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Fallföretagets anonymitet 	
I studien förekommer Fallföretaget och intervjupersonen som anonyma. Detta då 

Fallföretaget, på grund av personalbrist, har som policy att inte delta i projektarbeten. Genom 

kontakter hos Fallföretaget har dock en person medgivit sitt tillstånd att intervjuas, förutsatt 

att varken Fallföretagets eller respondentens namn presenteras. För att skydda 

intervjurespondenten kommer därför denne endast beskrivas med ungefärlig fakta om dennes 

position hos Fallföretaget, ålder och geografiska hemvist. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

Abstract  
One of the largest barriers that new businesses meet in establishing themselves on a market is 

their competitors. One third of new businesses go bankrupt within three years. In order to 

avoid this, these businesses need to create a competitive brand in a cost efficient way. This 

raises the question as to how a firm can assess their own competitiveness. With the help of 

the customer-based brand equity, a brand can be evaluated based on their customer’s 

individual brand perception. By dissecting the different parts of a brand, the resulting 

components can be used as derivatives in interpreting the customer’s response, which in turn 

has an influence on the customer-based brand equity. In this study, this is performed by a 

semi-structured interview with an employee at a case business, as well as three focus groups 

that discuss the case business brand. The study results showed that certain parts of the brand 

affected the customer-based brand equity more than others, and that product attributes, brand 

identity and market communication of the case business had the biggest impact on the 

customers. 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras studiens ämnesområde med en efterföljande problembakgrund. 

Vidare framställs forskningsfrågan, syftet och den praktiska relevansen.   

 

Hård konkurrens från stora aktörer är en av de största inträdesbarriärerna för ett nystartat 

företag. Redan befintliga stora aktörer på marknaden har oftast tillräcklig bred kundbas och 

ekonomisk trygghet för att kunna pressa priserna enligt Barnett och Amburgey (1990). Dessa 

stora aktörer kan utstå en period av lägre lönsamhet utan att det markant påverkar företaget. 

Vanligt är även att de större företagen har en storskalig produktion som skapar 

stordriftsfördelar många nya företag saknar. De kan då utkonkurrera mindre företag med 

hjälp av låga priser på produkterna (Barnett & Amburgey, 1990). Ett exempel på detta är när 

Media Markt utkonkurrerade de svenska elektronikföretagen OnOff och Siba genom att 

sänka priserna kraftigt (TT, 2011; Sjöshult, 2012).  

 

För att företag inte ska gå i konkurs krävs det att företaget når ut till potentiella kunder på den 

befintliga marknaden, alternativ skapa en helt ny kundgrupp (Osterwalder & Pigneur, 2009). 

Större väletablerade företag har ofta större budget för marknadsföring och kan därför nå ut till 

fler konsumenter än nystartade företag (Kokemuller, 2018). Ett ungt företag har ofta inte 

hunnit eller kunnat anställa lika många som äldre och större företag har. Detta kan ge de 

större företagen en kunskapsfördel (Suttle, 2018). Större företag har oftast en mer omfattande 

organisationsstruktur, det finns fler avdelningar för olika företagsfunktioner. Det tillåter de 

större företagen att placera ut fler kunniga personer i varje avdelning. På så sätt kan arbetet 

skötas mer effektivt och med mer expertis (Suttle, 2018) än hos nystartade företag.  

 

De varumärken som håller vad de lovar skapar lojala kunder (Blackett, 2004). De lojala 

kunderna gör det lättare för företag att förutse intäktsflöden och på så vis öka möjligheten att 

utveckla företaget. Blackett (2004) förklarar att eftersom varumärken kan säkra intäkter, kan 

de klassas som tillgångar. Ett varumärke har inte bara betydelse för intäktsflödet, ett starkt 

varumärke gör det även lättare för företag att förhandla fram bra avtal med till exempel olika 

parter i företagets försörjningskedja (Suttle, 2018). Leverantörer och distributörer vill 

förknippas med starka varumärken. För ett nystartat företag är det speciellt viktigt att ha ett 

starkt varumärke eftersom att de måste attrahera kunder för att kunna utveckla företaget och 
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etablera sig på marknaden. För ett nystartat företag är lojala kunder av stor vikt, de ger inte 

bara regelbundna intäkter, utan framförallt för de gratis och effektiv 

marknadskommunikation, word of mouth1 (Carr & Hayes, 2014). 

 

För att använda ett varumärke som ett starkt konkurrensmedel krävs det att varumärket 

skapar värde för både konsumenten och företaget. Uppbyggnaden av ett sådant varumärke 

kan beskrivas som en värdeskapande process (Melin, 1999), bestående av de sex stegen 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet. Dessa sex steg utgör ett varumärkes beståndsdelar. Genom att stärka 

varumärket, ökar möjligheterna att skapa lojala kunder som i sin tur gynnar 

företagetslönsamhet (Keller, 2000). Företag måste bygga ett varumärke som skapar 

långvarigt värde och mening för konsumenterna. Varumärket blir ansiktet utåt och det som 

förmedlar företaget i form av funktioner, service, känslor och värden (Kotler, Armstrong, 

Wong & Saunders, 2008). 

1.1 Tidigare forskning 

Enligt Mari Juntunen, Saila Saraniemi, Milla Halttu, & Jaana Tähtinen (2010) bör ett 

företaget som är i ett tidigt tillväxtstadie fokusera på åtta varumärkesbyggande funktioner. 

Dessa är: specificera varumärkets personlighet, skapa en varumärkesorienterad strategi, skapa 

en företagsidentitet, försäkra sig om anställdas involvering, skapa en företagsbild, skapa 

konsekvent varumärkeskommunikation, hantera företagsmässiga varumärkesrelationer och 

övervaka genom feedback. En av de viktigaste funktionerna är att företaget försäkrar sig om 

de anställdas involvering (Juntunen et al., 2010), detta beror på att, för att resten av 

funktionerna ska vara på plats krävs engagemang från samtliga individer i företaget.  

 

Byggandet av ett starkt och konkurrenskraftig varumärke är ofta målet för organisationer 

(Keller, 2001). Ett sådant varumärke ger varumärkesinnehavaren fördelar såsom starkare 

kundlojalitet, motstånd mot konkurrenters aktioner för att utkonkurrera märkesinnehavaren 

och kundernas priskänslighet minskar (Keller, 2001). Ett samlingsnamn för dessa, men även 

fler fördelar är varumärkeskapital. För att kunna förstå vad varumärkeskapital är har Keller 

(2001) utvecklat en modell som beskriver kundbaserat varumärkeskapital. De fördelarna som 

varumärkeskapitalet omfattar är  effekter av intensiva och aktiva relationer mellan 
                                                
1 Mun till mun-kommunikation mellan konsumenter. 
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varumärket och kunderna. Enligt Keller (2001) består dessa relationer av lojalitet, 

tillgivenhet, gemenskap och engagemang. 

1.2 Problembakgrund 

Det finns otaliga exempel på hur yngre företag försökt ta sig in på en marknad, där en eller 

flera dominanta aktörer verkar, utan att lyckas hålla sig kvar på marknaden. Veckans Affärer 

skriver att en tredjedel av nystartade företag går i konkurs inom tre år (Veckans Affärer, 

2016). På energidrycksmarknaden, där Fallföretaget för bara ett fåtal år sedan blev 

verksamma, finns just dominanta aktörer. Den mest framträdande konkurrenten är Red Bull 

med deras relativt långa historia och etablerade varumärke, som i Sverige varit synonymt 

med energidrycker sedan inträdet år 1995 (Svenska dagbladet, 2018).  

 

December 2014 var Red Bull Sweden AB den ledande aktören på energidrycksmarknaden. 

Med en nettoomsättning på 395 Mkr och hög lönsamhet (Red Bull Sweden AB, 2015) fick 

Red Bull ett kvitto på sin starka marknadsposition. En annan stor aktör på 

energidrycksmarknaden var Peoples Choice AB med drycken Celsius. Bolaget hade en 

nettoomsättning på 243 Mkr (Peoples Choice AB, 2015). Gemensamt för de båda bolagen var 

att kampen om marknadsandelarna i Sverige skulle bli mycket hårdare. December 2014 

lanserar en ny aktör (Fallföretaget) sin första produkt. 

 

Fallföretaget är en del av en koncern och bedriver främst handel med energidrycker. Det 

första räkenskapsåret resulterade i en nettoomsättning på 181 Tkr samt ett resultat på 44 Tkr 

(Årsredovisning Fallföretaget, 2015). 2016 hade Fallföretaget en nettoomsättning på 19 Mkr 

och ett resultat på 7 Mkr (Årsredovisning Fallföretaget, 2017). Från att endast haft en 

produktlinje 2014, har Fallföretaget idag utvidgat sortimentet med ytterligare sex nya 

produktlinjer. Trots den kraftiga tillväxttakten var omsättningen långt ifrån de stora 

aktörernas. 

 

För att erövra marknadsandelar kan nystartade företag med fördel använda sig av 

kostnadseffektiva tillvägagångssätt. Sociala medier och talmedier har blivit allt mer populära 

verktyg för företag att arbeta med i detta syfte. Främst för att det underlättar för företagen att 

kommunicera med sina konsumenter (Mangold & Faulds, 2009). På kort tid har Fallföretaget 

fått konsumenterna att interagera och bidra till spridningen av varumärket på sociala medier. 
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Något som speglas på Instagram där Fallföretagets instagramkonto har över dubbelt så många 

följare som Celsius och Red Bulls svenska konton har tillsammans (RedBullSweden, 2018; 

CelsiusSverige, 2018; Fallföretaget, 2018). Enligt en undersökning Färlin (2018) presenterar 

om energidrycksvarumärkens omnämnande på talmedier (YouTube och podcasts) hade 

Fallföretaget 73 % av samtliga omnämnanden i Sverige under 2017, jämfört med Celsius som 

placerade sig på andra plats med 10%. Fallföretaget hade dessutom störst försäljningstillväxt 

på den svenska energidrycksmarknaden under samma år (Euromonitor, 2018).  

 

En stor del i att kunna vara konkurrenskraftig ligger i att etablera ett starkt varumärke bland 

konsumenterna (Wheeler, 2017). Förutom en bra produkt krävs att varumärket har en 

identitet som ger en gynnsam position på marknaden. Denna produkt och identitet ska sedan 

kommuniceras ut för att konsumenterna ska ha möjlighet att upptäcka den. Hur väl ett företag 

lyckas med just detta skulle kunna översättas till det kundbaserade varumärkeskapitalet 

(Melin, 1999). 

1.2 Forskningsfråga 

Hur kan varumärkets beståndsdelar2 länkas till ett positivt kundbaserat varumärkeskapital? 

1.3 Syfte 

Syftet är att, med hjälp av ett fallföretag, beskriva och undersöka utformningen av ett 

varumärke och hur konsumenternas uppfattning av varumärket skapar ett positivt kundbaserat 

varumärkeskapital. 

1.4 Relevans 

Den praktiska relevans denna uppsats kan tänkas ha, är framförallt lämpad för företag i 

uppbyggnadsfasen av sitt varumärke inom detaljhandeln. Ytterligare appliceringsområde kan 

tänkas vara vid start av ett nytt varumärke inom andra branscher. Då nystartade företag sällan 

har stora resurser till förfogande blir det viktigt att på ett effektivt sätt kunna ta sig in på 

marknaden. Uppsatsen kan fungera som underlag till att utveckla ett sådant tillvägagångssätt. 

 

 

                                                
2 Melins (1999) definition av varumärkets beståndsdelar.  
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras en modell som utgör undersökningens utgångspunkt för 

varumärkesuppbyggande. Det redogörs för varje steg i modellen i olika avsnitt, där de 

kompletteras med relevant litteratur. Slutligen presenteras begreppet kundbaserat 

varumärkeskapital. 

2.1 Den varumärkesuppbyggande processen  

Med en utgångspunkt i varumärkesinnehavarens perspektiv kommer Melins (1999) modell 

“Den varumärkesuppbyggande processen” (se Figur 1) att utgöra en grund i den teoretiska 

referensramen. För att få en djupare förståelse om det empiriska fenomenet som studeras 

kommer varje steg att kompletteras med relevant teori inom varumärkesuppbyggande. 

 

Den varumärkesuppbyggande processen sker i sex steg, internt i företaget (se Figur 1). Det 

sjätte steget i modellen,  “Intern märkeslojalitet”, handlar om hur det fortsatta arbetet med ett 

redan uppbyggt varumärke ska se ut (Melin, 1999). Slutsteget i modellen som kallas 

“Varumärkeskapital” definieras, av Melin (1999), som det ackumulerade kunskapskapital 

som märkesinnehavaren har fått över tid. Det kan därför argumenteras för att dessa två steg 

inte är av intresse att undersöka, då studien ämnar att undersöka uppbyggnaden av ett 

varumärke i ett tidigt skede. De skulle vara av större intresse att använda om studien istället 

undersökte hur företag bevarar ett starkt varumärke, stegen kommer därför inte inkluderas i 

studien och är vitmarkerade i modellen. 
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Figur 1. Den varumärkesuppbyggande processen (Melin, 1999, s.125)  

2.1.1  Produktattribut 

Innan det går att bygga ett varumärke och utveckla varumärkets värden måste det finnas en 

produkt att relatera varumärket till. Det är därför viktigt att börja med att identifiera 

produktattributen. Dessa kan kategoriseras i begreppen produktionsskydd, produktkvalité, 

förpackningsdesign och visuell identitet (Melin, 1999).  

 

Den innovativa delen i en ny produkt ger upphov till att skapa ett produktskydd. Det finns två 

olika sätt att skydda sin produkt, ett av dem är det informella skyddet (Melin, 1999). Detta 

kan till exempel vara ett recept på en dryck som är en företagshemlighet. Det andra sättet att 

skydda sin produkt är genom det formella skyddet, oftast i form av patent. Trots att patent ger 

en ensamrätt till en innovation finns det en nackdel, när patentet ges blir innovationen känd 

för allmänheten och produkten blir imiterbar när patenttiden löper ut (Melin, 1999). Det 

informella skyddet en företagshemlighet kan ge, är en mer långsiktig konkurrensfördel om 

hemligheten bevaras väl. För att produkten ska skapa tillförlitlighet krävs en jämn 

produktkvalité så att den alltid överensstämmer med konsumentens förväntningar (Melin, 

1999). Konkurrensfördelarna som skapas genom tillförlitligheten är sällan uthålliga då 

produktattribut som rör kvalitén är lätta att imitera. Företag behöver istället differentiera med 

hjälp av andra tillvägagångssätt. 
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En produkts förpackning ger konsumenten ett första intryck av produkten och märket (Melin, 

1999). Förpackningen når oftast ut till fler konsumenter än vad reklam gör och kan vara ett av 

tillvägagångssätten för att särskilja sig från konkurrenter (Raheem, Vishnu & Ahmed, 2014).  

Den stärker även konsumentens köpbeslut både vid köptillfället och vid användning av 

produkten. För att positivt kunna påverka konsumenternas köpbeteende bör förpackningen 

tydligt visa vilket varumärke det är och information om produktinnehållet. Ytterligare viktiga 

faktorer är att färgen på förpackningen ska ge konsumenten en lycklig känsla och att 

förpackningen ska vara lätthanterlig (Raheem et al., 2014). Förpackningen skapar inte bara 

värden som har med funktion och form att göra, helheten av förpackningen kan ge 

konsumenten självuttryckande värden. Den skapar en identitet som konsumenten förknippar 

sig med (Kumar & Noble, 2016). Förpackningen är ett produktattribut som har förmåga att 

stärka konsumenters förhållande till varumärket, den påverkar också märkesidentiteten 

(Underwood, 2003).  

2.1.2 Märkesidentitet 

Eftersom att det kan vara svårt att skapa långsiktiga konkurrensfördelar när det gäller 

produktkvalitén samtidigt som många företag inte har i intresse att konkurrera med pris, har 

fokus på märkesidentitet som ett konkurrensmedel ökat (Melin, 1999). En av de främsta 

anledningarna till populariteten är att den är svår och ofta ineffektiv att imitera. 

Märkesidentiteten hjälper även företaget att identifiera sina kunder och underlättar 

urskiljandet av företagets viktigaste kundsegment (Aaker, 2015). I hård konkurrens kan 

märkesidentitet fungera som ett hjälpmedel för företag att särskilja sig från konkurrenterna. 

Detta kan resultera i tillväxt och kundlojalitet (Ghodeswar, 2008). 

 

Tidigt i utvecklingen av märkesidentitet måste företaget bestämma vilka identitetsbärare som 

är viktigast. Dessa ska på ett bra sätt visa vad varumärket representerar. Melin (1999) nämner 

bland annat logotyp, förpackning och symbol som exempel på identitetsbärare. För att dessa 

ska vara konkurrenskraftiga krävs det att de är unika i något avseende samt att de är enhetliga 

(Melin, 1999). Exempelvis kan en förpackningen bidrar till att öka både det upplevda och det 

förmedlade värdet av produkten. På så sätt förbättras både märkesidentiteten och 

konsumentförhållandet till varumärket (Underwood, 2003). Det upplevda värdet av produkt, 

kundnöjdhet och tillit till varumärket påverkas både indirekt och direkt av märkesidentiteten. 
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Dessa tre faktorer har en direkt påverkan på märkeslojaliteten, det går därför att argumentera 

för att märkeslojaliteten påverkas indirekt av märkesidentiteten (He, Li & Harris, 2012).   

 

Melin (1999) identifierar ett antal olika identitetsutvecklande och identitetsbegränsande 

faktorer som utgör märkesidentitetens innehåll, som kan benämnas märkesidentitetens 

innebördsstruktur. En viktig identitetsutvecklande faktor är personlighet (Melin, 1999). Syftet 

med den här faktorn är att göra varumärket mänskligt. För att uppnå detta bör företaget bland 

annat ge en bild av användaren, framträda i specifika sammanhang och använda kända 

personer (Aaker, 1996). En annan viktig identitetsutvecklande faktor är användning, som ska 

bidra till att konsumenten identifierar sig med varumärket (Melin, 1999).  

 

Vid skapandet av en märkesidentitet är utvidgningspotentialen viktig (Melin, 1999). Det finns 

fyra huvudsakliga strategier när det kommer till utvidgning (Uggla, 2002). Det kan handla 

om att utvidga varumärket med nya produkter och produktkategorier eller att expandera till 

nya områden och/eller marknader. De två andra strategierna berör sammanslagning av 

varumärken samt hur varumärket framträder i butikshyllor (Uggla, 2002). Företaget måste 

kunna föra över identiteten från originalprodukten till nya produkter inom samma företag 

(Melin, 1999). Istället för att skapa ett nytt varumärke till varje ny produkt, är det mer aktuellt 

att skapa nya produkter inom det redan etablerade varumärket (Uggla, 2002). 

 

Identitet är någonting som är associerat med varumärket och attraherar konsumenter med 

samma identitet. För att skapa en lojal kundbas måste företaget behandla varumärket på ett 

sätt som skyddar identiteten (Kotler et al., 2008).  

2.1.3 Kärnvärden  

Produktattribut och märkesidentitet handlar om ett varumärkes emotionella och funktionella 

mervärde (Melin, 1999). När företaget har kommit fram till och utvecklat dessa mervärden 

identifieras de faktorer som kan skapa konkurrensfördelar. Urvalskriterierna som bör tas 

hänsyn till är ur konsumentens perspektiv att kärnvärdet är värdefullt och kommunicerbart 

(Melin, 1999). Med andra ord ska produktens värde tala till kunden på ett emotionellt och 

funktionellt plan samt att konsumenterna ska vara medvetna om värdet. Framgångsrika 

varumärken engagerar konsumenterna på en djupare nivå genom att skapa passion, spänning 

och/eller överraskning (Kotler et al., 2008). Det rör sig om en mer känslomässig aspekt som 



 

 9 

berör konsumentens sinne. Utifrån konkurrenters perspektiv är det viktigt att kärnvärdet är 

unikt och svårimiterbart (Melin, 1999). Uppfattningen av ett företags kärnvärden och hur de 

kommuniceras reflekterar till stor del varumärkets identitet. Med kärnvärdet som 

utgångspunkt har företaget i uppgift att väva samman kärnvärden i produkten (Urde, 2003). 

En vanligt förekommande strategi vid positionering är att framhäva identiteten (Aaker & 

Shansby, 1982), vilken Urde (2003) anser vara det kommunicerade kärnvärdet. 

2.1.4 Positionering  

För företag är det viktigt att positionera sitt varumärke på marknaden och kommunicera med 

sina konsumenter. För att på ett effektivt sätt lyckas med detta är varumärkespositionering 

viktigt, speciellt för ett företag som precis trätt in på en marknad med etablerade aktörer 

(Kotler et al., 2008). Syftet med att positionera sig är att skapa märkeskännedom, 

märkesassociationer och märkeslojalitet hos konsumenterna (Melin, 1999). En viktig 

förutsättning för att på ett enkelt och effektivt sätt få en position i konsumenternas 

medvetande, är att vara först med något. Företaget kan positionera och kommunicera sitt 

varumärket på marknaden utefter de innovativa egenskaper som produkten har (Kotler et al., 

2008). Detta sätt är förmodligen det vanligaste sättet för företag att positionera sig på (Aaker 

& Shansby, 1982). När ett företag tar fram en ny produkt har den oftast något nytt som ingen 

av konkurrenterna har, det blir därför lätt att särskilja sig med den nya egenskapen. För att 

undvika en viss osäkerhet kring bilden av varumärket kan det vara fördelaktigt att inte 

försöka positionera sig med för många egenskaper (Aaker & Shansby, 1982). Ett annat sätt 

att positionera sitt varumärke på är genom användarna av produkten. Att låta vissa 

personligheter förknippas med varumärket, genom exempelvis reklam, kan särskilja 

varumärket från konkurrenter. Livsstilen som personligheten har, hjälper till att definiera 

varumärket och samtidigt få varumärket att stå ut (Aaker & Shansby, 1982). För att kunna få 

konsumenterna medvetna om den positionering företaget väljer att framhäva krävs det en väl 

utförd marknadskommunikation (Melin, 1999).  

2.1.5 Marknadskommunikation  

För att positioneringen ska bli betydande och synlig för konsumenten krävs det att den är 

kommunicerbar (Melin, 1999). Det är också av betydelse att differentieringen som 

positionering medför, framhävs. Varumärket säger någonting om köparens värden och det 

blir essentiellt att identifiera konsumentgrupper som innehar samma värden, som de 
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varumärket kommunicerar. Därför är värdet och övertygelse extra viktigt för att skapa ett 

starkt varumärke (Kotler et al., 2008). Ett varumärkes röst hörs genom reklamen, därför är 

marknadskommunikationen och framförallt reklamen en betydande del av 

varumärkesuppbyggandet (Melin, 1999). 

 

Integrerad marknadskommunikation är en princip vars syfte är att på ett enhetligt sätt försöka 

kontrollera och koordinera marknadsföringen (Mangold & Faulds, 2009). I och med sociala 

medier, kan personer kommunicera med varandra och tusentals andra människor, vilket 

skapar spridning av bland annat företags produkter och deras varumärke (Mangold & Faulds, 

2009). Intressegrupper som, på sociala medier, interagerar med ett företags inlägg ökar 

märkeslojaliteten (Laroche, Habibi & Richard, 2013). Detta på grund av att 

konsumentrelationen till varumärket, andra kunder, företaget och dess produkter förbättras. 

Den starkaste påverkan på märkeslojalitet på sociala medier är konsumentrelationen till andra 

kunder. Denna kontakt konsumenter emellan kallas “electronic word of mouth” (eWOM) 

(Carr & Hayes, 2014) och har blivit av allt större betydelse. EWOM har en direkt påverkan 

på det uppfattade värdet av ett företags erbjudande (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 

2006). För att kunna få stor spridning på sociala medier krävs det gillningar och 

kommentarer. Två egenskaper som ett företags reklaminlägg på sociala medier bör innehålla 

för att öka antalet gillningar, är att inlägget utgörs av en video eller en tävling (de Vries, 

Gensler & Leeflang, 2012). Dock har en video en negativ effekt på antalet kommenterar 

medan en tävling påverkar antalet kommenterar positivt och är den egenskapen som har den 

största positiva påverkan på antalet gillningar. Den egenskap som har störst positiv påverkan 

på antalet kommentarer är ett inlägg med en omröstning (de Vries et al., 2012).  

 

Företaget måste erbjuda konsumenterna nätverksplattformar (bloggar & sociala medier) för 

att engagera dem. Det problematiska är att kunderna påverkas av varandra och därför måste 

företaget utforma konsumentdiskussioner som överensstämmer med organisationens 

uppdrags- och prestationsmål (Mangold & Faulds, 2009). Fria konsumentdiskussioner kan 

leda till negativ eWOM och därför kan det vara bra för företaget att försöka styra 

diskussionerna till en positiv karaktär. Samtidigt är det inte enbart dåligt med negativa 

kommentarer. De inlägg med en stor andel negativa kommentarer får flest kommentarer och 

på så sätt får inlägget störst spridning (de Vries et al., 2012).  
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2.2 Kundbaserat varumärkeskapital 

Den särskiljande uppfattningen och reaktionen konsumenten har av ett varumärke, baserat på 

hur det marknadsförs, definieras som kundbaserat varumärkeskapital (Keller, 1993). Ett 

varumärke anses ha positiv kundbaserat varumärkeskapital då konsumenterna reagerar 

fördelaktigt på produkten och marknadsföringen av produkten, än vad de skulle göra om det 

rörde sig om när en produkts varumärke är anonymt. Positivt kundbaserat varumärkeskapital 

är därför ett slags bevis på att företag har byggt upp ett starkt varumärke. För att mäta 

kundbaserat varumärkeskapital har Aaker (1996) identifierat fyra olika mått. Dessa är 

märkeslojalitet, upplevd kvalité, märkesassociationer och märkeskännedom.  

 

Märkeslojalitet är ett varumärkes centrala del. För att uppnå märkeslojalitet måste företag 

skapa engagemang hos konsumenterna (Melin, 1999). Den interna märkeslojalitet som Melin 

(1999) tar med i sin modell handlar snarare om hur beslut tas internt för att skydda den 

befintliga märkesidentiteten. En lojal kundbas har ofta en lägre priskänslighet och företag 

behöver inte oroa sig till lika stor grad om en konkurrent sänker sina priser (Aaker, 1996). 

Lojaliteten medför även en prisfördel som innebär att kunderna kan vara villiga att betala mer 

för ett visst företags produkt än konkurrenternas. Prisfördelen gör det också möjligt att sätta 

ett kvantitativt värde på varumärket. Ytterligare en viktig effekt lojalitet har är att det ger ett 

företag en större tidsmarginal på att “besvara” konkurrenters nya innovativa produkter 

(Aaker, 1996).  

 

Det andra viktiga måttet för kundbaserat varumärkeskapital är upplevd kvalité som är, enligt 

konsumenterna, associerat med bland annat prisfördelar, priskänslighet, märkesanvändning 

och funktionella produktrelaterade nyttor (Aaker, 1996). Upplevd kvalité möjliggör 

jämförelser av varumärken över flera olika marknader.  

 

Märkesassociationer är det tredje måttet och det är den aspekten som framförallt ger ett 

varumärke en bild och en unikhet (Aaker, 1996). Detta mått kan delas in i tre delar, vilka är 

värde, personlighet och organisation. Det en konsument får ut vid nyttjandet av en produkt är 

värdet. Personlighet innebär att varumärket får en persona som stärker den emotionella 

kopplingen konsumenter har till varumärket. Det bidrar även till differentiering och en 

kundrelation. Organisationsdelen avser varumärkets koppling till företaget bakom 

varumärket. Ett företag som syns offentligt ger konsumenten en bild av varumärket som 
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något annat än bara produkter, det är också fördelaktigt att få produkten att starkt förknippas 

med organisationen bakom när produktattributen liknar konkurrenters (Aaker, 1996).  

 

En möjlig grund till att en konsument väljer ett visst varumärke framför något annat är 

märkeskännedomen (Aaker, 1996). Det är ett mått som handlar om hur varumärket existerar i 

konsumentens minne. Märkeskännedom kan kategoriseras i de sex delarna igenkänning, 

konsumenters förmåga att komma ihåg, top-of-mind3, märkesdominans, märkeskunskap och 

märkesåsikt.  

2.3 Teoretiska val 

Eftersom att vi vill undersöka kopplingen mellan det interna varumärkesbyggandet och det 

externa varumärkeskapitalet var det svårt att att applicera Melins (1999) externa modell. De 

kopplingar mellan det externa varumärkeskapitalet och varumärkesbyggandet, var inte 

tillräckliga för att kunna utgöra vilken påverkan olika delar av varumärket hade på 

varumärkeskapitalet. Därför krävdes en teori om vad det externa varumärkeskapitalet faktiskt 

var och vilka effekter det kan tänkas bidra med. Aakers (1996) teori ansågs vara bäst lämpad 

för detta då den tillåter mätning av varumärkeskapital, vilket gör att man kan mäta om en viss 

del av varumärkeskapitalet är bra för att sedan se hur denna specifika del av 

varumärkeskapitalet har påverkats av varumärkets beståndsdelar. Melins (1999) modell visar 

på att varumärkeskapital är en effekt av varumärket, men den klargör inte i tillräckligt stor 

utsträckning, för denna studie, vad varumärkeskapitalet har för innebörd eller hur en 

varumärkesinnehavare ska kontrollera att varumärkeskapitalet är starkt.  

 

Den modell av Melin (1999) som presenterades i början av den teoretiska referensramen 

kommer användes i kombination med Aakers teori om kundbaserat varumärkeskapital. 

Teorin som beskriver viktiga faktorer inom de fem varumärkesbyggande stegen kommer 

användas för att identifiera de främsta faktorerna inom varje steg för Fallföretaget. Dessa ska 

användas för att undersöka hur faktorerna påverkar de, av Aaker (1996), identifierade måtten 

på det kundbaserade varumärkeskapitalet. 

 

  
                                                
3 Det första en konsument kommer att tänka på när hen exempelvis ska räkna upp produkter inom en specifik 
kategori. 
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs för den valda forskningsdesignen, vilka metoder som har använts för 

att samla in data och hur urvalsprocessen såg ut. Det förs även diskussioner om 

kvalitétsmått, val av metod och den valda litteraturen.   

3.1 Forskningsdesign 

Intresset för hur Fallföretaget på kort tid blivit en av de största aktörerna på 

sverigemarknaden inom energidryck, eller funktionsdryck som de själva kallar det 

(Fallföretagets hemsida, 2018) har inspirerat till att ta reda på hur detta varit möjligt. Därför 

är studien designad som en fallstudie, då den betraktar hur en specifik organisation (Bryman 

& Bell, 2013) arbetar med varumärkesuppbyggnad och hur konsumenter uppfattar deras 

varumärke. Eftersom undersökningen ämnar att tolka varför konsumenterna är av en viss 

uppfattning, snarare än att de har en uppfattning, är ord av större relevans än siffror. Då 

lämpar sig en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2011). En fördel med en kvalitativ 

forskning är att forskaren tillåts gå på djupet för att få en helhetsförståelse för det studerade 

ämnet (Larsen, 2009). För att göra detta samlades data in genom en semistrukturerad intervju 

och tre fokusgrupper. 

3.2 Semistrukturerad intervju  

Den anställda på Fallföretaget, som har arbetat där i ungefär tre år med regionalt ansvar, 

kontaktades och accepterade en intervju innan tid och plats bestämdes. Respondenter är 

sällan bekväma med att inte veta hur lång tid intervjun kommer att ta (Denscombe, 2010). 

Därför fastställdes ungefärlig tidsåtgång på en timme, vilket visade sig vara en korrekt 

uppskattning då intervjun pågick i 57 minuter. Denna tidsåtgång är vanligt förekommande för 

kvalitativa intervjuer då de är till för att djupdyka i ett ämne (Jamshed, 2014). För att minska 

störningsmoment och öka komforten för respondenten föreslogs det att intervjun skulle ta 

plats i en av författarnas lägenhet. Respondenten var positiv till detta förslag och kände sig 

bekväm med att genomföra intervjun där. För att ytterligare öka komforten placerades 

respondenten mitt emot intervjuarna. Detta på grund av att det blir lättare att få en naturlig 

ögonkontakt och skapa en normal samtalsmiljö (Denscombe, 2010). Innan intervjun började 

skedde en kort introduktion av intervjuarna och respondenten, följt av vardagligt ssamtal och 

till sist presenterades forskningsämnet. På så sätt blev respondenten och intervjuarna 
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bekväma med varandra. Vid intervjuer är det viktigt att skapa en avslappnad stämning 

(Denscombe, 2010).  

 

Upplägget av den semistrukturerade intervjun var att ett antal teman med frågor (se Bilaga 1) 

hade förberetts som var utformade efter teorin, vilket är vanligt förekommande vid 

semistrukturerade intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Anledningen till detta är 

för att få djupare förståelse för hur Fallföretaget byggt sitt varumärke. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att en person får svara på frågor som kräver öppna svar. Eftersom frågorna 

är utformade för att ge öppna svar, blir det intressant att studera vad respondenten lägger 

störst vikt vid (Denscombe, 2010). Under intervjun tillades följdfrågor för att få djupare 

reflektioner från respondenten eller då frågan inte ansågs besvarad fullt ut. Därför är det 

viktigt att intervjuaren är flexibel och beredd på att respondenten svarar brett på frågorna. 

Detta bidrog till att minska missförstånden mellan intervjuarna och respondenten, vilket gör 

datat mer precist (Denscombe, 2010). Larsen (2009) menar att detta förstärker validiteten. 

Fördelen med tre intervjuare var att ansvar kunde fördelas och fler kunde ställa 

kompletterande följdfrågor. 

 

Ett möjligt negativt utfall vid intervju, är att respondenten kan svara som den tror att 

forskaren vill att den ska svara. Vad respondenten uttrycker och vad som egentligen är sant 

behöver inte alltid stämma överens vilket påverkar den data intervjun ger (Denscombe, 

2010). För att försöka motverka detta presenterades det studerade ämnet ytligt innan frågorna 

ställdes. På så vis var förhoppningen att respondenten inte skulle veta vilka svar författarna 

var ute efter. Det är svårt att säkerställa att intervjupersoner talar sanning då de ofta vill dölja 

brister (Larsen, 2009). Då frågorna var utformade för att ge beskrivande svar snarare än 

granskande, ansågs risken för att datat skulle vara påhittat eller vinklat som väldigt liten. När 

respondenten är medveten om att intervjun spelas in kan det göra denne hämmad i sina 

åsikter (Denscombe, 2010). Detta var en av anledningarna till att komfort och bekvämlighet 

var av stort fokus under intervjun. Respondenten skulle känna att det var som ett vardagligt 

samtal. 

3.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupper används framförallt för att skapa sig en uppfattning om människors 

inställningar, känslor och åsikter kring ett särskilt ämne. Fokusgruppers öppenhet i 
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diskussioner gör det möjligt för individer i gruppen att komma med aspekter som annars 

skulle vara svåra att förutse för forskaren (Wibeck, 2011). Det bidrar också till att deltagarna 

utvecklar ämnet och skapar kontext till åsikter. Varje fokusgrupp bestod av sex personer, 

detta för att bäst resultat uppnås när en fokusgrupp består av sex till nio personer 

(Denscombe, 2010). Sex deltagare tillåter en diskussion med flera olika synsätt men också en 

diskussion som är kontrollerbar. Ytterligare en åtgärd som gjordes för att få variation i 

synsätten var att grupperna sammansattes med tre studerande kvinnor respektive män mellan 

19-27 år. Optimalt hade varit att hitta personer till fokusgruppen som täckte hela 

åldersspannet för Fallföretagets målgrupp, men då fokusgrupperna ägt rum dagtid på 

universitetsområdet har möjligheterna varit begränsade. 

 

Tänkbara respondenter tillfrågades om de var villiga att vara delaktiga i fokusgrupper. 

Respondenterna fick begränsat med information om vad diskussionerna skulle handla om, 

detta på grund av att diskussionerna inte skulle påverkas av respondenternas vilja att ge svar 

som var påverkade av studiens syfte. De som valde att ställa upp meddelades en tid och plats 

där de skulle infinna sig för att genomföra fokusgruppen. Det är viktigt att det inte 

förekommer några störningsmoment under genomförandet (Denscombe, 2010). Därför tog 

fokusgrupperna plats i avskilda klassrum som bokats på Örebro universitet där 

respondenterna placerades kring ett bord.  

 

För att respondenterna skulle vara bekväma i situationen och att de inte skulle förvränga sina 

åsikter för att passa in i gruppen, som är en risk med fokusgrupper (Halkier, 2010), pratades 

det kort om lättsamma samtalsämnen innan diskussionerna startade. Med det var 

förhoppningen att alla skulle bidra till en diskussion för att kunna få med så många synsätt 

och vinklar som möjligt. För att få respondenterna avslappnade och bekväma i situationen 

inleddes fokusgrupperna med enklare frågor (Denscombe, 2010).  

 

Diskussionerna samordnades av en moderator, vars uppgift är att skapa underlag till en bra 

diskussion mellan deltagarna (Denscombe, 2010). Underlaget till diskussionsfrågorna 

grundar sig dels i teorin, men även utifrån resultatet av den semistrukturerade intervjun. Då 

Fallföretagets framfart på Instagram och även i talmedier (Färlin, 2018) var de huvudsakliga 

anledningarna till det väckta intresset kring varumärkesbyggande, ansågs respondenternas 

åsikt om såväl design som hantering av Instagram och talmedier vara av intresse för studien. 

För att ta reda på vilka reaktioner som respondenterna får av de olika varumärkena, 
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presenterades en tidigare lansering av en ny smak för både Red Bull och Fallföretaget då 

dessa är de två med flest antal följare på Instagram i Sverige. Respondenternas uppfattningar 

om dessa två presentationer kan tänkas ge data om Fallföretagets märkesidentitet och 

marknadskommunikation som är två av varumärkets beståndsdelar som Melin (1999) 

identifierat. För att undersöka respondenternas åsikter om Fallföretagets produktförpackning 

visades tre bilder på Fallföretagets produkt, Red Bulls produkt och Celsius produkt. 

Fallföretagets produkt jämfördes med de två konkurrenterna för att respondenterna lättare 

skulle kunna påpeka vad Fallföretaget gör bättre respektive sämre och på vilket sätt 

produkten står ut. 

 

I fokusgrupper är interaktionen mellan personerna i gruppen av stor vikt för att få fram 

information. En nackdel med fokusgrupper kan vara att vissa personer i en grupp tar mindre 

plats än andra och på så sätt förloras synsättens variation (Halkier, 2010). Därför gavs 

utrymmet att tala till respondenter som inte deltog självmant. Detta gjordes dock bara under 

de tillfällena en respondent tog över diskussionen, för att ändå hålla diskussionerna fria. Det 

är viktigt att alla får uttrycka sin åsikt när vid användning av fokusgrupper (Denscombe, 

2010). Under tillfällena kompletterades diskussionerna med följdfrågor som inte var med i 

intervjuguiden för att ge underlag till ytterligare diskussion kring ämnen där respondenterna 

hade åsikter som inte var förväntade eller när diskussionen inte fick det djup som var avsett. 

Genomförandet av varje fokusgrupp tog mellan 40 och 60 minuter. 

 

Trots att fokusgrupper är bra för att undersöka en grupps, inställningar, känslor och åsikter 

blir det svårt att få djup kunskap om den enskilda individen (Halkier, 2010). En deltagare kan 

inte i lika stor utsträckning uttrycka sitt synsätt som i en intervju. Detta ses dock inte som en 

nackdel med fokusgrupperna, då studiens syfte inte är att fördjupa sig i den enskilda 

individens synsätt, något som Halkier (2010) även understryker. 

3.4 Urval  

Intervjurespondenten som utgör en grund i studiens fortsatta datainsamling, utsågs med 

flertalet faktorer i beaktning. För att intervjun skulle vara genomförbar var respondentens 

geografiska utgångsläge av stor vikt. Personen innehar en position i Fallföretaget som ger god 

kännedom i allt från marknadsstrategier till exponering mot konsument. Med ett stort 
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ansvarsområde och beslutsfattanderätt hos Fallföretaget, bedömdes denne kunna ge den 

nödvändiga kvalitativa fakta som krävdes för att studien skulle möjliggöras.  

 

Valet av personer i fokusgrupperna grundar sig i den intervju som genomförts. Eftersom 

respondenten i intervjun uttryckte att den huvudsakliga målgruppen är mellan 18 och 35 år, 

blev detta ett kriterium i urvalsprocessen. Intervjurespondenten nämnde också att målgruppen 

är könsneutral. Kontakt togs med studenter på Örebro universitet som matchade med den 

beskrivna målgruppen. Fokusgrupperna utgjordes av en jämn fördelning kvinnor och män, 

någonting som prioriterades i urvalsprocessen. Samtliga respondenter är studenter på Örebro 

universitet och från olika utbildningsprogram. Respondenterna i varje fokusgrupp hade någon 

sorts relation till åtminstone en annan respondent i samma fokusgrupp. Detta ansågs vara 

fördelaktigt för respondenternas bekvämlighet i situationen och främjade deras vilja att 

uttrycka sina ärliga åsikter (Halkier, 2010). Respondenterna valdes utan vetskap om vilket 

energidrycksvarumärke de föredrog eller om de ens drack energidryck.  

3.5 Analysmetod  

Efter den genomförda intervjun påbörjades transkribering av materialet. För att inte missa 

detaljer eller för att inte missförstå respondenten, gjordes transkriberingen gemensamt. Efter 

transkriberingen analyserades först resultatet från intervjun där det lokaliserades 

övergripande och intressanta teman. Detta för att säkerställa att respondentens beskrivning 

framställs på ett rättvisande sätt. Den första intervjuanalysen utgjorde grunden till frågorna 

som ställdes i fokusgrupperna. De tre transkriberingarna från fokusgrupperna analyserades 

och likheter identifierades för att sammanställa analyserna. Denna sammanställning 

analyserades på liknande sätt som intervjun för att lokalisera övergripande och intressanta 

teman. Sedan sammanställdes analysen av intervjun och analysen av fokusgrupperna för 

ytterligare en lokalisering av övergripande teman och samband. 

3.6 Trovärdighet 

Begreppet reliabilitet förklarar i vilken utsträckning strategin för datainsamling och analys, 

kommer att ge överensstämmande resultat vid återupprepning av studien (Saunders et al., 

2009). Det begrepp som behandlar kopplingen mellan studiens slutsatser är validitet (Bryman 

& Bell, 2011). Begreppet behandlar det kausala sambandet mellan variabler (Saunder et al., 

2009). Då reliabilitetens och validitetens relevans, som kvalitétsmått, i kvalitativa studier har 
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ifrågasatts har det alternativa måttet trovärdighet använts för att mäta undersökningens 

kvalité (Bryman & Bell, 2011).  

 

Trovärdigheten kan delas in i de fyra måtten tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering/bekräftelse. Forskare som genomför kvalitativa studier, studerar ofta en social 

verklighet som det kan finnas många olika beskrivningar av, beroende på vilken person som 

tillfrågas (Bryman & Bell 2011). Därför bör forskare återkoppla resultaten till de personer 

som har varit en del av datainsamlingen för att kontrollera att forskarnas bild av datat 

stämmer överens med respondenternas uppfattning. Detta innebär att undersökningens 

tillförlitlighet kontrolleras. På grund av att denna undersökning har använt sig av 19 

respondenter har det inte ansetts att återkoppling till dessa har varit av stor vikt. De 19 olika 

synsätten som respondenterna har givit kompletterar varandra för att få en högre trovärdighet 

av beskrivningen av den sociala verkligheten. Kvalitativa undersökningar behandlar ofta ett 

specifikt område, det är därför viktigt att forskarna ser till att undersökningen är överförbar 

till andra områden (Bryman & Bell, 2011). Ett tillvägagångssätt för att lyckas med detta är att 

ge utförliga redovisningar av empirin. I denna undersökning har tydlighet inte bara prioriteras 

i empirin utan det har gjorts genom hela studien. Tanken är att läsaren lätt ska kunna följa 

diskussioner och tankegångar. För att kontrollera trovärdigheten genom måttet pålitlighet bör 

de forskningsmässiga beslut som tagits och tillvägagångssätten redogöras för (Bryman & 

Bell, 2011). Detta har, i denna undersökning, gjorts under metodavsnittet. Det sista måttet för 

en undersöknings trovärdighet är konfirmering/bekräftelse. Det betyder att forskarna inte ska 

låta sin subjektivitet påverka undersökningen. Detta är svårt då det, i kvalitativ forskning, kan 

argumenteras för att det alltid finns en viss grad av subjektivitet (Bryman & Bell, 2011). 

Huvudsaken är att forskarna inte ska utsätta undersökningen för deras egna värderingar 

medvetet.   

3.7 Diskussion av metod 

För att undersökningen skulle vara lättare att generalisera och överföra till exempelvis andra 

marknader borde undersökningen ha grundat sig i flera olika fallföretag som agerade på olika 

marknader. Detta ansågs dock inte vara möjligt, med avseende på tidsbegränsningen, för att 

uppfylla undersökningens syfte. Urvalet av fokusgrupper kunde också ha varit större för att få 

ett mer representativt resultat, inte heller detta ansågs genomförbart med tanke på 

tidsbegränsningen. Däremot ansågs det att 19 respondenter gav adekvat data till 
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genomförandet av studien. Ett metodval som dock skulle kunnat gjorts annorlunda för att öka 

tillförlitligheten är kombinationen av kvantitativ och kvalitativ undersökning, så kallad 

triangulering (Bryman & Bell, 2011). Exempelvis kunde mätningen av det kundbaserade 

varumärkeskapitalet ha kompletterats med enkäter. På så sätt hade undersökningen genererat 

data som är mer representativ. Det tillvägagångssätt som användes för att undersöka det 

kundbaserade varumärkeskapitalet var fokusgrupper, detta ansågs fördelaktigt då 

respondenterna i en större grad kunde få en förståelse för Fallföretagets varumärke.  

3.8 Litteraturgenomgång  

De vetenskapliga artiklar som har använts är erhållna från databaserna Primo och Google 

Scholar. För att hitta artiklar användes framförallt sökorden “varumärkesbyggande”, 

“customer-based brand equity”, “product attributes”, “brand identity” och “social media”. 

Majoriteten av de vetenskapliga källorna utgjordes av böcker. Den sekundära källan som 

arbetet använt sig mest av är en bok av Melin (1999). Detta kan tyckas vara en daterad 

vetenskaplig källa, men för undersökning har den ansetts relevant då den undersöker 

varumärkesuppbyggande på samma geografiska marknad som denna undersökning gör, den 

svenska. Modellen som presenteras från boken är baserad på en doktorsavhandling från 1997 

som utgjordes av en fallstudie av de svenska företagen Arla, Findus och Nicorette. Utifrån 

doktorsavhandlingen skrevs boken, av samma författare, som använts i denna undersökning. 

Ytterligare en faktor som belyser bokens relevans är att de tre företagen, precis som 

Fallföretaget, säljer dagligvaror genom grossister och butiker. I de fall där boken behandlar 

ämnen som har utvecklats markant från 1999 har den kompletterats med nyare teori. Till 

exempel behandlar boken inte sociala medier under marknadskommunikation därför krävdes 

en sökning av ny litteratur kring detta kommunikationsverktyg. Källan som, i den här 

undersökningen, lägger grunden för kundbaserat varumärkeskapital är Aaker (1996). Denna 

källas trovärdighet anses ändå hög på grund av att källan omnämns i stor utsträckning (1750 

artiklar på Google Scholar) i nyare forskning (2014-2018).  
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4. Empiri  

Inledningsvis presenteras resultatet av undersökningen som den semistrukturerade intervjun 

gav följt av resultatet från de tre olika fokusgrupperna. Empiriinsamlingen redogörs utifrån 

de teman intervjuguiderna är uppdelade efter (se Bilaga 1 & Bilaga 2).  

4.1 Intervju med anställd på Fallföretaget  

4.1.1 Produktattribut 

Det som framförallt gör att Fallföretagets produkt skiljer sig från konkurrenternas är att den 

är en utveckling av konkurrenters befintliga produkter. Då Fallföretaget startades efter att 

andra konkurrenter hade tagit fram produkter som var uppskattade på marknaden, kunde 

Fallföretaget se vad de redan befintliga produkterna hade för attribut som fungerade. 

Samtidigt kunde även Fallföretaget se vad som saknades. Enligt respondenten utvecklade Red 

Bull en sockerfri produkt för att till en större grad få kvinnor att bli deras kunder. Sedan kom 

Celsius till Sverige och skapade en produkt som också var sockerfri men som riktade sig mer 

mot hälsa för att kunna ta vara på trenden att vara nyttig. När Fallföretaget lanserade sin 

produkt tillsatte de BCAA4, som är en form av protein, i den sockerfria energidrycken för att i 

större utsträckning ta vara på den popularitet träning och hälsa har idag. Respondenten 

sammanfattar det som “Om Red Bull finns och går bra och om Celsius finns och går skitbra 

ska vi göra det ännu bättre genom att tillsätta BCAA”.   

 

Som nämnts ovan innehåller de flesta av Fallföretagets produkter BCAA vilket inte är ett lätt 

ämne att arbeta med. Fallföretaget har lagt ner energi på att ta fram nya smaker och 

tillvägagångssättet karaktäriseras av krävande processer. Respondenten menar att vissa 

konkurrenter bara försöker producera BCAA-produkter utan något egentligen arbete bakom 

framtagandet, detta gör att många produkter som innehåller BCAA misslyckas. Avslutningvis 

lägger respondenten återigen stor vikt vid kvalitén och menar på att det är någonting som 

prioriteras högt hos Fallföretaget.  

 

En fördel som Fallföretaget har gentemot konkurrenterna är, enligt respondenten, att beslut 

om nya smaker anpassade för den svenska marknaden lätt kan tas då huvudkontoret finns i 
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Sverige. För konkurrenterna är det längre processer och det krävs godkännande från de 

utländska huvudkontoren som inte besitter lika omfattande kunskap om den svenska 

marknaden. Fallföretaget kan snabbare implementera smaker som är anpassade efter den 

svenska konsumenten. 

 

Gällande produktförpackningen anser respondenten att designen av Fallföretagets 

produktförpackningar är av stor betydelse. Färgen på burkarna symboliserar olika 

produktlinjer och tanken är att konsumenten snabbt ska förstå vad varje burk innehåller och 

vad Fallföretagets varumärke representerar. Ett bevis på relevansen av 

produktförpackningens design är en sommarupplaga som Fallföretaget släppte för något år 

sedan. Enligt respondenten var produktförpackningen snygg, cool och somrig vilket ledde till 

att konsumenter ville lägga upp sommarbilder och att burken var ett måste i många fall för att 

den var en så pass snygg accessoar. När denna produkt fick en plats i bassortimentet gjordes 

förpackningen om. Produkten förlorade försäljning och konsumenter trodde att den hade 

försvunnit ur sortimentet. Respondenten förklarar det som “Folk idag konsumerar inte bara 

med munnen, utan ögonen är en väldigt viktigt del i konsumtionen”.  

4.1.2 Märkesidentitet  

Den personlighet Fallföretaget uttrycker genom influencers på sociala medier, event och 

sponsring är en hälsosam livsstil, en person som tränar och ser bra ut. Respondenten säger att 

Fallföretaget symboliseras med styrka. Detta anser dock inte respondenten vara unikt: “Alla 

vill förknippa sig med en frisk person”. Något som även visas även genom de event 

Fallföretaget medverkar i. Det är framförallt i stora träningsevent som Fallföretaget är 

delaktiga. För att ytterligare befästa sin personlighet hos konsumenterna sponsrar 

Fallföretaget olika idrottslag så som Tre Kronor och alpina landslaget. Respondenten menar 

att de vill förknippas med mer familjära sporter så som hockey och skidåkning istället för 

extremsporter som exempelvis Red Bull sponsrar stora delar av. Tanken med de sporter som 

Fallföretaget sponsrar är att hela Sverige ska vara intresserade av den specifika sporten. Trots 

att Fallföretaget främst förknippas med att vara vältränad och snygg, är det beteendemässiga 

attributet ödmjukhet av stor betydelse för varumärkets personlighet. Det som respondenten 

anser vara det viktigaste sättet för att etablera varumärkets personlighet är att arbeta med rätt 

personer och att finnas med i rätt miljöer. De individer Fallföretaget använder sig av, som 

konsumenten ska vilja se upp till eller förknippa sig med är framförallt friska glada 
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människor som håller igång och tränar. Enligt respondenten anser Fallföretaget att det inte 

spelar stor roll hur många följare frontfigurerna för varumärket har, utan det som är viktigt är 

att frontfigurerna representerar en bra livsstil. 

 

På frågan om vad av produkten som symboliserar varumärket bäst, svarar respondenten att 

det var produktförpackningen. Det går att utläsa vad som finns med i burken och framförallt 

syns det att burken innehåller BCAA. Detta ger en träning- och hälsoaspekt som Fallföretaget 

vill förknippas med.   

4.1.3 Kärnvärde  

Vid frågan om Fallföretaget har några kärnvärden hade respondenten svårt att konkret ge ett 

svar. Dock går det att utläsa några ord som skulle genomsyra hela företaget när respondenten 

svarade på andra frågor. Något som var av stort fokus är att Fallföretagets alla anställda ska 

vara väldigt ödmjuka. Vid bemötande av konsumenter, grossister och kollegor ska de alltid 

vara ödmjuka. Respondenten uttrycker det som: “Ödmjuk är nyckelordet för hela bolaget” 

4.1.4 Positionering  

När det kommer till Fallföretagets konsumenter, menar respondenten på att den undre 

åldersgränsen är 16 år, medan det egentligen inte finns en övre åldersgräns. Den 

huvudsakliga målgruppen identifieras av respondenten som kvinnor och män i åldersspannet 

18-35 år. Vad gäller olika faktorer som rör konsumenters intressen eller hobbys förklarar 

respondenten att Fallföretaget inte riktar in sig mot konsumenter med specifika intressen eller 

hobbys utan att produkten är till för alla. 

 

På frågan om Fallföretaget använder sig av en specifik strategi vid positioneringen uttrycker 

respondenten att de alltid strävar efter en hög kvalité. De finns ingen målsättning att vara 

billigare än konkurrenterna utan Fallföretaget vill erbjuda en produkt som smakar bra. 

“Att Fallföretaget har lyckats etablera sina drycker med så goda smaker är fantastiskt”, 

anser respondenten. 

4.1.5 Marknadskommunikation & sociala medier  

Den viktigaste delen i marknadskommunikationen är utan tvekan sociala medier. I dagsläget 

är Fallföretaget stora på sociala medier och fortsätter de att bli ännu större bidrar det till 
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spridningen av varumärket. Respondenten menar att Fallföretaget har ett troget följe och 

uttrycker: “Så fort vi släpper något nytt vet hela Sverige om det. Vid en lanseringen av en 

nyhet är det vissa människor som springer ner till Ica och andra butiker för att se om de fått 

in produkten, trots att den inte har levererats till butikerna än.” 

 

Förutom sina egna kanaler används influencers i hög utsträckning som märkesspridare. 

Fallföretaget behöver inte använda sig av reklam i form av tidning eller tv, vilket medför att 

reklamkostnaderna blir begränsade, det är i princip bara internetuppkoppling som behövs, 

enligt respondenten. Eftersom Fallföretagets produkter säljs i dagligvaruhandeln kan det 

uppstå ett maktövertag. Detta i form av att butiker efterfrågar deras produkter då deras kunder 

är på jakt efter produkterna. Vid ett sådant tillfälle menar respondenten på att Fallföretaget 

inte skulle utnyttja makten utan istället visa ödmjukhet. När det kommer till exponering av 

produkter i butiker erbjuds ofta Fallföretaget en valmöjlighet i hur och var exponeringen ska 

ta form. Exponeringen ska vara kategoriserad och det ska vara enkelt för konsumenter att se 

tydliga gränser mellan produktlinjerna. Fallföretagets produktlinjer ska vara placerade i 

tydligt avgränsade sektioner då varje produktlinje har en gemensam färg som är specifik för 

produktlinjen. Tanken är att konsumenten ska kunna kolla på burkens färg och veta exakt vad 

för typ av produkt det är. 

 

Respondenten anser att konsumenterna är delaktiga på sociala medier och att detta även är ett 

mål från Fallföretagets sida, de vill få konsumenten aktiv och delaktig. Det är också viktigt 

att ha en sida (Instagram/Facebook) som inte är “stel” och med dålig uppdatering. När det 

kommer till lansering av nya produkter på sociala medier har Fallföretaget en speciell taktik. 

Taktiken är att försöka reta konsumenten vid nyhetssläpp. Detta genom att lägga upp en 

suddig bild eller exempelvis en rosa bild som gör att folk börjar spekulera kring smaker och 

börjar tagga varandra i bilden. 

4.2 Fokusgrupp 1 

I den första fokusgruppen är det fem av sex personer som dricker energidricka. Den främsta 

anledningen till att de dricker energidricka var smaken. En annan anledning som dock inte är 

lika viktig är att de blir pigga av energidricka. Den deltagaren som inte dricker energidryck 

kan inte svara konkret på varför utan förklarade det med att energidricka aldrig hade lockat. 

Tre av de som dricker energidricka väljer att dricka Fallföretagets produkter. 
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4.2.1 Marknadskommunikation & sociala medier 

Den kommunikationskanal deltagarna får reklam från är uteslutande sociala medier. Vid 

frågan om vad som har bäst effekt på deltagarna när det gäller exponering av varumärken 

svarar alla att det är en person istället för sponsrade inlägg. De menar att reklamannonser är 

ett irritationsmoment på sociala medier och att de inte har någon effekt. De personer som ger 

bäst effekt är de som deltagarna känner snarare än kändisar eller influencers som 

marknadsför produkten. När deltagarna blir tillfrågade att beskriva Fallföretagets influencers 

uppges det att många respondenter inte riktigt vet vilka dessa influencers var. Dock har en 

respondent koll på några av Fallföretagets influencers och beskrev dem som “...snygga 

människor som tränar mycket”. Personlighetsmässigt anses de vara ödmjuka och snälla, 

enligt respondeterna. 

 

Två bilder från en produktlansering av en ny produkt från Red Bull visas och deltagarna fick 

uttrycka sina åsikter kring bilderna. De tycker generellt att bilderna var tråkiga och otydliga. 

Deltagarna ser inget intresseväckande med bilderna och sa att de förmodligen bara skulle 

rulla förbi bilden i instagramflödet. De har svårt att förstå vad syftet är med bilderna och att 

det inte blir en tydlig lansering. Burken i bilden på den nya produkten tar för lite plats och 

märks inte. Åsikten om Red Bulls lansering sammanfattas av en respondent som “Den första 

väckte inte intresse och den andra är bara konstig”. Fyra bilder från Fallföretagets 

produktlansering visas och deltagarna ombeds att diskutera bilderna. Generellt tyckte 

deltagarna att Fallföretagets lansering var mer intresseväckande och rolig än Red Bulls. De 

anser att de hade blivit mer nyfikna på vilken ny produkt som kommer släppas och de förstår 

i större grad vad som är syftet med bilderna och vad som lanseras. Dock anser en deltagare att 

det inte var tillräckligt intresseväckande för att ta sig till en butik och köpa den nya 

produkten. 

 

Vid frågan om deltagarna är mer benägna att posta bilder med Fallföretagets produkt och i så 

fall varför svara alla att de inte har lagt upp någon bild med en sådan produkt. De är däremot 

medvetna om att det är ett fenomen att lägga upp bilder med just Fallföretagets produkt. Detta 

förklarar de med att burkarna har en snygg design och att det är en trend idag. Produkten 

speglar en träningsimage som människor vill förknippas med.  
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4.2.2 Produktattribut 

När deltagarna blev frågade om en burks utseende påverkar vilken dryck de köper är svaret 

att de stora varumärkena på marknaden var så pass etablerade att konsumenten redan visste 

hur alla smakade och valde produkt därefter. Gruppen enas om att när det kommer en ny 

produkt har produktförpackningen en stor påverkan på köpbeslutet. “Det är lättare att testa 

något med en snygg produktförpackning”, menade en respondent. Det visas bilder på Celsius 

produkt, Red Bulls produkt och Fallföretagets produkt för deltagarna. Den första tanken 

gruppen kommer fram till är att Celsius burk inte var visuellt tilltalande. Gällande Red Bulls 

produkt anser de att den sticker ut mest på marknaden tack vare Red Bulls långa historia. 

Fallföretagets produkt tycker deltagarna är stilren. När gruppen blir tillfrågade om 

produkterna utstrålade något svarar de att Celsius ser nyttig ut och att de använder sig av 

klara färger för att synas mycket. De anser att Red Bull bara fokuserar på att ge energi och att 

Fallföretaget vill visa att de är ett nyttigare alternativ till Red Bull. 

4.2.3 Märkesidentitet  

Den personlighet gruppen anser att Fallföretagets varumärke har, är noggrannhet gällande att 

vara nyttig och träna. De anser att varumärkets personlighet har börjat förändra sig idag och 

att den nu är mycket bredare. Deltagarna har svårt att identifiera en typisk användare av 

Fallföretagets produkt eftersom att alla olika typer av människor använder produkten. De 

tyckte att Fallföretaget utstrålar en exklusivitet på grund av priset. När de blir frågade om 

Celsius är exklusivt, som är dyrare än Fallföretagets produkt, blir svaret nej.  

 

Det, av gruppen, identifierade användningsområde Fallföretagets produkt har är framförallt 

vid aktivitet. Det två främsta tillfällena produkten konsumeras vid, är under plugg och innan 

träning. Dock nämner två deltagare att det även förekommer att de konsumerar produkten när 

de sitter hemma och inte gör något speciellt.   

4.3 Fokusgrupp 2  

Energidricka innehåller koffein, det finns sockerfria alternativ och smaken är god, är tre 

anledningar till att hälften av respondenterna i gruppen dricker energidricka. Gruppen som 

består av sex personer har varierande tankar angående energidryck. De som inte dricker 

energidricka ser inget behov av det och anser att det är en onödig utgift samt att det finns 



 

 26 

andra alternativ som exempelvis kaffe. De som svarade ja på frågan om de dricker 

energidricka väljer helst produkter från Fallföretaget eller dess konkurrent Celsius.  

4.3.1 Marknadskommunikation & sociala medier  

Samtliga personer i gruppen exponeras främst av reklam från de sociala kanalerna och de 

menade på att det är svårt att undgå. Majoriteten av respondenterna anser att en vän har bäst 

effekt när det kommer till exponering av produkter, även om uppmärksamheten oftast väcks i 

sociala medier eller av kända märkesbärare. En respondent uttrycker att när en vän föreslår en 

produkt känns det inte som produktplacering som det kan göra när kändisar/influencers 

promotar produkter.  

 

Anledningen till att folk pratar om Fallföretagets produkter på talmedier (podcast och 

Youtube) är för att Fallföretaget fokuserar på personer istället för företag, enligt gruppen. De 

menar på att podcast och Youtube är stora sociala medier i dagsläget och Fallföretaget är 

populärt nu vilket kan vara en anledning till resultatet på mätningen som Färlin (2018) 

publicerade, uttrycker fokusgruppen. “Fallföretaget är bra i dessa kanaler”, uttrycker en i 

gruppen. Fokusgruppen känner sig mer delaktiga i denna typ av marknadsföring, det känns 

inte påtvingat, det blir mer personligt och effektivare. Avslutningvis konstaterar gruppen att 

Fallföretaget använder sig mer av människor istället för företag vid deras marknadsföring.   

 

Generellt sett när företag släpper nya produkter blir det ett diskussionsämne, speciellt när det 

kommer till annorlunda smaker. Hela gruppen instämmer på detta och de som dricker 

energidricka menar på att när Fallföretaget släpper nya smaker väcks suget av att testa 

produkterna. Vidare menar fokusgruppen på att folk reagerar på udda smaker men även 

smaker som det går att relatera till som exempelvis typiskt svenska smaker.  

 

Likt fokusgrupp 1 visas samma två instagraminlägg vid lansering av en ny smak. 

Reaktionerna från fokusgruppen är att Red Bulls inlägg var tråkigt, inte speciellt lockande 

och majoriteten av gruppen efterfrågar mer tydlighet samt att det skulle vara mer 

intresseväckande. Eftersom inlägget var från Red Bulls svenska konto började gruppen att 

diskutera ifall företaget använder samma marknadsföring överallt. Fokusgruppen resonerar 

kring ifall marknadsföringen i Sverige kanske behöver anpassas mer. 

 



 

 27 

När Fallföretagets inlägg visas uttrycker gruppen ett missnöje kring de två första bilderna och 

de är inte speciellt tilltalande, även om den andra bilden var bättre än den första. Den tredje 

bilden faller fokusgruppen bättre i tycke och de anser att den är jättebra, en riktig aptitretare 

och texten är utmärkande. Sista bilden väcker intresse eftersom den sticker ut och innehåller 

fler färger. Burken är tydlig och smaken framgår vilket Red Bull saknade.  

 

Fokusgrupp 2 är inte benägna till att posta bilder, men samtliga har sett andra göra det. De 

gissar på att de som lägger ut bilder förmodligen är sponsrade eller vill visa upp att de 

dricker, lite som en statusgrej. De beskriver dessa personer som duktiga, inspirerande inom 

fitness och nyttiga. Vidare diskuterar gruppen kring de negativa åsikterna som finns mot 

energidricka och de menar på att Fallföretaget inte förknippas med dessa åsikter, vilket de 

tror gynnar Fallföretaget.  

4.3.2 Produktattribut  

När fokusgruppen får se bilder på Fallföretagets, Red Bulls och Celsius produkt är 

majoriteten av gruppen överens om att Celsius burk är minst tilltalande. En i gruppen tycker 

dock att Celsius burk ser bäst ut, tack vare att den ser fräschast och nyttigaste ut. Vidare 

diskuterar gruppen kring Red Bulls burk och menar att varumärket har funnits länge, vilket 

gör den tilltalande och igenkänningsfaktorn är hög. Burken associeras med extremsport men 

även till viss del med krogmiljöer, då burken säljs och används där. Fallföretagets burk ser 

atletanpassad ut och den utstrålar träning. Burken framhäver BCAA och koffein vilket gör att 

den lätt går att koppla till träning. Red Bulls och Fallföretagets burk utstrålar mer proffsighet 

och kvalité än Celsius, enligt majoriteten gruppen. Avslutningvis konstaterar gruppen att 

Celsius och Fallföretaget framstår som mer nyttiga medan Red Bull förmedlas mer som en 

energidricka, som gör att du kan hålla dig vaken längre.  

4.3.3 Märkesidentitet  

Det är relativt delade meningar gällande identifiering av en typisk användare av 

Fallföretagets produkter. Några i gruppen uttrycker att produkten används av aktiva 

människor som tränar. En annan i gruppen menar på att många dricker Fallföretagets 

produkter för att de är trötta och inte innan träning. “Det är till för alla”, uttrycker en i 

gruppen som avslutar diskussionen om den typiska användaren. Utifrån gruppens åsikter 
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verkar de tycka att produkten inte bara vänder sig till människor som tränar, utan att den kan 

konsumeras vid flera olika tillfällen.   

 

Relaterbara, genuina, nere på jorden och mer, enligt gruppen, “vanliga” människor 

kännetecknar Fallföretagets influencers, enligt respondenterna. Fallföretaget känns mer 

personligt, kanske på grund av att det är svenskt. Avslutningvis konstaterar gruppen att 

Fallföretaget riktar in sig mer mot träningsmänniskor.  

4.4 Fokusgrupp 3  

I fokusgrupp 3 konsumerar fyra av deltagarna energidryck regelbundet. De övriga två är inga 

motståndare till energidryck i sig, men har av olika anledningar valt att avstå i större 

utsträckning. Den anledningen som de enas om, är den ekonomiska faktorn, där studenter får 

se energidryck som mer av en lyxvara. En anser att dricka energidryck varje dag är som att 

dricka läsk varje dag, något som inte känns riktigt hälsosamt för kroppen. När de väl dricker 

energidryck väljer fyra av respondenterna, Fallföretagets produkter. Den främsta anledningen 

till detta är smaken, dock kan även mängden koffein avgöra att respondenterna väljer den 

framför Red Bull, som övriga deltagare oftast dricker.  

4.4.1 Marknadskommunikation & sociala medier 

Att reklambranschen förändrats kraftigt de senaste tio åren blir tydligt när samtliga i 

fokusgruppen är överens om att den reklam de exponeras för nästan uteslutande kommer från 

sociala medier i allmänhet och Instagram i synnerhet. På sociala medier menar de att de nås 

av reklam eller någon form av produktexponering från flera håll. Vänner som lägger ut bilder 

där en produkt förekommer, oavsett om det är bildens huvudmotiv eller en parentes i ena 

hörnet, har störst effekt gällande att skapa köpsug. Däremot kan företags officiella sida 

publicera attraktiva bilder, med mycket arbete bakom, där bilden väcker köplust hos 

konsumenten. “Snygga flöden är goals”, säger en av deltagarna och menar på att bilder inte 

bara säljer drycken utan även vilken situation eller omgivning konsumenterna befinner sig i 

när de konsumerar drycken. Att det förknippas med reklam går dock inte att bortse från och 

vissa menar då att influencers har den perfekta blandningen av företagens snygga, 

högupplösta bilder i häftiga miljöer och det personliga i rekommendationer som de kan 

uppleva när produkten istället exponeras av vänner. 
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Vid visningen av hur en smaklansering sker via Instagram av Red Bull respektive 

Fallföretaget, väckte det någorlunda lika tankar hos samtliga respondenterna, oavsett om de 

föredrog Red Bull eller Fallföretagets produkter. Majoriteten var av åsikten att Red Bull inte 

talade till alla, utan att första bilden riktade sig mot den redan frälsta drickaren som hade bra 

koll på produktlinjerna. I kombination med en text som lämnar konsumenten förvirrad 

gällande huruvida det var en ny eller gammal smak som förekom som motiv, menade de att 

de knappast skulle gå till butiken för att fråga om de hade fått in Red Bulls nya smak. När 

nästa bild visades och den nya smaken faktiskt presenterades, verkade inte produkten vara i 

fokus och även här missade konsumenten att det faktiskt var en lansering av en ny smak, 

även om bilden i sig ansågs rolig och kreativ. 

 

Vid lanseringen publicerade Fallföretaget fyra på varandra efterföljande inlägg, fördelat över 

fyra dagar för att rikta allt fokus mot den nya smaken. Den första bilden endast föreställande 

företagets logga med färgad bakgrund var inget som nådde respondenterna, “Jag hade 

troligtvis bara scrollat förbi den utan att tänka på det”, menade en av respondenterna och 

fick medhåll från övriga. Dag två publiceras en bild med samma färgade bakgrund som dagen 

innan men nu med texten ”Summer Edition 2017”. Här börjar något ändå väckas hos 

respondenterna, bilder från gårdagen får en förklaring och det börjar funderas kring vad det 

kan vara för smak. De anser också att bilden är roligare när den berör något mer än bara ett 

företags logga. Bilden som släpps dagen innan avslöjandet är en bild innehållande en burk, 

dock är den täckt av blad som endast låter respondenterna få en skymt av burkens utseende 

och vad som kan tänkas vara den nya smaken. Detta gör vissa av respondenterna så pass 

nyfikna att det tror att de skulle vara benägna att diskutera med vänner vad det kan tänkas 

vara för smak. “Man försöker nästan kika runt bladet för att få en tydligare ledtråd”, 

uttrycker en. Dagen efter publiceras bilden som avslöjar smaken och burkens utseende, där 

den uppfattas som väldigt tydlig med vad som faktiskt vill förmedlas jämfört med Red Bull. 

Strategin med fyra inlägg fyra dagar i rad, uppskattas nu trots att de till en början ansåg att 

den första bilden vara intetsägande och lätt att missa. Uppbyggnaden som sker innan ger 

avslöjandet, menade gruppen, utrymme för konsumenten att spekulera, diskutera och se fram 

emot avslöjandet på ett bra sätt. Den är också enkel att se i både flödet men även under fliken 

”utforska” där bilder som vänner gillar syns. “Man får en väldigt officiell känsla, att nu 

lanserar de en ny smak och det vill företaget kommunicera, jag skulle klicka på bilden”, 

påstår en av respondenterna. De flesta skulle kunna tänka sig att de skulle gå till en butik för 
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att fråga om den nya smaken har kommit in, däremot skulle det troligtvis inte räcka för att 

tagga sina vänner i bilden för att göra dem uppmärksamma på nyheten. 

 

När de får frågan om de är mer benägna att posta bilder med Fallföretagets produkter jämfört 

med konkurrenter, säger några nej. När konkurrenter namnges och respondenterna frågas om 

de skulle kunna tänka sig att publicera bilder med deras produkter ändrar de sig. 

Fallföretagets produkter anses ha en högre status hos fokusgruppens deltagare än flera av 

konkurrenterna, de flesta har också publicerat en bild med Fallföretagets produkter tidigare. 

“Den kanske inte alltid är huvudfokus, men dryck i allmänhet höjer bilder”, menar en 

respondent som får medhåll från andra deltagare, “att burken sen är snygg gör ju att den 

förekommer på mer bilder än vissa andra varumärken”, fortsätter respondenten. Förutom att 

en burks utseende och status avgör valet att publicera en bild med Fallföretagets produkter, 

tror gruppen att konsumenterna gärna vill framställa sig själva som nyttiga. Flera anser också 

att de som publicerar “rätt varumärke” framstår som trendiga och att detta stärks ännu mer 

om det dessutom gäller en ny smak. “Jag brukar faktiskt lägga upp bilder och recensera vad 

jag tycker om den nya smaken första gången jag dricker den”, säger en respondent. 

 

De influencers som förknippas och syns med varumärket har olika stor effekt på deltagarna 

och har därför även olika svårt att uttala sig om de ser någon generell personlighetstyp hos 

dessa. De är däremot rörande överens om att fitness och träning är något som länkar dem 

samman, ofta med fina instagramflöden. “De känns drivna och målmedvetna, samtidigt 

ödmjuka”, uttrycker en i fokusgruppen som får visst medhåll av de andra. 

4.4.2 Produktattribut 

I den djungel som finns av energidrycksvarumärken gäller det för samtliga att ha en 

produktförpackning som sticker ut och uppmärksammar kunden på deras produkt. Olika 

design utstrålar olika attribut, när Fallföretagets burk ställs i relation till Red Bull och Celsius 

anser de flesta att Celsius inte hade en tilltalande design. Några tycker att den kändes gammal 

och konstgjord, “samtidigt kan päronen på burken förmedla att den är fruktig och helt okej 

nyttig”, menar en annan. Red Bull hade förutom en inarbetad och igenkännande burk, en 

något negativ utstrålning som en uttrycker: “typisk energidryck med taurin, känns onyttigt”, 

samtidigt anses den ge ett proffsigt intryck. Fallföretaget anses ha en stilren design som 

kändes lite fräschare och nyttigare än den klassiska energidrycken. Även denna upplevdes av 
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gruppen som proffsig och tydlig i budskapet kring vad den innehåller. Den konsekvent 

genomgående designen, med små färgskiftningar beroende på smak, anses unik för 

Fallföretaget. Möjligheten till att göra snygga exponeringar i butik noterar också av gruppen, 

eftersom burkarna smälter samma trots olika smaker. Färgkoderna beroende på burken 

innehåll är något som tilltalar några i fokusgruppen, men de menar att den stora massan 

troligtvis inte förstått varför färgen skiftar på burkarna än. 

4.4.3 Märkesidentitet 

Den som konsumerar Fallföretagets produkter förknippas tydligast med medvetna, trendiga 

personer som gillar hälsa och träning enligt respondenterna. Även om de upplever att alla 

typer av människor dricker den idag. Den som de har svårt att föreställa sig nyttja produkten 

är äldre personer eller “nördiga datorspelare”, som respondenten uttrycker det.  Just den 

typiska användaren av produkten tror gruppen är den främsta anledningen till viljan att synas 

och förknippas med varumärket, framhäva sig som duktig, ambitiös och att ge intryck av ett 

aktivt liv. Detta speglar resultaten i Färlins (2018) publicering i Resumé med mest frekvent 

omnämnda varumärkena menar gruppen. Det tror även att Fallföretagets ambitioner att växa 

är betydligt större än till exempel Red Bull. 

 

Till sist fastslår gruppen att förtäring av Fallföretagets produkter i stort sett sker när som 

helst, men att de vanligaste tillfällena är i skolan när de studerar, kör bil längre sträckor, 

tränar och är aktiva. De tror dock att det kan komma att bli ett vanligt alternativ på caféers 

uteserveringar framöver, för att släcka törsten utan att dricka något onyttigt som Cola. De 

varierande produktlinjerna talar för att företaget kommer fortsätta att expandera, och 

lanseringen av deras glassar tror deltagarna kan fånga upp en ny kundgrupp. De anser att 

Sveriges fitnessprofiler ligger långt före de utomlands, där de tenderar att dricka ”typiska 

energidrycksmärken” och att de ser stor potential att etablera sig på dessa marknader också. 

“De följer trenderna bättre än någon annan på marknaden och vet precis vad konsumenten 

efterfrågar idag” avslutar en respondent och de andra instämmer. 
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4.5 Kundbaserat varumärkeskapital  

Frågorna i tabellen utgår ifrån Aakers (1996) mått på kundbaserat varumärkeskapital. Svaren 

representerar varje fokusgrupp och visar hur starkt kundbaserat varumärkeskapital 

Fallföretaget har.   

 
Tabell 1. Beskriver Fallföretagets kundbaserade varumärkeskapital utifrån fokusgruppernas 

svar.  
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5. Analys  

Den insamlade teorin och empirin kommer i detta kapitel att sammanställas och analyseras. 

Detta har resulterat i att några karakteristiska identifierats inom varumärkets beståndsdelar. 

Dessa beståndsdelar kommer lyftas fram och behandlas i separata stycken för att underlätta 

härledningen till påverkan på det kundbaserade varumärkeskapitalet. 

5.1 Design och produktinnehåll 

Vid fokusgruppernas diskussioner gällande produktförpackningen hos Fallföretaget och två 

av dess konkurrenter, uppfattades Fallföretagets design som positivt utmärkande. En enkel, 

proffsig och stilren beskrivning om innehållet som indikerar på att det är ett nyttigt alternativ 

till konkurrerande varumärken. Anledning till denna åsikt kan förklaras med att 

fokusgrupperna var betydligt mer skeptiska till Red Bulls produktförpackning som inte 

tydligt presenterade innehållet. Detta väckte misstanke om vilka mindre hälsosamma ämnen 

drycken kan tänkas innehålla. Att konsumenterna snabbt ska förstå innehållet utifrån 

produktförpackningen är något som Fallföretaget medvetet arbetat med (se Avsnitt 4.1.1). 

Genom resultatet som framkom av empiriinsamlingen går det att stödja det Raheem et al. 

(2014) förklarar, att produktförpackningen är en påverkande kraft vid konsumentens 

köpbeslut. Produktförpackningen ska tydligt visa varumärket och innehållet. Den anledning 

fokusgrupperna ansåg vara den mest bidragande till att människor publicerar bilder på sociala 

medier med Fallföretagets produkt var den proffsiga och stilrena designen. Fallföretaget 

uppfattar även detta som anledningen till trenden att publicera dessa bilder. Eftersom att det 

har blivit en trend kan det antas att fler människor exponeras för varumärket än om 

Fallföretaget själva hade publicerat reklam, på så sätt når produktförpackningen ut till fler 

konsumenter än vad reklam gör (Raheem et al., 2014). Fokusgrupperna ansåg också att de 

blir mer positivt påverkade av ett varumärke om de känner personen som publicerar bilden, 

därför kan konsumentpublicerade bilder anses vara mer effektiva än reklam som Fallföretaget 

publicerar. 

 

Majoriteten av de som konsumerar energidryck i fokusgrupperna, drack Fallföretagets 

produkter. Den genomgående och främsta anledningen till att valet föll på Fallföretagets 

drycker var smaken. De ansågs ha lyckats bra med produktkvalitén och det breda 

smakutbudet. Fallföretaget strävar att ha en hög kvalité på produkterna. En konkurrensfördel 
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som de har gentemot konkurrenter som försöker imitera produkterna är att de innehåller 

BCAA. Ett svårhanterat ämne då smaken är motbjudande, men utifrån fokusgrupperna går 

det att påstå att Fallföretaget har hittat recept som döljer smaken. Den kunskap som krävs för 

att ta fram en god dryck som innehåller BCAA kan ses som, vad Melin (1999) kallar 

informellt patentskydd. Fallföretaget berättade att de smaker som existerar i dagsläget är 

anpassade för den svenska marknaden. Här förklarar Fallföretaget konkurrensfördelarna med 

att vara Sverigebaserade och möjligheten att styra smaker och produktlinjer efter 

konsumenternas efterfrågan. En process som är mer komplicerad och tar betydligt längre tid 

hos konkurrenter med huvudkontor på andra platser i världen, där smaker ska kunna 

appliceras på en global marknad för att vara aktuella (se Avsnitt 4.1.1).  

 

Fallföretaget har som tidigare nämnt BCAA i sin produkt, något som fram till nyligen var 

unikt. Att tillsätta detta ämne bidrog till att Fallföretaget kunde kapitalisera på hälso- och 

träningstrenden som råder idag. Förpackningsdesignen, i kombination med produktens 

egenskaper, gör det ofrånkomligt att göra associationer med träning och en aktiv livsstil 

enligt fokusgrupperna. Produktförpackningen har förmågan att framhäva märkesidentiteten 

(Underwood, 2003), hälsa och den aktiva livsstilen. Även Kumar och Noble (2016) stödjer 

detta då de menar på att produktförpackningen skapar en identitet.  

 

Utifrån denna analys går det att utnämna design och produktinnehåll som de mest 

framträdande produktattributen.  

5.2 Träning, hälsa och ödmjukhet  

Som ovan nämnt förmedlar Fallföretagets produktförpackning och innehåll en identitet som 

förknippas med hälsa och en aktiv livsstil. Ytterligare en faktor som ger än mer upphov till 

identiteten är, enligt fokusgrupperna, Fallföretagets influencers. När de ombads identifiera 

personligheten hos dessa influencers ansåg de att träningsinriktad och hälsosamm var typiska 

karaktärsdrag. Karaktärsdrag som stämmer överens med hur Fallföretaget strävar efter att 

uppfattas av konsumenterna med offentliga personer som de främsta ambassadörerna. 

Fallföretaget sponsrar folkkära landslag inom olika sporter (se Avsnitt 4.1.2). 

Ambassadörerna deltar på träningsevent och kan då på ett starkare sätt befästa Fallföretagets 

personlighet hos konsumenterna. Ett annat personlighetsdrag hos influencerna som 

fokusgrupperna identifierar är ödmjukhet. Detta är något som Fallföretaget anser ska 
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genomsyra hela organisationen och det blir på så sätt en viktig del av märkesidentiteten. Att 

låta vissa personer företräda företaget och på så sätt ge en bild av användaren samt att 

framträda i vissa evenemang är två viktiga tillvägagångssätt för att ge varumärket en 

personlighet som är centralt för identitetsutvecklande (Melin, 1999).  

 

Fokusgrupperna beskriver produktens användningsområden som relativt breda, specifika 

situationer då de själva konsumerar produkten är när de studerar, tränar eller kör bil längre 

sträckor. Av detta går tydligt att se att synonymt för dessa är respondenternas eftersträvan av 

en prestationshöjande effekt vid förtäring av Fallföretagets produkter. Det bakomliggande 

motivet till att ha ett behov av en prestationshöjande effekt är någon form av aktivitet. 

Produktens användningsområde kan då kopplas till den aktiva identiteten Fallföretaget bland 

annat eftersträvar (se Avsnitt 4.1.2). En tolkning som Melin (1999) stödjer då att han 

identifierar användningsområde som en identitetsutvecklande faktor.  

 

Samtliga respondenter pratar om att det råder en hälso- och träningstrend, som varit aktuell i 

ett antal år nu, som Fallföretagets produkter känns mer eller mindre anpassade efter. Den 

märkesidentitet Fallföretaget har lyckats framställa är rätt i tiden, i fokusgrupperna nämns det 

att konkurrenten Celsius har hälsoidentiteten men saknar träningsidentiteten. Den 

ovannämnda trend sätter alltså ett krav på varumärket som inte Celsius uppfyller och det är 

träningsaspekten. Detta krav uppfyller däremot Fallföretaget och intervjuperson uttrycker att 

den starkaste bidragande anledningen till att identiteten passar in i träningstrenden är att deras 

dryck innehåller BCAA. Ett varumärkes identitet bidrar till att attrahera konsumenter med 

samma identitet (Kotler et al., 2008) och eftersom att hälsa och träning står i ropet idag kan 

Fallföretaget attrahera en stor del av marknaden. 

 

Förmågan att överföra varumärkets identitet till nya produktlinjer är en viktig del i skapandet 

av märkesidentitet (Melin, 1999). Fallföretaget har idag utvidgat sitt utbud till sex 

produktlinjer, där samtliga besitter olika egenskaper. Utan att frågan ställts uppstod 

diskussioner gällande hur den senaste i raden av produktlinjer fått ett positivt mottagande. 

“Jag tycker det är väldigt kul att de har börjat med glass” säger en respondent, som 

dessutom föredrar Red Bull framför Fallföretagets produkter. Det verkar som att Fallföretaget 

lyckats överföra varumärkets hälsostämpel till glassen som lanserats, där den blir ett 

kalorisnålt alternativ. Denna överföring av identitet mellan produktlinjer är en vanligt 

förekommande strategi vid produktutvidgning (Uggla, 2002).  
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Avsnittets analys resulterade i att de tre aspekterna träning, hälsa och ödmjukhet utgjorde 

Fallföretagets märkesidentitet. Denna har skapats genom influencers, medverkande på event, 

sponsring, produktinnehållet och dess användningsområde. 

5.3 Kvalité och exklusivitet 

De faktorer som utgör rubrikerna i de två föregående avsnitten i analysen (5.1 & 5.2) kan ses 

som Fallföretagets kärnvärden. Design och produktinnehåll bidrar till konsumentens 

upplevda kvalité, därför kan dessa två kategoriseras med just ordet kvalité. Under intervjun 

med Fallföretaget kunde inte respondenten identifiera några kärnvärden utan denne svarade 

de flesta frågorna med vad som kunde tolkas som en utgångspunkt i dessa faktorer. De 

viktigaste faktorerna i kategorierna produktattribut och märkesidentitet är företagets 

kärnvärden (Melin, 1999) därför kan kvalité, träning, hälsa och ödmjukhet ses som 

Fallföretagets kärnvärden. De tycks, utan att Fallföretaget kan precisera exakt vilka de är, 

vara nycklarna till den position som tagits på marknaden. Genom att med produktinnehållet 

profilera sig mot träning och hälsa, samtidigt som de aldrig avser att vara billigare än 

konkurrenterna, upplever respondenterna Fallföretaget som det givna alternativet för den 

aktiva och medvetna livsstilen (se Avsnitt 4.2.3). En ytterligare intressant observation är att 

respondenterna uppfattar Fallföretaget som ett mer exklusivt alternativ, trots att de och 

konkurrenterna i stort sett har en identisk prisnivå. 

 

För att positioneringen ska vara tydlig för konsumenterna och öka märkesassociationerna är 

ett tillvägagångssätt att låta personer profilera sig med varumärket (Aaker & Shansby, 1982). 

Fallföretaget använder sig bland annat av denna strategi och nyttjar märkesbärare med en 

livsstil som är synonym med positioneringen. Märkesbärarna exponerar sin livsstil på sociala 

medier, vilket är en central del av Fallföretagets marknadskommunikation (se Avsnitt 4.1.5). 

Fallföretaget har positionerat sig med hjälp av kärnvärdena som utgörs av de främsta 

produktattributen och märkesidentiteten. Varumärket har även en exklusiv positionering i 

konsumenternas medvetande. 

5.4 Människan istället för företaget på sociala medier  

Under fokusgruppernas diskussioner framgick det att den reklam som har störst påverkan på 

respondenterna, är den som förmedlas av en fysisk person snarare än från ett företags egna 



 

 37 

kanaler. Här uppfattade vissa att de var mer benägna att köpa produkter som publicerades av 

vänner och bekanta, samtidigt ansåg sig vissa triggas av vackra bilder där miljöer där drycken 

förtärs kan skapa sug hos konsumenten. Dessa bilder publiceras oftast av influencers, som är 

en bra kombination av personligt och professionellt (se Avsnitt 4.4.1). Då det utifrån 

fokusgrupperna går att säga att mångas köpbeslut påverkas av vad vänner publicerar, måste 

Fallföretaget få den enskilda konsumenten att frivilligt publicera inlägg med produkten.  

 

En strategi som framgår av intervjun är att Fallföretaget använder sina kanaler på sociala 

medier för att reta konsumenten när de släpper en ny produkt. Tanken är då att konsumenten 

ska börja spekulera och diskutera kring vilken smak den nya produkten har (se Avsnitt 4.1.5). 

Ett intresse väcks och konsumenter vill lägga upp bilder där de recenserar produkten, enligt 

fokusgrupperna. Konsumenterna blir engagerade i varumärket genom att Fallföretaget skapar 

konsumentdiskussioner och på så sätt interagerar konsumenterna med varandra och de 

publicerade inläggen, denna integrering leder till att konsumenterna sprider både varumärket 

och produkten (Mangold & Faulds, 2009). Detta bidrar till en ökad märkeslojalitet (Laroche 

et al., 2013). De diskussioner som uppstår i samband med till exempel lansering av en ny 

produkt kan benämnas eWOM (Carr & Hayes, 2014). Utifrån fokusgrupperna går det att 

stödja effekterna av strategin. Respondenterna anser att Fallföretaget har lyckats att skapa ett 

intresse och vissa medger att de skulle börja diskutera de publicerade bilderna. Fallföretaget 

lyckas på så vis att sprida eWOM som de själva satt ramarna för och styrt i en gynnsam 

riktning, vilket är ett måste enligt Mangold och Faulds (2009).  

 

Det Fallföretagets marknadskommunikation handlar om, utifrån analysen, är att engagera den 

enskilda konsumenten för att få denne att sprida varumärket. Detta görs genom influencers 

och diskussionsstartande inlägg på sociala medier. 

 

5.5 Fallföretagets kundbaserade varumärkeskapital  

Aakers (1996) förslag på hur kundbaserat varumärkeskapital kan mätas utifrån fyra mått har 

använts för att undersöka effekten av Fallföretagets varumärkesuppbyggande process.  
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5.5.1 Märkeslojalitet 

Två av fokusgrupperna uppgav att de var villiga att betala fem kronor mer för Fallföretagets 

produkt än för de två konkurrenterna Red Bull och Celsius (se Tabell 1). Det innebär ett 

prispåslag på cirka 20 procent, vilket tyder på en stark märkeslojalitet. Den fokusgrupp som 

inte var villig att betala extra innehöll en majoritet som inte dricker energidricka. Detta visar 

på att den fokusgruppen inte var en del av marknaden och det är därför inte ett oväntat 

resultat att respondenterna inte är märkeslojala. De respondenter i fokusgrupperna som har 

druckit Fallföretagets produkter, var nöjda med produkten och ansåg att den gav det värde 

som de betalade för (se Tabell 1). Fokusgrupp 1 ansåg att det förväntade värdet matchade det 

upplevda värdet. Samma fokusgrupp skulle inte rekommendera Fallföretagets produkt till 

bekanta av den anledningen att varumärket är så pass spritt idag att alla redan vet vad det är. 

De två andra grupperna var inne på samma spår och sa att de förmodligen inte behövde 

rekommendera produkten till bekanta. Dock skulle de göra det om de kände någon som drack 

mycket av en annan energidricka. Konsumenterna är alltså så pass nöjda med värdet av 

Fallföretagets produkt, men även med varumärket som helhet, att de är så lojala att de skulle 

både betala mer för produkten och rekommendera den till bekanta.  

 

En av de bidragande faktorerna till märkeslojalitet är produktförpackningen, den ökar både 

det upplevda och förmedlade värdet. Detta ökar konsumenters relation till varumärket 

(Underwood, 2003). Fallföretaget har skapat en produktförpackning som ser proffsig, stilren 

och enkel ut (se Avsnitt 5.1) och på så sätt ökat värdet av produkten. Ett slags bevis på detta 

värde är att konsumenter vill publicera bilder med Fallföretagets produkter, något som 

fokusgrupperna tror beror på förpackningsdesignen. Gällande produktattribut anser 

majoriteten av respondenterna i fokusgrupperna att de väljer Fallföretagets produkter framför 

konkurrenter främst på grund av smaken. Detta produktattribut påverkar det upplevda värdet 

av produkten och en stor del av konsumenternas medvetna lojalitet går alltså att föras till de 

smaker Fallföretaget har utvecklat till sina produkter. Av detta stycke går det att säga att en 

av de delarna i varumärket som har störst påverkan på märkeslojaliteten är Fallföretagets 

huvudsakliga produktattribut design och produktinnehåll. 

 

Tidigare i analysen har det förklarats att Fallföretaget har utvecklat en märkesidentitet som 

ligger rätt i tiden och är något många konsumenter vill förknippas med (se Avsnitt 5.2). 

Märkeslojaliteten kan påverkas av märkesidentiteten (Ghodeswar, 2008) och Fallföretagets 
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karaktäristiska identitet av framförallt träning och hälsa hjälper dem att differentiera sig. Det 

kan vara en förklaring till att konsumenterna vill betala mer för produkten och att de skulle 

rekommendera produkten till bekanta. Fokusgrupperna ansåg att Fallföretagets identitet var 

en starkt bidragande faktor till att konsumenter vill förknippas med varumärket. Det är en 

möjlig faktor som påverkar konsumenternas återköpsbeteende och även att deras vilja till att 

betala mer för produkten. Identiteten bidrar med andra ord till märkeslojalitet. Den strategi 

Fallföretaget har för att få konsumenterna engagerade och för att skapa diskussioner (se 

Avsnitt 5.4) har under analysen förklarats vara ytterligare en faktor som påverkar 

märkeslojaliteten positivt då de skapar eWOM. 

5.5.2 Upplevd kvalité 

En fokusgrupp menade på att Fallföretagets och konkurrenternas produkter är av likvärdig 

kvalité. De två andra grupperna uttryckte att kvalitén på Fallföretagets produkter är högre än 

konkurrenternas och att det märks att produktutvecklingen sker med omsorg (se Tabell 1). 

Fallföretaget har ett stort fokus på att hålla en hög kvalité på alla produkter, något som märks 

i fokusgruppernas svar. Respondenterna tyckte att det märks framförallt på smakerna (se 

Avsnitt 5.1). Jämfört med konkurrenterna Red Bull och Celsius ansåg majoriteten av de 

respondenter i fokusgrupperna som konsumerar energidricka att Fallföretaget har godare 

smaker, med andra ord en högre upplevd smakkvalité.  Produktförpackningen kan utifrån 

fokusgrupperna argumenteras vara visuellt attraktivt (se Avsnitt 5.1), något som höjer den 

upplevda kvalitén (Melin, 1999). Det är alltså smaken och produktförpackningens design som 

är två stark påverkande krafter gällande upplevd kvalité. När bilder från lanseringen av Red 

Bulls produkt och Fallföretagets produkt visades i fokusgrupperna kom de fram till att 

kvalitén på Fallföretagets lansering upplevdes som mer välgjord och skapade ett större 

intresse för den nya produkten. Den marknadskommunikation fallföretaget för på sociala 

medier kan då anses ha en högre kvalitétsstämpel. Analysen ovan argumenterar för att den 

upplevda kvalitén på Fallföretagets produkt är hög och i vissa aspekter högre än 

konkurrenternas.  

5.5.3 Märkesassociationer 

De personligheter som respondenterna uttryckte var associerade med varumärket var 

framförallt hälso- och träningsaspekten som ett gemensamt tema (se Tabell 1) och det är just 

den personligheten som Fallföretaget vill förmedla (se Avsnitt 4.1.2). Fallföretaget har befäst 
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personligheten framförallt på sociala medier genom deras influencers som beskrivs som 

“snygga och vältränade människor” av en respondent i fokusgrupp 1 (se Avsnitt 4.2.1). 

Andra tillvägagångssätt Fallföretaget har använt sig av är att medverka på träningsevent och 

sponsring av idrottslag (se Avsnitt 4.1.2). Det är också produktens användningsområde som 

har bidragit till den aktiva identiteten Fallföretaget har. Fokusgrupperna anser att det tillfället 

som produkten främst används till är när de ska vara aktiva och behöver något 

prestationshöjande. Fokusgrupperna var snabba att identifiera den personligheten vilket tyder 

på att det finns en stark association mellan ovan nämnda aspekter och varumärket hos 

konsumenterna. Personligheten har kommit att utgöra märkesidentiteten, Aaker (1996) menar 

att personligheten kan skapa en emotionell koppling mellan konsument och varumärke och 

att på så sätt skapa märkesassociationer. Då identiteten är en stor del av Fallföretagets 

positionering, (se Avsnitt 5.3) stärker positioneringen konsumentens associationer till 

varumärket.  

  

Samtliga personer i fokusgrupperna ansåg att Fallföretagets produkt ger värde för pengarna 

(se Tabell 1). Det värdet som konsumenterna upplever är direkt påverkat av Fallföretagets 

märkesidentitet (He et al., 2012) som har en stark koppling hos konsumenterna. De 

funktionella fördelarna som konsumenterna får ut av Fallföretagets produkt är en energidryck 

som är prestationshöjande, god och även nyttig (se Avsnitt 5.1). Genom Fallföretagets 

marknadskommunikation på sociala medier har de skapat eWOM, en kommunikationskanal 

som också direkt påverkar det värde som konsumenten uppfattar (Gruen et al., 2006). 

 

Utifrån fokusgruppernas svar (se Tabell 1) går det att utläsa att två av fokusgrupperna ansåg 

att Fallföretaget är en bra organisation och den tredje hade ingen uppfattning angående den 

ställda frågan. Eftersom att Fallföretaget och dess konkurrenter har liknande produktattribut 

kan det vara bra om organisationen bakom varumärket tydligare förknippas med varumärket 

och på så sätt differentieras från konkurrenterna (Aaker, 1996). En förklaring till att 

Fallföretaget står i gott anseende hos respondenterna kan vara att det är en svensk 

organisation, vilket kan göra att den känns mer pålitlig än de utländska konkurrenterna. I och 

med att Fallföretaget är aktiva på event får konsumenten se organisationen bakom produkten 

och på så sätt skapa en relation till Fallföretaget (Aaker, 1996). Då en fokusgruppen inte hade 

en uppfattning om organisation kan det argumenteras för att Fallföretaget bör arbeta mer med 

just denna del av märkesassociationer. 
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5.5.4 Märkeskännedom  

Det råder ingen tvekan om att respondenterna hade kunskap om Fallföretaget och andra 

varumärken på energidrycksmarknaden innan fokusgrupperna ägde rum. Alla respondenter i 

fokusgrupperna hade hört talas om Fallföretaget innan diskussionstillfället (se Tabell 1) vilket 

visar på en hög igenkänningsfaktor. När de i inledningsstadiet av fokusgruppen blev 

tillfrågade vilka energidrycker de dricker nämnde de flesta först Fallföretagets produkt, detta 

tyder på både konsumenternas förmåga att komma ihåg produkten samt att den är top-of-

mind. Dock är det ingen av fokusgrupperna som enbart nämner Fallföretaget, varumärket är 

alltså inte märkesdominant. När fokusgrupperna istället blir frågade om de vet vad 

Fallföretagets varumärke står för kan alla respondenter snabbt urskilja flera punkter, det visar 

på att konsumenterna har en märkeskunskap gällande Fallföretaget. Utifrån fokusgrupperna 

går det att identifiera att Fallföretagets varumärke uppfyller fem av sex delar av 

märkeskännedom. Detta betyder att den märkeskännedom konsumenterna har om varumärket 

är hög. Det som kan ha bidragit till att respondenterna i fokusgruppen har en stor kännedom 

om Fallföretagets varumärke är till stor del den marknadskommunikation som förs genom de 

influencers som finns på sociala medier (se Avsnitt 5.4). Trenden att privatpersoner 

publicerar bilder med produkten (se Avsnitt 5.1) kan också ha en bidragande effekt. 
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6. Slutsats 

Studien visade att Fallföretaget har med sina produkter och marknadsposition skapat ett 

varumärke som konsumenter vill synas, förknippas och interagera med. Utformningen av 

varumärket undersöktes utifrån de fem stegen produktattribut, märkesidentitet, kärnvärden, 

positionering och marknadskommunikation, där kärnvärde var minst framträdande. Utifrån 

studien går det att urskilja produktens design och produktinnehåll som de i särklass viktigaste 

delarna i produktattributen när det kommer till konsumentens val. Med produktinnehåll 

menas de framträdande komponenterna i den fysiska produkten som särskiljer sig från 

konkurrenterna. Om företag lyckas skapa en tilltalande design och innovativt 

produktinnehåll, har produktattributen positiv påverkan på det kundbaserade 

varumärkeskapitalet, framförallt genom märkeslojalitet och upplevd kvalité. 

 

Fallföretagets märkesidentitet tar form i träning, hälsa och ödmjukhet. Tidstypiska 

personlighetsdrag som kan sammanfattas med ordet trendig när det kommer till 

livsmedelsbranschen. Framställs identiteten som trendig verkar konsumenter vilja förknippas 

med varumärket, vilket ökar både märkesassociationer och märkeslojalitet. Den trendiga 

identiteten är för konsumenten relaterbar och något konsumenten vill förknippas med 

(framstå som). Det är en identitet som motsvarar en personlighet som är eftersträvansvärd. 

 

Studien visar på att kärnvärde präglas av produktattribut och märkesidentitet, vilket därför är 

svårt att härleda till direkta effekter på kundbaserat varumärkeskapital. Enligt studien har 

konsumenter lätt att identifiera produktattribut och märkesidentitet, samtidigt som kärnvärden 

tenderar att hamna i skymundan. Kärnvärden kan tänkas ha en större betydelse internt, där de 

kan fungera som ett riktmärke i arbetsprocessen kring marknadspositioneringen. Är 

positioneringen tydlig för konsumenten har det en positiv effekt på det kundbaserade 

varumärkeskapitalet då den tillåter dem att göra önskvärda märkesassociationer. 

 

Marknadskommunikationen sker nödvändigtvis inte genom att företaget själva sprider 

varumärket, utan utformas främst för att locka konsumenter att sprida det åt dem. Då används 

med fördel sociala medier där den enskilda individen kan interagera med varumärket och 

andra konsumenter. Denna interaktion bidrar till positiv effekt på kundbaserat 

varumärkeskapital genom både märkesassociationer och märkeskännedom. 
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7. Diskussion 
Avslutande diskussion om studiens begränsningar och resultat följt av förslag till vidare 

forskning presenteras i detta avsnitt. 

 

Under studiens gång har författarna mött en del begränsningar. En begränsning som 

uppdagades tämligen tidigt i studiens gång, var att inblicken i Fallföretaget inte var fullt så 

transparent som förväntat. Detta hade att göra med Fallföretagets policy om att inte delta i 

projektarbeten. En påverkan detta hade på studiens resultat var att en generell bild av den 

interna uppfattningen om varumärket inte kunde undersökas. För att exempelvis kunna 

identifiera kärnvärden hos Fallföretaget, skulle mer tid och besök på kontoret behövts för att 

se interaktion mellan anställda. Det skulle kunnat ha bidragit till att kärnvärde utgjort en 

större del av resultatet. Dock anses studien ha identifierat vissa kärnvärden genom 

empiritolkningen, om än inte alla. 

 

En begränsning med studien är att den bara studerar den svenska marknaden och dess  

konsumenter. Detta gör att viss jämförelse med konkurrenter kan bli missvisande då de är 

verksamma på fler marknader än den svenska. Detta är en begränsning som var nödvändig då 

studien ämnar att forska kring den svenska marknaden. Att ta med i beräkningarna vid analys 

av den positiva uppfattningen som respondenterna har av Fallföretaget, till skillnad från 

konkurrenterna, är att det är ett svenskt bolag. Något som kan tänkas ha en positiv påverkan, 

då svenska produkter generellt har en kvalitétsstämpel som även kan medföra viss patriotism. 

 

Trots att ett varumärke har ett positivt kundbaserat varumärkeskapital, behöver det 

nödvändigtvis inte betyda att konkurrenterna inte har det. Om fler konkurrenter har ett starkt 

varumärkeskapital minskar det relativa värdet. Det gäller att se till kontexten och marknaden 

företag befinner sig i för att utvärdera det kundbaserade varumärkeskapitalet. De intervjuer 

som har gjorts i fokusgrupperna för att undersöka det kundbaserade varumärkeskapitalet, kan 

tänkas ha gett ett resultat som delvis är missvisande. Till exempel när en grupp på sex 

personer blir frågade om vilka varumärken det finns på energidrycksmarknaden är det inte 

varje enskild individ som kommer ihåg ett visst varumärke utan de påminns av varandra. Det 

skulle kanske kunna leda till att empirin visar att märkeskännedomen är högre än vad den 

egentligen är.  
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Studien har genererat en ökad förståelse och kunskap för hur märkesinnehavaren kan tänka  

kring utformningen av varumärket och vilka delar som är essentiella i uppbyggnaden av 

varumärket. Att bygga ett varumärke som uppskattas av konsumenten kräver en förståelse för 

marknadens preferenser och behov. En annan implikation studien kan tänkas leda till att 

företag inser vikten av att involvera konsumenterna mer, något som kommer resultera i en 

kostnadseffektiv marknadsföring. Fallföretaget använder sociala medier som den primära 

kanalen för att sprida varumärket där konsumenter kan interagera med varandra. 

 

Ett intressant resultat från fokusgrupperna, var att Celsius, som har en i stort sett identisk 

produkt och positionering, inte alls når ut till konsumenterna i samma utsträckning som 

Fallföretaget. Celsius ansågs ha märkesassociationer till träning och hälsa, något som dock 

blekna så fort det ställdes i relation till Fallföretaget. 

7.1 Vidare forskning  

Studien berör utformningen av varumärket i ett tidigt stadie därav hade det varit av intresse 

att studera vidare hur ett företag kan bevara varumärket. Vad ska företag göra för att behålla 

konsumenternas uppfattning gällande märkeskännedom, associationer, lojalitet och upplevda 

kvalité? Ser processen annorlunda ut för att uppnå ett positivt kundbaserat varumärkeskapital 

än för att behålla ett positivt kundbaserat varumärkeskapital? Ett annat intressant 

forskningsämne skulle vara att undersöka om denna studies teoretiska bidrag praktiskt kan 

appliceras på andra företag i både liknande och helt andra marknader. En sådan undersökning 

skulle kunna testa relevansen av denna studie.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide semistrukturerad intervju  
Produktattribut 

Har Fallföretaget några patent? 

 

Vad gör er dryck unik? 

 

Vad får konsumenten för värde av att köpa er produkt?  

 

Märkesidentitet 

Vad symboliserar Fallföretaget?   

 

Vilka typ av influencers jobbar ni med? Och vad är deras uppgift?  

Vad är målet med att ha influencers?  

 

Ni har dubbelt så många följare som Red Bull och Celsius tillsammans på instagram, hur 

kommer det sig? Vad gör ni annorlunda för att få konsumenter att interagera? 

 

Upplever du någon utmärkande skillnad i arbetssättet på Fallföretaget jämfört med din tid på  

Red Bull som gör det “intressantare” för konsumenten? Allt från produkt, approach till 

sociala medier. 

 

Hur arbetar Fallföretaget med sociala medier för att ge en personlighet till varumärket? 

 

Vilka event är Fallföretaget med på?  

 

Vilka sponsrar Fallföretaget? Kriterier?  

 

Har Fallföretaget någon idealtyp som de vill att kunderna ska se upp till eller förknippa sig 

med? (Är det aktiva människor som tränar mycket, är det människor som studerar osv?) 

 



 

 

Vad förmedlar Fallföretagets varumärke   “identitetet” bäst? Är det er logga, förpackning 

etc.? 

 

Strävar ni efter att framställa Fallföretaget på något speciellt sätt i butik? Upplägg vid 

frontning, “pyramider” med produkten vid smaklansering. 

 

Vad vill ni att konsumenten ska förknippa ert varumärke med? 

 

Kärnvärde  

Arbetar ni utifrån några kärnvärden?  

 

Positionering 

Vilken ålder är er huvudsakliga målgrupp? 

 

Har de någon speciell sociografisk delaktighet? (Gaming, träning, plugg, arbetande, kön, osv) 

 

Vilken strategi har Fallföretaget vid positionering? exempelvis efter produktattribut, 

pris/kvalité, positionerar ni med när man ska använda er produkt? Positionerar ni med vilken 

typ av användare ni har? 

 

Marknadskommunikation 

Vad är er viktigaste del i marknadskommunikation? varför?  

 

Vilka kanaler använder ni er av?  

 

Är konsumenterna delaktiga i diskussioner eller spridning av Fallföretaget på sociala medier?  

 

På vilket sätt är ert “community” viktiga i spridningen av varumärket/skapandet av lojala 

kunder?  

 

Arbetar ni på något speciellt sätt för att integrera konsumenterna med produkten?  

 

Vad tror ni är den främsta anledningen till er framgång på relativt kort tid? 

 



 

 

 Något mer du vill tillägga eller någonting du känner att vi missat? 

Bilaga 2 - Intervjuguide fokusgrupper  
Allmänna frågor  

Dricker ni energidricka?  Varför, varför inte? 

 

Om ja, vilket märke? Varför dricker ni just det märket? 

 

Marknadskommunikation 

Hur konsumerar ni reklam? (tv-reklam, tidningar, sociala medier, radio)  

 

Vem är märkesbäraren (den som ser till att exponerar produkten) som ger bäst effekt på dig? 

(kändis, vän, influencer, sponsrat inlägg, event) 

 

Sociala medier  

Visa instagraminlägg vid lansering av ny smak (för att jämföra, vad tilltalar, hur uppfattas 

det) 

 

Börjar ni fundera på vilken smak det kan vara? Taggar ni vänner? Går ni till en butik för att 

kolla om burken kommit in?  

 

Är du mer benägen att posta bilder med Fallföretagets produkt? I så fall av vilken anledning? 

 

Hur skulle du beskriva Fallföretagets influencers? Vilken personlighet har de? Finns det 

några speciella fysiska särdrag?  

 

Produktattribut  

Påverkar en burks utseende vilken dryck du köper? 

 

Sticker Fallföretagets burk ut i utseendet på marknaden? 

 

Märkesidentitet 

Känner ni att Fallföretaget har en personlighet? Kan ni identifiera en typisk användare? 



 

 

 

Varför tror ni att folk vill förknippas/synas i samband med Fallföretaget?  

 

Lojalitet 

Skulle du vara villig att betala 5kr mer för att få 330ml av Fallföretagets produkt istället för 

Red Bull eller Celsius? 

 

Var du nöjd med Fallföretagets produkt förra gången du konsumerade den? 

 

Skulle du rekommendera Fallföretaget till dina vänner? 

 

Upplevd kvalité 

Hur skulle ni säga att Fallföretaget står kvalitetsmässigt mot konkurrenter så som Celsius 

eller Red Bull? 

 

Associationer 

Ger Fallföretagets produkt värde för pengarna? 

 

Har Fallföretagets varumärke en personlighet? Vilken?  

 

Har Fallföretaget ett varumärke som kommer från en bra organisation? Känns det som att de 

har bra värderingar, producerar sina produkter på en etiskt sätt?  

 

Märkeskännedom 

Har ni hört talas om Fallföretaget innan idag? 

 

Vad står varumärket för? 

 


