (X). 
De småskaliga företagens varumärkesidentitet stämmer därmed i större utsträckning överens 
med varumärkesimagen, även om denna skillnad inte är avsevärt stor. 
Vår uppfattning efter genomförd studie är att anledningen till att varumärkesidentitet och 
varumärkesimage skiljer sig åt i vissa fall kan bero på att det inte finns en tillräckligt stark 
sammankoppling mellan slogan och produkt, och därmed inte heller till 
varumärkesidentiteten. 

 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 
Vad gäller vidare studier kan rekommendationer ges till att genomföra studien utifrån en 
större population vilket därmed kan möjliggöra generaliseringar. Då vår studie grundas i vår 
egen tolkning av företagens varumärkesidentiteter hade det varit intressant att fördjupa sig i 
ämnet genom att bygga en studie på intervjuer med företagen istället för fallstudier. För sedan 
jämföra resultatet med konsumenternas uppfattning vilka rekommenderas bygga på data 
insamlad utifrån djupintervjuer. 

Vår studie redogör inte till vilken grad varumärkesimagen och varumärkesidentiteten stämmer 
överens, varför det kan rekommenderas till vidare forskning att genomföra mätningar på en 
högre skala än nominalskala. Det hade även varit intressant att se på likheter och skillnader 
mellan hur kön, ålder eller utbildningsnivå påverkar uppfattningen av 
varumärkesidentiteterna.  

Då vi genom studien kom fram till att företag- och produkthistorier i stor utsträckning 
används för att förmedla varumärkesidentiteten och fäbodifieringsvariablerna, anser vi att 
storytelling hade varit en intressant infallsvinkel för vidare forskning. 

Det hade även varit av intresse att undersöka ämnet ur en mer företagsinriktad synvinkel, där 
fokusgrupper skulle kunna utgöra datainsamlingen. Detta för att i högre grad kartlägga på 
vilket sätt respondenterna tycker att företagen förmedlar fäbodifieringsvariablerna i 
produktutvecklande syfte. 
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8. Bilagor 

Nedan presenteras modeller som utgör delar av den insamlade data ifrån 
enkätundersökningen. I slutet av kapitlet presenteras även det frågeformulär som 
enkätundersökningen utgjordes av.  
 
Frekvens: Innefattar de respondenter som gjort ett val utifrån representerade alternativ. 
Valid Procent: Innefattar de respondenter som gjort ett val utifrån representerade alternativ 
uttryckt i procent. 
Kumulativ Procent: Den succesivt adderande valida procentandelen. 
Totalt: Den totala andelen respondenter som besvarat frågan. 
 
8.1 Fråga. 1 – Könsfördelning 
 

 

 

8.2 Fråga. 2 – Åldersfördelning 
 
Ålder Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
20-29 93 58,1% 58,1% 
30-39 20 12,5% 70,6% 
40-49 13 8,1% 78,8% 
50-59 27 16,9% 95,6% 
60-69 5 3,1% 98,8% 
70< 2 1,3% 100,0% 
TOTALT 160 100%   
 
8.3 Fråga. 3 – Utbildningsnivå 
 
Utbildning Frekvens Valid Procent Kumulerad Procent 
Grundskola 0 0,0% 0,0% 
Gymnasium 25 15,6% 15,6% 
Eftergymnasial 15 9,4% 25,0% 
Universitet/Högskola 119 74,4% 99,4% 
Inget av ovanstående 1 0,6% 100,0% 
Total 160 100,0%   
 
 
  

Kön Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Man 70 43,8% 43,8% 
Kvinna 90 56,3% 100,0% 
TOTALT 160 100%   



80 
 

8.4 Produktkategori 1 - Öl 
8.4.1 Fråga. 4 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Mariestads Export Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 2 1,3% 1,3% 
Hantverksmässig 4 2,5% 3,8% 
Traditionell 61 38,4% 42,1% 
Genuin/Äkta 22 13,8% 56,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 2 1,3% 57,2% 
Småskalighet, 
Traditionell 1 0,6% 57,9% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 57,9% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 59,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 59,1% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 59,7% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 6 3,8% 63,5% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 5 3,1% 66,7% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 7 4,4% 71,1% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 35 22,0% 93,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 0 0,0% 93,1% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
produkten 11 6,9% 100,0% 
Totalt 159 100,0%   
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8.4.2 Fråga. 5 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Dricks av livsnjutare sedan 
1848”. 
 
Mariestads Export Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 3 1,9% 1,9% 
Hantverksmässig 3 1,9% 3,8% 
Traditionell 52 32,9% 36,7% 
Genuin/Äkta 34 21,5% 58,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 0 0,0% 58,2% 

Småskalighet, Traditionell 2 1,3% 59,5% 

Småskalighet, Genuin/Äkta 0 0,0% 59,5% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell 0 0,0% 59,5% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Genuin/Äkta 0 0,0% 59,5% 
Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 59,5% 

Hantverksmässig, Traditionell 4 2,5% 62,0% 

Hantverksmässig, Genuin/Äkta 3 1,9% 63,9% 

Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 14 8,9% 72,8% 

Traditionell, Genuin/Äkta 39 24,7% 97,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 2 1,3% 98,7% 
Inget av alternativen stämmer 
in på varumärkets slogan 2 1,3% 100,0% 
Totalt 158 100,0%   
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8.4.3 Fråga. 6 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Höganäs Lager 
No 1 Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 62 41,1% 41,1% 
Hantverksmässig 12 7,9% 49,0% 
Traditionell 2 1,3% 50,3% 
Genuin/Äkta 3 2,0% 52,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 26 17,2% 69,5% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 70,9% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 8 5,3% 76,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0,0% 76,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 13 8,6% 84,8% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 84,8% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 86,1% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 87,4% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 87,4% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 87,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 1 0,7% 88,1% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
produkten 18 11,9% 100,0% 
Totalt 151 100,0%   
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8.4.4 Fråga. 7 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Ett lokalproducerat öl”. 
 
Höganäs Lager No 1 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 58 36,5% 36,5% 
Hantverksmässig 8 5,0% 41,5% 
Traditionell 5 3,1% 44,7% 
Genuin/Äkta 9 5,7% 50,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 35 22,0% 72,3% 

Småskalighet, Traditionell 3 1,9% 74,2% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 12 7,5% 81,8% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 83,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 15 9,4% 92,5% 
Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 92,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0,0% 92,5% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 5 3,1% 95,6% 

Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 1 0,6% 96,2% 

Traditionell, Genuin/Äkta 0 0,0% 96,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 3 1,9% 98,1% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
varumärkets slogan 3 1,9% 100,0% 
Totalt 159 100,0%   
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8.5 Produktkategori 2 – Knäckebröd 
8.5.1 Fråga. 8 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 

Leksands Tre Kullor Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 9 5,7% 5,7% 
Hantverksmässig 26 16,4% 22,0% 
Traditionell 11 6,9% 28,9% 
Genuin/Äkta 17 10,7% 39,6% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 6 3,8% 43,4% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 44,7% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 4 2,5% 47,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 4 2,5% 49,7% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 11 6,9% 56,6% 

Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 57,9% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 9 5,7% 63,5% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 18 11,3% 74,8% 

Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 14 8,8% 83,6% 

Traditionell, Genuin/Äkta 7 4,4% 88,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 16 10,1% 98,1% 
Inget av alternativen 
stämmer in på produkten 3 1,9% 100,0% 
TOTALT 159 100,0%   
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8.5.2 Fråga. 9 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Familjebakat i 6 
generationer”. 
 

Leksands Tre Kullor 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 4 2,5% 2,5% 
Hantverksmässig 15 9,5% 12,0% 
Traditionell 22 13,9% 25,9% 
Genuin/Äkta 13 8,2% 34,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 2 1,3% 35,4% 
Småskalighet, 
Traditionell 6 3,8% 39,2% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 39,9% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 7 4,4% 44,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 3 1,9% 46,2% 

Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 47,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 13 8,2% 55,7% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 6 3,8% 59,5% 

Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 18 11,4% 70,9% 

Traditionell, Genuin/Äkta 14 8,9% 79,7% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 30 19,0% 98,7% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
varumärkets slogan 2 1,3% 100,0% 
TOTALT 158 100,0%   
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8.5.3 Fråga. 10 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Roslagsbröd 
Värdshusknäcke Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 10 6,4% 6,4% 
Hantverksmässig 16 10,2% 16,6% 
Traditionell 18 11,5% 28,0% 
Genuin/Äkta 17 10,8% 38,9% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 5 3,2% 42,0% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 43,3% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 5 3,2% 46,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 3 1,9% 48,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 13 8,3% 56,7% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 58,0% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 12 7,6% 65,6% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 14 8,9% 74,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 13 8,3% 82,8% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 7 4,5% 87,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 19 12,1% 99,4% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
produkten 1 0,6% 100,0% 
TOTALT 157 100,0%   
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8.5.4 Fråga. 11 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Gott så det hörs!”. 
 
Roslagsbröd 
Värdshusknäcke 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 9 5,8% 5,8% 
Hantverksmässig 11 7,1% 13,0% 
Traditionell 14 9,1% 22,1% 
Genuin/Äkta 42 27,3% 49,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 1 0,6% 50,0% 
Småskalighet, 
Traditionell 0 0,0% 50,0% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 50,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0,0% 50,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 50,6% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 50,6% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 1 0,6% 51,3% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 8 5,2% 56,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 57,8% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 59,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 0 0,0% 59,1% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
varumärkets 
slogan 63 40,9% 100,0% 
TOTALT 154 100,0%   
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8.6 Produktkategori 3 – Marmelad 
8.6.1 Fråga. 12 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Den Gamle Fabrik 
Hallonmarmelad Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 5 3,2% 3,2% 
Hantverksmässig 11 7,0% 10,2% 
Traditionell 46 29,3% 39,5% 
Genuin/Äkta 13 8,3% 47,8% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 4 2,5% 50,3% 
Småskalighet, 
Traditionell 0 0,0% 50,3% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 51,6% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 52,9% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 54,1% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 4 2,5% 56,7% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 7 4,5% 61,1% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 3 1,9% 63,1% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 19 12,1% 75,2% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 23 14,6% 89,8% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 4 2,5% 92,4% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
produkten 12 7,6% 100,0% 
Totalt 157 100,0%   
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8.6.2 Fråga. 13 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Den ægte” 
 
Den Gamle Fabrik 
Hallonmarmelad Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 1 0,6% 0,6% 
Hantverksmässig 12 7,6% 8,3% 
Traditionell 17 10,8% 19,1% 
Genuin/Äkta 58 36,9% 56,1% 

Småskalighet, Hantverksmässig 1 0,6% 56,7% 

Småskalighet, Traditionell 0 0,0% 56,7% 

Småskalighet, Genuin/Äkta 1 0,6% 57,3% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell 0 0,0% 57,3% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Genuin/Äkta 0 0,0% 57,3% 
Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 58,6% 

Hantverksmässig, Traditionell 1 0,6% 59,2% 

Hantverksmässig, Genuin/Äkta 10 6,4% 65,6% 

Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 7 4,5% 70,1% 

Traditionell, Genuin/Äkta 21 13,4% 83,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 2 1,3% 84,7% 
Inget av alternativen stämmer in 
på varumärkets slogan 24 15,3% 100,0% 
Totalt 157 100,0%   
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8.6.3 Fråga. 14 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Hallongårdens Hallonmarmelad Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 17 11,0% 11,0% 
Hantverksmässig 18 11,6% 22,6% 
Traditionell 14 9,0% 31,6% 
Genuin/Äkta 10 6,5% 38,1% 

Småskalighet, Hantverksmässig 16 10,3% 48,4% 

Småskalighet, Traditionell 5 3,2% 51,6% 

Småskalighet, Genuin/Äkta 6 3,9% 55,5% 

Småskalighet, Hantverksmässig, 
Traditionell 3 1,9% 57,4% 

Småskalighet, Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 14 9,0% 66,5% 

Småskalig, Traditionell, Genuin/Äkta 1 0,6% 67,1% 

Hantverksmässig, Traditionell 5 3,2% 70,3% 

Hantverksmässig, Genuin/Äkta 8 5,2% 75,5% 

Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 5 3,2% 78,7% 

Traditionell, Genuin/Äkta 8 5,2% 83,9% 
Småskalighet, Hantverksmässig, 
Traditionell, Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 13 8,4% 92,3% 
Inget av alternativen stämmer in på 
produkten 12 7,7% 100,0% 
Totalt 155 100,0%   
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8.6.4 Fråga. 15 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Smakar som mormors 
hemlagade marmelad”. 
 
Hallongårdens Hallonmarmelad Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 6 3,9% 3,9% 
Hantverksmässig 6 3,9% 7,7% 
Traditionell 26 16,8% 24,5% 
Genuin/Äkta 22 14,2% 38,7% 

Småskalighet, Hantverksmässig 1 0,6% 39,4% 

Småskalighet, Traditionell 1 0,6% 40,0% 

Småskalighet, Genuin/Äkta 7 4,5% 44,5% 

Småskalighet, Hantverksmässig, Traditionell 3 1,9% 46,5% 

Småskalighet, Hantverksmässig, Genuin/Äkta 8 5,2% 51,6% 

Småskalig, Traditionell, Genuin/Äkta 5 3,2% 54,8% 

Hantverksmässig, Traditionell 9 5,8% 60,6% 

Hantverksmässig, Genuin/Äkta 2 1,3% 61,9% 

Hantverksmässig, Traditionell, Genuin/Äkta 12 7,7% 69,7% 

Traditionell, Genuin/Äkta 27 17,4% 87,1% 
Småskalighet, Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 10 6,5% 93,5% 
Inget av alternativen stämmer in på 
varumärkets slogan 10 6,5% 100,0% 
Totalt 155 100,0%   
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8.7 Produktkategori 4 – Chips 
8.7.1 Fråga. 16 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Estrella 
Västkustchips Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 19 12,4% 12,4% 
Hantverksmässig 15 9,8% 22,2% 
Traditionell 19 12,4% 34,6% 
Genuin/Äkta 21 13,7% 48,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 4 2,6% 51,0% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 52,3% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 6 3,9% 56,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0% 56,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 3 2,0% 58,2% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 1 0,7% 58,8% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 60,1% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 61,4% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 3 2,0% 63,4% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 3 2,0% 65,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 0 0% 65,4% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
produkten 53 34,6% 100,0% 
TOTALT 153 100%   
  



93 
 

8.7.2 Fråga. 17 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Oslagbar smak och 
knaprighet”. 
 
Estrella 
Västkustchips 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 5 3,3% 3,3% 
Hantverksmässig 20 13,1% 16,3% 
Traditionell 18 11,8% 28,1% 
Genuin/Äkta 32 20,9% 49,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 1 0,7% 49,7% 
Småskalighet, 
Traditionell 1 0,7% 50,3% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 1 0,7% 51,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0% 51,0% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 1 0,7% 51,6% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 1 0,7% 52,3% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 3 2,0% 54,2% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 8 5,2% 59,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 59,5% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 4 2,6% 62,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 0 0% 62,1% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
varumärkets 
slogan 58 37,9% 100,0% 
TOTALT 153 100%   
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8.7.3 Fråga. 18 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 

Gårdschips Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 32 20,1% 20,1% 
Hantverksmässig 22 13,8% 34,0% 
Traditionell 10 6,3% 40,3% 
Genuin/Äkta 5 3,1% 43,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 24 15,1% 58,5% 
Småskalighet, 
Traditionell 3 1,9% 60,4% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 10 6,3% 66,7% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 3 1,9% 68,6% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 8 5,0% 73,6% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 3 1,9% 75,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 76,7% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 5 3,1% 79,9% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 6 3,8% 83,6% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 7 4,4% 88,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 10 6,3% 94,3% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
produkten 9 5,7% 100,0% 
TOTALT 159 100%   
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8.7.4 Fråga. 19 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Halländskt Hantverk”. 
 

Gårdschips 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 21 13,3% 13,3% 
Hantverksmässig 32 20,3% 33,5% 
Traditionell 7 4,4% 38,0% 
Genuin/Äkta 4 2,5% 40,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 29 18,4% 58,9% 
Småskalighet, 
Traditionell 1 0,6% 59,5% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 60,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 8 5,1% 65,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 12 7,6% 72,8% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 2 1,3% 74,1% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 8 5,1% 79,1% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 12 7,6% 86,7% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 5 3,2% 89,9% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 4 2,5% 92,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 9 5,7% 98,1% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
varumärkets 
slogan 3 1,9% 100,0% 
TOTALT 158 100%   
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8.8 Produktkategori 5 – Müsli 
8.8.1 Fråga. 20 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Saltå Kvarn 
Basmüsli Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 20 12,8% 12,8% 
Hantverksmässig 7 4,5% 17,3% 
Traditionell 24 15,4% 32,7% 
Genuin/Äkta 25 16,0% 48,7% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 9 5,8% 54,5% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 55,8% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 9 5,8% 61,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 62,8% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 6 3,8% 66,7% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 67,3% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 6 3,8% 71,2% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 5 3,2% 74,4% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 9 5,8% 80,1% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 13 8,3% 88,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA 
VARIABLER) 9 5,8% 94,2% 
Inget av 
alternativen 
stämmer in på 
produkten 9 5,8% 100,0% 
Totalt 156 100%   
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8.8.2 Fråga. 21 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Av det naturen ger. Och 
inget annat”. 
 
Saltå Kvarn Basmüsli 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 5 3,2% 3,2% 
Hantverksmässig 5 3,2% 6,4% 
Traditionell 6 3,8% 10,2% 
Genuin/Äkta 83 52,9% 63,1% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 4 2,5% 65,6% 
Småskalighet, 
Traditionell 2 1,3% 66,9% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 4 2,5% 69,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 0 0,0% 69,4% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 7 4,5% 73,9% 
Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 1 0,6% 74,5% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 1 0,6% 75,2% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 18 11,5% 86,6% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 3 1,9% 88,5% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 12 7,6% 96,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 2 1,3% 97,5% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
varumärkets slogan 4 2,5% 100,0% 
Totalt 157 100%   
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8.8.3 Fråga. 22 – Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
 
Warbro Kvarn Marias 
Mumsiga 
Fyrkornsmüsli Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 42 26,6% 26,6% 
Hantverksmässig 13 8,2% 34,8% 
Traditionell 3 1,9% 36,7% 
Genuin/Äkta 12 7,6% 44,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 18 11,4% 55,7% 
Småskalighet, 
Traditionell 0 0,0% 55,7% 
Småskalighet, 
Genuin/Äkta 12 7,6% 63,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell 12 7,6% 70,9% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 24 15,2% 86,1% 
Småskalig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 86,1% 
Hantverksmässig, 
Traditionell 2 1,3% 87,3% 
Hantverksmässig, 
Genuin/Äkta 6 3,8% 91,1% 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 0 0,0% 91,1% 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 5 3,2% 94,3% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, 
Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 0 0,0% 94,3% 
Inget av alternativen 
stämmer in på 
produkten 9 5,7% 100,0% 
Totalt 158 100,0%   
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8.8.4 Fråga. 23 – Vilka variabler stämmer in på följande slogan; ”Matkärlek med ursprung”. 
 
Warbro Kvarn Marias 
Mumsiga Fyrkornsmüsli 
Slogan Frekvens Valid Procent Kumulativ Procent 
Småskalighet 11 6,9% 6,9% 
Hantverksmässig 11 6,9% 13,8% 
Traditionell 25 15,7% 29,6% 
Genuin/Äkta 27 17,0% 46,5% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig 3 1,9% 48,4% 

Småskalighet, Traditionell 2 1,3% 49,7% 

Småskalighet, Genuin/Äkta 7 4,4% 54,1% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell 0 0,0% 54,1% 

Småskalighet, 
Hantverksmässig, Genuin/Äkta 6 3,8% 57,9% 
Småskalig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 3 1,9% 59,7% 

Hantverksmässig, Traditionell 9 5,7% 65,4% 

Hantverksmässig, Genuin/Äkta 7 4,4% 69,8% 

Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 10 6,3% 76,1% 

Traditionell, Genuin/Äkta 16 10,1% 86,2% 
Småskalighet, 
Hantverksmässig, Traditionell, 
Genuin/Äkta 
(ALLA VARIABLER) 8 5,0% 91,2% 
Inget av alternativen stämmer 
in på varumärkets slogan 14 8,8% 100,0% 
Totalt 159 100,0%   
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8.9 Enkätformulär 
Konsumentundersökning - Varumärkesidentitet 
 
Vi håller på att göra en jämförelse av hur företag inom livsmedelsindustrin framställer sig 
genom bland annat sin produkt och förpackning. Syftet är att undersöka hur företagen 
framställer sina varumärken utifrån nedanstående variabler och hur dessa uppfattas av 
konsumenter. Variablerna presenteras och definieras nedan.  
 
Småskalighet: Att produkten har tillverkats i liten skala. 
 
Hantverksmässigt: Innebär att produktionen är grundad på hantverk. 
 
Traditionell: Tillverkningen eller produkten är baserad på traditionella metoder. 
 
Genuin/Äkta: Innebär att produkten upplevs som äkta, att den är vad den utger sig för att 
vara.  
 
Eftersom varumärkena är mer eller mindre kända, vill vi be er att fokusera på själva 
produkten och förpackningen som presenteras i enkäten snarare än den uppfattning ni har om 
varumärket och produkten överlag. 
Enkäten tar cirka 3 minuter och vi är enormt tacksamma för ditt bidrag. 
 
 
Är du 

•  Kvinna 

•  Man 
 
 
Hur gammal är du? 

•  20-29 

•  30-39 

•  40-49 

•  50-59 

•  60-69 

•  70> 
 
 
Vad har du för utbildning?  
Om du i dagsläget är student, kryssa i det alternativ som stämmer överrens med dina pågående studier.  
I annat fall välj det exempel som motsvarar din senast avslutade utbildning 

•  Grundskola 

•  Gymnasium 

•  Eftergymnasial utbildning 

•  Universitet/Högskola 

•  Inget av ovanstående alternativ 
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Mariestads Export 

 
 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten.  
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten 

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Dricks av livsnjutare sedan 1848" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Höganäs Lager No 1 

 
 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten.  
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; " Ett lokalproducerat öl" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  

 



103 
 

Leksands Tre Kullor 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten.  
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Familjebakat i 6 generationer" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Roslagsbröd Världshusknäcke 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten.  
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Gott så det hörs!" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Hallongårdens Hallonmarmelad 

 
 
Vilka variabler anser du att förpackningen och produkten förmedlar? 
 Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten. 
 Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Smakar som mormors hemlagade marmelad". 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Den Gamle Fabrik Hallonmarmelad 

 
 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten. 
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Den äkta" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Estrella Västkustchips 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten. Du 
kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Oslagbar smak och knaprighet" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Gårdschips 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten. Du 
kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Halländskt Hantverk" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Saltå Kvarn Basmüsli 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten.  
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  
 
 
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Av det naturen ger. Och inget annat" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  
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Warbro Kvarn Marias Mumsliga Müsli 

 
Vilka variabler anser du att produkten och förpackningen förmedlar? 
Om du blir osäker på vad de olika variablerna innebär, så finns definitionerna i inledningen av enkäten. 
Du kan välja mer än ett alternativ. 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på produkten  

•  Övrigt:  

  

  

  
Vilka variabler stämmer in på följande slogan; "Matkärlek med ursprung" 

•  Småskalig 

•  Hantverksmässig 

•  Traditionell 

•  Genuin/Äkta 

•  Inget av alternativen stämmer in på varumärkets slogan 

•  Övrigt:  

 
 
 
 

Tack!
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