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Sammanfattning 
 

Det kommersiella bruset har trappats upp på den svenska ölmarknaden och ett 

ökat antal aktörer har medfört en ökad konkurrens och tävlan om konsumenternas 

uppmärksamhet. Minimala skillnader i produktrelaterade attribut gör det svårt för 

ölbryggerierna att framhäva och differentiera sina varumärken från 

konkurrenternas. Den ökade gränshandeln har medfört svårigheter för de svenska 

företagen att konkurrera prismässigt med de nya utländska ölsorterna, något som 

pressar företagen att prestera inom marknadsföringssammanhang i syfte att 

motivera konsumtion av det egna varumärket.  Skapandet av starka varumärken 

har därför blivit det moderna kommunikationsverktyget i strävan efter att ta sig 

igenom detta brus.  

 

Spendrups Bryggerier och Carlsberg AB är två av de främsta företagen inom den 

svenska ölindustrin och har genom sin marknadsföring etablerat 

konkurrenskraftiga varumärken som har skapat en hög kännedom på marknaden. 

Det handlar inte bara om att skapa starka varumärken, företagen måste även 

integrera varumärkets identitet, profil och image med unik och relevant 

marknadsföring som utformas i enlighet med konsumenternas och marknadens 

behov. Viljan att tillfredsställa för stora segment kan dock leda till att varumärkets 

unikhet går förlorad och varumärkets identitet missuppfattas och förbises av 

marknadens konsumenter. Risk uppstår även att det uppstår för stor inbördes 

konkurrens vilket leder till att varumärkena inom samma koncern tar 

konsumentandelar från varandra, något som framhäver betydelsen av att 

positionera varumärkena på ett effektivt sätt. Det handlar sammanfattningsvis om 

att förmedla rätt budskap, till rätt målgrupp och vid rätt tidpunkt. 
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Empiri: I detta avsnitt sammanfattas och presenteras de empiriska undersökningarna som 
genomförts med Carlsberg AB och Spendrups Bryggerier samt med konsumenter. 

Disposition 
 
 
 

Inledning: Kapitlet inleds med en beskrivning av och problematiken med dagens ölmarknad. 
Detta följs av en preciserad problemformulering och syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med 
en kort presentation av företagen samt varumärkena.  
 

 
 

 
Metod: Tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande presenteras och kopplas till relevanta 
metodavsnitt.  

 
 

 
 
Teorier: Detta kapitel presenterar relevanta teorier inom området för varumärken, kommunikation 
samt konsumentbeteende och ligger som underlag för empiri och analys.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Analys: Denna del består av en analys av det empiriska materialet samt en jämförelse mellan 
denna och behandlade teorier i syfte att utvärdera och reflektera över resultatet. 

 
 
 
 
Resultat och rekommendationer: Slutligen presenteras och förtydligas de resultat som vi har 
kommit fram till. Med utgångspunkt från resultatet presenterar vi förslag och framtida 
rekommendationer om hur vi anser att företagen skulle kunna förändra och förbättra den rådande 
situationen.     
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1. Inledning 
 
Vi lever i en värld som bombarderas av varumärken där våra drömmar och förhoppningar 

präglas och styrs av reklam. Mängden reklam tilltar och antalet aktörer på den svenska 

ölmarknaden ökar, det kommersiella bruset växer. Konkurrensen hårdnar på den svenska 

konsumentmarknaden och de svenska producenterna konkurrerar inte längre bara med 

varandra, utan ölmarknaden har öppnats upp för samtliga världens producenter.  

 

I och med att utbudet ökar blir konsumenternas krav allt högre. Status och prestige har blivit 

viktiga slagord och den internationella medvetenheten har satt sina spår. Mediemarknaden 

fortsätter att utvecklas och företagen fortsätter kampen om konsumenternas uppmärksamhet. 

Sätten för företag att nå ut till marknaden blir allt fler medan de traditionella 

marknadsföringsstrategierna blir allt mer otillräckliga.       

 

De kommersiella TV-kanalerna lever på reklamen och så ofta som var tolfte minut kan TV-

skärmen fyllas med olika kommersiella budskap. Undersökningar visar på att åtta ut av tio 

personer skulle vilja kunna undvika TV-reklamen.1 I och med det ökade mediebruset har det 

blivit omöjligt att ignorera eller undvika reklamen och flera gånger per dag utsätts vi som 

konsumenter, såväl medvetet som omedvetet, för företagens mer eller mindre påtvingade 

reklaminsatser. Trots TV-tittarnas makt över fjärkontrollen har reklamens ökande utbredning 

gjort det svårt att undvika företagens reklambudskap helt och hållet.   

 

För konsumenterna kan det ökade mediebruset således innebära ofrivillig delaktighet i den 

växande reklamvärlden, något som kan bidra till en allmänt stigande irritationsnivå hos 

dagens konsumenter. Detta kan i sin tur innebära att vi genom att zappa bort reklamen så fort 

vi ser den, undviker eller filtrerar bort all sorts reklam, något som ökar svårigheterna för 

företagen att nå ut till konsumenterna. Det ökade mediebruset sätter därmed ökad press på 

företagen att skapa något extra, något ut över det vanliga som skapar en uppmärksamhet på 

marknaden och hos konsumenterna. För företagen blir det därför allt viktigare att skapa 

relevans, unikhet och uthållighet. Det handlar inte längre bara om vad som sägs, utan om hur 

det sägs. Om du vill synas måste du bryta igenom bruset, och i takt med att bruset ökar, desto 

större och mer slående insatser krävs för att lyckas.  
                                                
1 www.svd.se (2005-11-05) 
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I strävan efter att generera en stark och konkurrenskraftig position på marknaden lägger 

många företag allt fler resurser på att skapa, förstärka och bibehålla ett starkt varumärke. I 

samband med uppbyggandet av varumärket är det viktigt att skapa en identitet och en image 

för företaget och för produkten. Det räcker inte bara med att denna image uppfattas och 

accepteras av konsumenterna, den måste även stämma överens med varumärkets identitet för 

att uppfattas som trovärdig bland konsumenterna. Betydelsen av att förmedla denna image i 

företagets marknadsföring i syfte att nå ut till konsumenterna, är stor.  

 

Valet av varumärke kan spegla konsumentens identitet, det kan sända ut signaler om 

konsumentens livsstil. Inom ölbranschen, där företagens produktutbud är snarlikt 

konkurrenternas avseende såväl pris som kvalitet, spelar imagen en fundamental roll. 

Konsumenterna konsumerar i själva verket inte bara en produkt utan ett varumärke. Denna 

konsumtion av varumärket handlar om identifiering i grupp, både för sig själv och i samband 

med andra människor. Vid val av varumärke avslöjar konsumenten en liten del av sig själv, 

hon eller han blottar en del av sin identitet. Det gäller därför för marknadsförare att försöka 

genom sitt varumärke och sina marknadsföringsåtgärder, fånga konsumentens 

uppmärksamhet och skapa en bild av hur konsumenten vill se på sig själv, det vill säga att 

varumärket speglar individens självbild. Individer vill på ett sätt vara originella, de vill inte 

vara som alla andra. Å andra sidan söker individen acceptans och tillhörighet i allt hon eller 

han gör. Problemet blir för marknadsförare att hitta en balans. Det handlar således om att 

skapa rätt image för sitt varumärke, att skapa en image som säljer. Hur skall man lyckas skapa 

ett varumärke som framstår som unikt och som speglar en identitet som konsumenter kan och 

vill relatera till, utan att förlora tydligheten i sin positionering? Att rikta sig till ett för brett 

segment kan leda till att klarheten i identiteten går förlorad och därmed missuppfattas av 

konsumenterna. En för snäv inriktning kan dock innebära att företaget inte lyckas attrahera ett 

tillräckligt stort segment och att företaget därmed inte överlever i den allt hårdnande 

konkurrensen.   
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1.1 Problemdiskussion 

 
Den upptrappade konkurrensen komplicerar positionen för många av dagens företag som har 

det svårt att överleva och nå ut till konsumenterna på den överkommersialiserade marknaden. 

Starka materiella värden har blivit en förutsättning för överlevnad. Hur väl du lyckas har 

däremot blivit beroende av immateriella värden, framförallt styrkan i varumärket. Inom 

ölindustrin säljer man inte en produkt, man säljer snarare ett varumärke och en känsla, något 

som bland annat kan skapas genom marknadsföringens kreativa utformning.  Att bygga, vårda 

och framhäva ett konkurrenskraftigt varumärke har därför kommit att bli en fundamental 

process i strävan efter framgång.  

 

Ett företags identitet kan ses som kärnan i varumärket och därmed som en förutsättning för 

dess uppbyggnad. Svårigheter med dagens marknadsföring är att denna identitet som företaget 

och dess varumärken står för inte alltid genomsyras i deras marknadsföring. Detta kan 

resultera i att konsumenterna inte uppfattar varumärket på rätt sätt, varumärkets image 

missuppfattas. Eftersom marknadens förutsättningar och konsumenternas beteende ständigt 

förändras måste företag även vara uppmärksamma och vara medvetna om denna förändring 

för att lyckas skapa ett varumärke och marknadsföring som slår igenom det kommersiella 

bruset.  

 

Det finns teorier inom samtliga av dessa områden, det vill säga för uppbyggandet av 

varumärken, kommunikationsteorier samt teorier inom området för konsumentbeteende. 

Problemet som uppstår är för företagen att kombinera och integrera dessa teorier i syfte att 

skapa ett varumärke och kommunicera ut detta på ett enhetligt sätt som skapar ett intresse för 

konsumenterna. Detta innebär således att företagen måste förmedla varumärkets identitet 

genom sin marknadsföring, profilera sig på ett sådant sätt att imagen stämmer överens med 

identiteten samt att denna avspeglas i imagen. 
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1.2 Problemformulering 
 
I vilket typiskt fall kan en integration av valda teorier ha betydelse för marknadsföringen av 
öl?  
 
 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsen syftar till att analysera utvalda varumärken inom ölbranschen för att avgöra 

integrationens betydelse för varumärket. Vidare syftar uppsatsen till att ge förslag på 

lösningar till de problem som kan uppstå i samband med integrationen.  

 

1.4 Branschbeskrivning 
 
Konkurrensen på den svenska ölmarknaden har ökat den senaste tiden, en situation som 

förväntas intensifieras ytterligare under de kommande åren. En stegrande nivå av gränshandel 

till följd av lägre alkoholskatter i våra grannländer samt en ökad införselkvot har satt press på 

de svenska bryggerierna som har fått det svårt att konkurrera med de låga priserna på den 

utländska ölen. Införseln av starköl från andra länder beräknades under år 2004 till 164 

miljoner liter jämfört med systembolagets totala starkölsförsäljning på 172 miljoner liter 

under samma år.  Under år 2005 minskade den totala ölförsäljningen på den svenska 

ölmarknaden med 2.7 procent jämfört med år 2004, försäljningen av enbart starköl visade 

dock under föregående år en uppgång på totalt 1.7 procent. De nya förutsättningarna fortsätter 

dock att slå hårt mot de svenska bryggerierna som tvingas att kämpa allt mer för att säkra sina 

positioner på marknaden. Förslag har lagts fram på att sänka skatterna på öl i syfte att minska 

utlandsköpen. Än så länge har inget beslut fattats angående en sådan sänkning vilket innebär 

att de svenska bryggerierna försöker hitta andra områden utöver priset att konkurrera inom. I 

syfte att motivera konsumtion av de svenska varumärkena lägger bryggerierna ner mer 

resurser på sin marknadsföring och varumärkets betydelse fortsätter att öka på den svenska 

ölmarknaden.2 

                                                
2 DN 2006-01-10 
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1.5 Företagspresentation 

 

1.5.1 Carlsberg AB 
 

Carlsberg ingår i den internationella koncernen Carlsberg Breweries som bildades sommaren 

2000 efter att Carlsberg och Pripps Rignes gick ihop. Huvudägaren blev det börsnoterade 

danska företaget Carlsberg A/S. Detta resulterade i att Pripps och det redan Carlsbergägda 

Falcon fusionerades till den nya skapelsen; Carlsberg Sverige AB. I Sverige har Carlsberg 

bryggeri i Falkenberg och tillverkning av vatten i Ramlösa.3  

 

De varumärken som ingår i koncernen är Carlsberg, Pripps Blå, Falcon, Tuborg, Xider, Pepsi, 

7UP, Zingo, Ramlösa, Evian och Vichy Nouveau. Carlsberg AB har verksamhet i över 40 

länder och omsätter 3,2 miljarder kr per år. Företaget har en försäljningsvolym för öl på 203 

miljarder liter per år varav starkölen står för den största delen (99 miljarder liter/år).4  

1.5.1.1 Pripps Blå  
 

Pripps Bryggerier grundades av Johan Albrecht i Göteborg 1828. På den tiden fanns det i 

Göteborg ett tjugotal bryggerier, tack vare Albrechts goda kunskaper inom affärsutveckling 

expanderade dock Pripps Bryggerier snabbt och det tog endast ett tiotal år innan Albrecht 

utvecklades till Göteborgs största bryggare.5 Under årens lopp har varumärket Pripps Blå 

funnits i ett tjugotal utformningar men med ett oförändrat recept i botten. År 2000 köptes 

Pripps Bryggerier upp av företaget Carlsberg som idag står som ensam ägare. Idag utgör 

Pripps Blå ett av Sveriges mest välkända och mest sålda varumärken och har en hög 

kännedom på den svenska ölmarknaden. Genom Pripps Blås reklamfilmer som förknippas 

med sol, sommar, hav och gemenskap har ölen kommit att bli en del av den svenska kulturen.6    

 

 

 

                                                
3 www.carlsberg.com 
4 Ibid. 
5 www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did2601581.asp 
6 www.carlsberg.com 
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1.5.1.2 Carlsberg 
 

Varumärket Carlsberg är �kronjuvelen� i företagets varumärkesportfölj och säljs i över 140 

länder jorden runt. Varumärket är en av företagets viktigaste tillgångar och bryggeriet 

försöker ständigt hitta nya vägar att stärka ölens globala positionering. Genom Carlsbergs 

starka marknadsföringsstrategi och ölens slogan �probably the best beer in the world�, 

tillsammans med stora sponsringar av sportevents samt andra globala 

marknadsföringsaktiviteter har varumärket Carlsberg haft en jämn tillväxt och vidhållit en hög 

medvetenhet bland konsumenter. Varumärket är i konstant tillväxt och håller i dagsläget på att 

expandera till andra marknader, bland annat Östra Europa och Asien.7 

 

1.5.2 Spendrups Bryggerier AB 
 

Spendrups bryggerier grundades 1897 och är ett svenskt familjeföretag som funnits inom 

samma familj i fyra generationer. Företaget hette tidigare Grängsebergs bryggeri men bytte 

namn till Spendrups Bryggeri AB 1983. Spendrups hade tidigare bryggeri i Dalarna men på 

grund av höga transportkostnader köpte företaget 1989 Wårby Bryggeri i Stockholm av 

Kooperativa Förbundet. Denna affär har bidragit till Spendrups snabba tillväxt under de 

senaste åren. I syfte att expandera företaget ytterligare har Spendrups även investerat i 

läskedrycker och vatten, något som har utökat företagets produktportfölj. Förvärvet av Wårby 

Bryggerier ledde till att företagets marknadsandelar ökade från 16 procent till närmare 22 

procent mellan åren 1992-1996. De varumärken som ingår i Spendrups Bryggerier är; 

Norrlands Guld, Heineken, Spendrups, Mariestad, Loka, Linné, Coca-Cola, Fanta med flera. 

Spendrups omsätter cirka 2 miljarder kronor per år.8    

 

 

 

                                                
7 www.carlsberg.com 
8 www.spendrups.se 
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1.5.2.1 Norrlands Guld  
 

När Spendrups köpte Wårby bryggerier ingick varumärket Norrlands Guld i köpet. Norrlands 

Guld har funnits i Sverige sedan 1965. Det är inte mycket som har ändrats på den 

ursprungliga dekoren, dock har varumärkets identitet ändrats från en riktig �fylleöl� till att 

representera Norrlands äkthet och genuitet.9 Förändringen för Norrlands Guld startade 1995 

då Spendrups Bryggerier bestämde sig för att försöka stärka Norrlands Guld identitet genom 

att ladda varumärket med något unikt. Man bestämde att ölen skulle förknippas med det 

emotionella, det otvungna, det lätta och gemenskapen. Genom sin marknadsföring av 

varumärket och framhävandet av den norrländska genuiteten vändes ölen till något positivt.10 

Idag har Norrlands Guld en marknadsledande position på den svenska marknaden och har gått 

om sin största konkurrent Pripps Blå.11    

 

1.5.2.2 Heineken  
 

Heinekens historia startade redan 1863 då Gerard Adriaan köpte det största bryggeriet 

Hooiberg Bryggeri i Amsterdam. Till en början var konkurrensen begränsad på den svenska 

ölmarknaden men i slutet av 1800-talet ökade konkurrensen från andra ölmärken. Detta 

resulterade i att Heineken sänkte priset på ölen, något som genererade i en ökad försäljning. 

Efter första världskriget expanderade Heineken till England, Västra Indien, Belgien och USA. 

Då konkurrensen fortsatte att öka utökade Heineken sin export till Sverige, Frankrike och 

USA och varumärket blev den mest exporterade ölen i världen.12 Genom sin 

marknadsmedvetenhet och expandering har Heineken kommit att bli ett av de största och mest 

framgångsrika varumärkena i världen. Spendrups Bryggerier tog över agenturen för Heineken 

i Sverige 2001 från Adaco och marknadsför och säljer numera Heineken i Sverige samt 

brygger ölen i sitt eget bryggeri i Grängesberg.13 Heineken är i dagsläget ett av världens 

största och mest kända internationella ölvarumärken.14  

 

                                                
9 www.spendrups.se 
10 Intervju med Magnus Månsson 
11 www.spendrups.se 
12 www.heineken .com 
13 Intervju med Magnus Månsson 
14 www.heineken.com 
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2. Metod 

 

2.1 Kvalitativa & kvantitativa metoder 

 
Uppsatsen bygger på en kombination av olika teoretiska teorier och metoder som syftar till att 

komplettera varandra för att uppnå bästa resultat. Vi använder oss främst av en kvalitativ 

metod då våra empiriska källor består till stor del av företagsintervjuer som syftar till att ge en 

förklarande och detaljerad bild av företagen och av deras strategiska marknadsföringsåtgärder. 

Uppsatsen är till viss del utformad i enlighet med en jämförande studie, då en jämförelse 

mellan två företag ligger till grund för analysen. Den kvalitativa metoden underlättar att 

jämföra och urskilja samband mellan de båda företagen. En kvalitativ metod är fördelaktig 

eftersom möjlighet ges till att studera utvalda ämnesområden, situationer eller händelser på 

djupet på grund av att de data som insamlas, till skillnad från kvantitativa studier, inte är 

begränsad av förutbestämda analyskategorier.15  

 

Företagsintervjuerna i den empiriska delen kompletteras med konsumentundersökningar. 

Konsumentundersökningarna i denna studie karakteriseras, till skillnad från intervjuerna, till 

stor del av en kvantitativ metod. Den kvantitativa undersökningsmetoden innebär att vi 

reducerar ner kvalitativa storheter till siffror för att kunna differentiera mellan 

undersökningsobjekten. Den kvantitativa metoden utgår vidare från att den kunskap som 

baseras på en grupp av individer kan användas för att uttala sig även om andra individer, det 

vill säga för vad som kännetecknar en population. En förutsättning för att undersökningen 

skall kunna betraktas som representativ för svenska konsumenter som helhet är dock att 

urvalet avspeglar en jämn spridning av köns - och åldersfördelning. 16 

 

 

 

                                                
15 Gustavsson (2004) 
16 Ibid. 
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2.2 Urval 
 

Trots den kvantitativa metoden som vi använder oss av i samband med undersökningarna, har 

vi med stöd från det kvalitativa angreppssättet valt att använda oss av ett s.k. icke-

representativt urval. Enligt detta arbetssätt behöver resultatet eller tolkningarna inte bevisas 

genom representativa eller stora urval. Det viktiga är inte skapandet av generella lagar enligt 

den kvalitativa metoden utan bidragandet till en djupare förståelse av ett mänskligt och/eller 

socialt fenomen. Vi försöker dock i möjligaste mån, representera en jämn spridning av köns - 

och åldersfördelning. Förutom spridningen påverkar storleken på urvalet möjligheterna att dra 

korrekta slutsatser. Desto större urvalsstorlek, desto säkrare blir skattningen och desto mindre 

blir risken för felaktiga estimeringar. Vi har genomfört cirka 100 konsumentundersökningar 

då vi anser att detta antal kommer att ge en någorlunda korrekt bild av hur konsumenter 

värderar varumärken samt hur de ser på de olika företagen som omfattas av denna 

undersökning.17  

 

Till skillnad från de representativa urvalen är populationen ofta okänd i ett icke-representativt 

urval. Ett exempel på icke-representativa urval utgörs av kvoturval som innebär att man väljer 

ut ett antal individer med eller utan slumpens hjälp till dess att en på förhand definierad kvot 

är uppnådd. Kvoturval innebär därmed att alla individer inte har samma chans att komma med 

i undersökningen och urvalet blir således inte representativt. Resultatet från undersökningen i 

denna studie är därför inte att betrakta som statistiskt säkerställt och kan inte generaliseras till 

övriga konsumenter, utan kan enbart användas till att uttala sig om den undersökta gruppen. 18  

 

 

 

 

 

                                                
17 Gustavsson (2004) 
18 Ibid. 
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2.3 Intervjuer 
 

Förutom kvantifiering och kvalifiering kan man i samband med intervjuer tala om 

standardiseringar och struktureringar. Intervjuerna som genomförs under studiens gång har en 

såväl standardiserad som strukturerad form. Standardiserad i det avseende att samma eller 

liknande frågor kommer att ställas till respektive företag och under liknande omständigheter. 

Att intervjuerna har en delvis strukturerad karaktär beror på att intervjuerna som helhet är 

välplanerade. Intervjuerna innehåller dock inte fasta svarsalternativ då vi är intresserade av att 

ge intervjurespondenten stort utrymme att utveckla sina svar. Intervjufrågorna har en 

hypotetisk-deduktiv karaktär och vi utgår från teorin när vi utformar frågorna. Metoden 

innebär att vi utifrån teorin ställer upp intervjufrågor för att därefter analysera företagens 

agerande och värderingar i förhållande till existerande teorier. 19  

 

2.4 Primär - och sekundärkällor 
 

Primärkällorna i form av intervjuer och konsumentundersökningar kompletteras med 

relevanta sekundärkällor i form av litteratur och studier av befintligt material hämtat inom 

området för konsumentbeteende och strategisk marknadsföring. Teorier som hämtas från det 

aktuella problemområdet analyseras i syfte att undersöka i vilken omfattning de stämmer 

överens med företagens och konsumenternas agerande i vår empiriska undersökning. Delar av 

empirin och teorin kompletteras dessutom med Internetbaserade källor vilket gör att det inte 

finns någon garanti för att källan finns kvar för all överskådlig framtid. Vi tar därför löpande 

under arbetets gång kopior på det material som hämtas från Internet.  

 

2.5 Källkritik 
 
Vi hade i ett inledande skede förhoppningar om att i samband med 

konsumentundersökningarna spegla en jämn spridning mellan män och kvinnor samt 

åldersmässigt. Det har visat sig att detta är svårt på grund av varierat intresse hos konsumenter 

att delta i undersökningen och urvalet domineras därför av män i den yngre ålderskategorin. 

                                                
19 Gustavsson (2004) 
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Resultatet från undersökningarna är därför inte att betraktas som representativt för svenska 

konsumenter överlag.  

 

I samband med användandet av material som hämtas från Internet försöker vi hålla ett kritiskt 

förhållningssätt på grund av Internets öppna struktur.20 Material som publiceras på Internet 

kan tas bort eller ändras och man bör även vara medveten om att materialet inte nödvändigtvis 

är uppdaterat. En del av artiklarna är även tagna från olika branschtidningar vilket kan 

medföra att de kan vara vinklade till företagens fördel. Först när vi kan styrka materialet från 

dessa källor har vi valt att bearbeta det i uppsatsen. Vi har valt att begränsa vår undersökning 

till starköl.  

2.6 Val av företag 

 
Studien baseras på två olika företag; Carlsberg AB och Spendrups Bryggerier. Respektive 

företag har flera skilda varumärken inom samma koncern. Vi har valt ut två varumärken från 

de båda företagen som ligger till grund för denna studie; Pripps blå och Carlsberg respektive 

Norrlands Guld och Heineken. Valet av undersökningsobjekt är beroende av den position som 

respektive företag har lyckats skapa för sina varumärken på konsumentmarknaden. Båda 

företagen har genom sin marknadsföring lyckats etablera starka varumärken som är välkända 

hos, och eftertraktade av konsumenterna. Marknadsföringen av varumärkena och dess effekter 

samt utformningen på företagens kampanjer anser vi skilja sig åt varför vi anser det intressant 

att undersöka betydelsen och resultatet av detta. De slutsatser som vi drar vid jämförelsen av 

företagens marknadsföring kan inte generaliseras till övriga marknaden utan är med större 

fördel att ses som rekommendationer. Fokus i uppsatsen ligger på Pripps Blå och Norrlands 

Guld, dock har vi även valt att komplettera med varumärkena Heineken och Carlsberg. 

Anledningen till valet av varumärken är deras konkurrerande positioner; Heineken � 

Carlsberg, Pripps Blå � Norrlands Guld. 

 

 
 
 

                                                
20 Gustavsson (2004) 
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3. Teori 

 

3.1 Varumärket 
 

Ökad globalisering och växande konkurrens på den gemensamma marknaden har inneburit 

svårigheter för företag att särskilja och framhäva sina produkter på den kommersiella 

marknaden. Varumärket har därför allt oftare kommit att ses som ett konkurrensmedel med en 

stark strategisk potential som kan bidra till ett företags långsiktiga konkurrenskraft, vinst och 

tillväxtförmåga. Betydelsen av ett starkt varumärke har på senare tid uppmärksammats allt 

mer och företagen lägger stora ansträngningar och resurser på att bygga upp 

konkurrenskraftiga varumärken samt på att i konsumenternas medvetande, skapa ökad 

kännedom om dessa.21  

 

3.1.1 Varumärkeskapital 
 

Varumärkeskapitalet utgör den del av företagets eget kapital som kommer från varumärket, 

dess namn och symboler. Enligt Aaker kan detta varumärkeskapital delas upp i fyra olika 

grundläggande kategorier; (1) märkeslojalitet, (2) märkeskännedom, (3) kundupplevd kvalitet 

och (4) varumärkesassociationer.22 

 
Märkeslojalitet: För att företag ska kunna skapa en vinnande position på marknaden är det 

viktigt att ha lojala konsumenter. Lojaliteten kan leda till att det skapas ett skydd mot 

konkurrenter, framförallt då dessa inte har något intresse av att spendera kostnader på kunder 

som är svåra eller omöjliga att locka till sig. För ett företag som lyckas skapa en hög grad av 

märkeslojalitet kan detta bland annat medföra reducerade marknadsföringskostnader, ett ökat 

förtroende för varumärket bland nya kunder med mera. Lojaliteten hos konsumenterna 

påverkas av varumärkeskapitalets övriga delar, det vill säga den upplevda kvaliteten, 

varumärkets associationer och märkets kännedom.23  

 

                                                
21 Melin (1999) 
22 Apéria (2001) 
23 Ibid.   
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Kundupplevd kvalitet: Den kundupplevda kvaliteten har stor betydelse för skapandet av 

lojalitet och syftar på hur konsumenten uppfattar varumärkets kvalitet. Kvaliteten kan 

påverkas av såväl inneboende signaler, det vill säga den fysiska kompositionen hos själva 

produkten som av externa signaler så som pris, själva varumärket och nivån av 

reklaminvesteringar. Den kundupplevda kvaliteten påverkar såväl företagets finansiella 

resultat som varumärkets image. Under de omständigheter som produktens kvalitet anses vara 

dålig har produktens övriga egenskaper ingen betydelse. Detta oavsett hur mycket pengar 

företaget lägger ned på marknadsföringen i syfte att försöka öka försäljningen.24  

 

Varumärkesassociationer: Varumärkesassociationer utgör som nämnts ovan ytterligare en 

del av varumärkets kapital och kan enligt Keller delas in i tre olika kategorier; (1) attribut, (2) 

fördelar och (3) symboliska. Tydligheten i varumärkets image är beroende av hur väl dessa 

varumärkesassociationer inbördes stämmer överens med varandra. En varumärkesimage där 

associationerna inte är sammanhängande kan leda till att konsumenterna får en oklar eller 

negativ bild över varumärkets mening och vad det står för. Den första kategorin, varumärkes 

attribut, kan vara av både produktrelaterad och icke-produktrelaterad karaktär. De 

produktrelaterade attributen är relaterade till varumärkets funktion medan de icke-

produktrelaterade attributen till exempel kan relateras till varumärkets pris eller förpackning, 

något som bidrar till att höja värdet på produkten. Förpackningens betydelse är framförallt 

central vid svårbedömda produkter såsom alkohol. Den andra kategorin, fördelar, syftar på det 

personliga värde som konsumenterna fäster vid produkten och dessa kan vara antingen 

funktionella, känslomässiga eller symboliska. De funktionella fördelarna uppstår vanligtvis i 

samband med konsumtionen och kopplas ofta samman med de produktrelaterade 

egenskaperna medan de känslomässiga fördelarna i högre utsträckning relateras till hur det 

känns att använda produkten. De symboliska fördelarna relateras till stor del till 

underliggande behov så som social tillhörighet eller personliga uttryck.25   

 

Märkeskännedom: Denna kategori utgör den sista delen i varumärkets kapital och har sin 

utgångspunkt i att konsumenter ofta tenderar att konsumera de varumärken som de känner 

igen och som de känner sig trygga med. Produktreklam utgör ett sätt för hur företag kan skapa 

en högre kännedom och medvetenhet hos konsumenterna samtidigt som denna reklam kan ses 

                                                
24 Apéria (2001) 
25 Ibid. 
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som en indikation på att produkten är av hög kvalitet. I syfte att öka kännedomen är det 

viktigt att reklamen och promotionmaterialet för varumärket är utformat så att konsumenten 

kan känna igen varumärket i samband med konsumtionstillfället. Graden av kännedom för 

varumärket kan variera och delas vanligtvis in i fyra olika nivåer;26 

 

1. Top of mind: Det första varumärke som en konsument nämner av olika varumärken i en 

produktklass.    

 

2. Brand recall: Kan översättas till spontan kännedom och innebär att respondenten nämner 

märket från sitt medvetande, dock är märket inte det första som respondenten nämner.  

 

3. Brand recognition: Respondenten tillfrågas om den känner till olika märken som räknas 

upp, det vill säga att konsumenten känner igen varumärket, att de har sett eller hört om det 

förut (hjälpt kännedom). 

 

4. Unaware of brand: Respondenten känner inte till varumärket.   

 

För att ett varumärke ska lyckas nå en top of mind position krävs det en hög kännedom på 

marknaden samt att detta varumärke skiljer sig på ett eller annat sätt från de övriga 

konkurrerande varumärkena. Genom att differentiera sig från sina konkurrenter kan företag 

lyckas skapa unika och starka positioner på marknaden och i konsumenternas medvetande. 

                                                
26 Apéria (2001) 
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3.1.2 Varumärkesidentitet 
 

Ett sätt att skapa en unik position på marknaden är genom en effektiv inarbetning och 

särskiljning av varumärkets identitet. Detta unika kan ses som identiteten i varumärket och 

måste förmedlas ut på marknaden samt uppfattas som relevant av konsumenterna. Den 

övergripande målsättningen vid skapandet av varumärkesidentiteten blir således att utveckla 

en kärnidentitet, något som görs genom att försöka förmedla en tilltalande bild av varumärket. 

 

Företagets identitet syftar på det som företaget står för. Ett nära sammankopplat begrepp till 

identitet är image. Skillnaden är att identiteten avspeglar det som företaget faktiskt står för 

medan imagen avspeglar hur marknaden, det vill säga konsumenterna, uppfattar företaget. 

Profilen utgör i sin tur den del av identiteten som profileras på marknaden och visar det som 

varumärkesinnehavaren vill att företaget och varumärket ska stå för. Begreppet 

varumärkesidentitet har sin utgångspunkt i identitetsbegreppet men fokuserar på varumärket 

snarare än på företaget. Märkesidentiteten karakteriseras följaktligen av vad varumärket står 

för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt, något som ses som fundamentalt i 

samband med ett varumärkes framgång.27  

 

Såväl positiva som negativa associationer kan uppstå i förhållande till ett varumärke beroende 

på hur företaget har agerat och profilerat sig på marknaden. Den externa kommunikationen 

syftar till att få omvärldens image av företaget att stämma överens med den önskvärda 

profilen.28 Trots att varumärkets eller företagets identitet inte förändras, kan allmänhetens 

uppfattning om dessa ändras, något som leder till att imagen inte längre stämmer överens med 

identiteten. 

 

Det finns olika sätt att se på relationerna mellan de tre olika begreppen. En integrerad 

I-P-Im-relation innebär att de mål som företaget ställt upp har nåtts, företaget uppfattas på ett 

sådant sätt som de vill uppfattas och den bild kunderna har av företaget stämmer överens med 

vad företaget verkligen står för. Denna situation återspeglar en väl integrerad verksamhet. 

Den andra situationen som kan uppstå kallas för partiell integration I. Denna situation innebär 

att de tre elementen sammanfaller men med vissa avvikelser. Avvikelserna kan innebära 

                                                
27 Holm (2002) 
28 Eriksson (1998) 
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antingen att identiteten inte uppfattas på marknaden alternativt att imagen överensstämmer 

med profilen men inte med identiteten, det vill säga att konsumenterna uppfattar profilen men 

denna stämmer inte med det som företaget faktiskt står för. Den sista situationen som kan 

uppstå är partiell integration II. Här är de tre elementen helt åtskilda från varandra, till 

exempel kan företaget uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt som inte alls ingår i 

företagets identitet eller profil. En sådan situation kan uppkomma i ett företag utan att man är 

medveten om vad som sker eller har kontroll över situationen.29  

 

Förutom betydelsen av att de tre elementen stämmer överens med varandra är det även viktigt 

att den bild av varumärket som profileras på marknaden betraktas som viktig för 

konsumenten. Vidare måste den bild av varumärket som profileras vara sammansatt av 

faktorer relaterade till relevanta produktattribut samt till varumärkets personlighet. Det är i 

detta sammanhang viktigt att varumärkesidentiteten i något avseende är en spegling eller 

reflektion av hur konsumenten vill bli uppfattad, samtidigt som identiteten måste stämma 

överens med konsumentens jag-uppfattning eller självbild. Det måste således finnas en stark 

koppling mellan varumärket och konsumenten. Att kärnvärdet är unikt och därmed 

svårimiterat ur konkurrenternas perspektiv är en förutsättning för skapandet av ett 

konkurrenskraftigt varumärke.30  

 

Varumärkets namn kan i många fall bidra till att förmedla känslor och spelar därmed även det 

en betydande roll i utvecklingen identiteten. Förutom namnet utgör personligheten en 

elementär del i denna utveckling. Syftet med att ge varumärket en personlighet är att 

förmänskliga produkten, det vill säga att ge den en själ. Genom att ge varumärket en 

personlighet hoppas företagen på att skapa en djup och långvarig relation mellan 

konsumenten och varumärket, det vill säga att skapa märkeslojalitet. Strategin bygger på 

antagandet att konsumenter väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer vänner, det 

vill säga produkter som de vill umgås eller synas med. Konsumenterna förväntas därför enligt 

detta tankesätt att välja de varumärken som de känner likhet med och som bekräftar eller 

förstärker den egna självbilden. Vid personifiering av ett varumärke kan man till exempel ge 

en bild av användaren. Detta innebär att man använder sig av idealiserade bilder av 

män/kvinnor som konsumenter förväntas kunna eller vilja identifiera sig med. Vidare kan man 

framhäva det geografiska ursprunget i varumärket för att förmedla en utpräglad 

                                                
29 Holm (2002) 
30 Apéria (2001) 
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nationell/kulturell personlighet. Företaget kan även använda sig av kända personer i sina 

reklamer så som fotomodeller eller skådespelare med avsikt att skapa positiva associationer 

till varumärket. 31 

 

3.2 Produktdifferentiering 
 

Produktdifferentiering kan ses som ett centralt begrepp inom marknadsföringsteorier och 

syftar på varumärkets förmåga att sticka ut i jämförelse med sina konkurrenter, det vill säga 

att framställa en produkt som unik i något avseende. Att framhäva och utmärka produktens 

egenskaper syftar till att minska produktens substituerbarhet och därmed även 

priskänsligheten bland konsumenter. För att lyckas skapa ett starkt varumärke är det 

nödvändigt att i ett inledande skede utveckla en särskiljande och tydlig differentiering. En 

minskad differentieringsgrad tyder ofta på att varumärket är på väg att tappa i styrka.32  

 

Graden av differentiering kan därmed vara avgörande för företag i en hård konkurrens. Man 

måste dock vara försiktig med att inte förlora relevans till följd av en för hög grad av 

differentiering. Begreppet relevant i detta sammanhang innebär huruvida varumärket känns 

meningsfullt för konsumenterna eller inte. En låg grad av relevans betyder således att 

varumärket inte är relevant för ett tillräckligt stort segment, något som leder till att företaget 

inte lyckas behaga en tillräckligt stor kundbas. Både differentiering och relevans bidrar till 

uppbyggandet av ett starkt varumärke, det har dock i praktiken visat sig vara svårt att skapa en 

perfekt kombination.33 

 

                                                
31 Melin (1999) 
32 Apéria (2001) 
33 Ibid. 
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3.3 Positionering  
 

Positioneringsstrategin syftar till att försöka framhäva en produkts konkurrensfördelar i 

förhållande till andra produkter samt att skapa förutsättningar för en stark relation mellan 

varumärket och konsumenten. Positionering ur ett marknadsföringsperspektiv syftar inte på 

positionen på marknaden utan det handlar om kommunikationen med en bestämd målgrupp, 

att skapa och förstärka varumärkets position i konsumentens medvetande.34   

 

En produkt som inte är positionerad i konsumenternas medvetande i förhållande till andra 

produkter får det svårt att överleva. Det är i kundens medvetande som det slutgiltiga 

konkurrenskriget utspelar sig och det är även där det avgörs vilka varumärken som klarar sig. 

Den verkliga kvaliteten kan, som nämnts tidigare, vara av mindre betydelse utan det är istället 

idén i varumärkets totalkoncept som styr konsumenten till ett köp.35 

 

Positionering handlar således om psykologi. En förutsättning för att förstå innebörden av 

begreppet är därför att man har förståelse för människans medvetande. Positionering utgår 

ifrån att hjärnan endast samlar på sig sådan information som den anser sig ha nytta av. 

Hjärnan anser att det är tillräckligt att känna till ett varumärke inom varje produktsegment 

varför man i samband med positioneringsarbetet strävar efter att inta position nummer ett 

inom produktkategorin, en så kallad �top of mind� position. Drömmen för företag är därmed 

att äga ett ord som är förknippat med denna topp-position.36 

 

Strategins effektivitet är beroende av att det som företaget genom sin positionering 

kommunicerar ut, uppfattas som relevant och attraktivt av konsumenterna. Vilket varumärke 

tänker kunden först på i en valsituation? 37 Kommunikationens uppgift är att söka en position i 

medvetandet hos en viss målgrupp. Positionering innebär därmed att man inriktar sig på ett 

begränsat segment och därefter ignorerar allt och alla utanför detta segment. 

 

Enligt Kapferer bör man för att uppnå en effektiv positionering ha kunskap om produktens 

specifika fördelar för konsumenten, vilken målgrupp produkten riktar sig mot, vid vilka 

                                                
34 Lagergren (2002) 
35 Ibid. 
36 Apéria (2001) 
37 Lagergren (2002) 
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tillfällen produkten är tänkt att användas samt mot vilka andra märken företaget skall 

positionera sig.38 Målsättningen är att konsumenterna först och främst ska kunna 

uppmärksamma själva produkten i syfte att denna ska kunna kategoriseras. Det intresse som 

produkten väcker hos konsumenterna utgör ett första steg i ledet mot kännedom om 

produkten. Som ett andra steg i ledet, för att stärka kopplingen mellan produkten och 

varumärket, spelar reklam och säljfrämjande åtgärder en central roll. Konsumenternas 

beslutsprocess förenklas efterhand och associationerna sker då istället direkt till varumärket 

utan den mentala omvägen via produkten. Bindningen mellan varumärket och konsumenterna 

i målgruppen har därmed stärkts och märkeskännedom har skapats.39       

 

Eftersom positionering handlar om kommunikationen med konsumenten är det en 

förutsättning att man har kunskap om hur konsumenterna tänker och agerar i olika situationer. 

Det är omöjligt att skapa ett framgångsrikt varumärke utan att ta hänsyn till konsumenterna, 

det är de som bestämmer vilka varumärken som står sig i konkurrensen.        

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Apéria (2001) 
39 Ibid. 



 

 24

3.4 Konsumentbeteende 
 

Marknadsföringsstrategier och taktiker är baserade på hur man tror att en konsument beter sig. 

Som marknadsförare är det därför viktigt att veta hur konsumenter agerar för att få bästa 

möjliga effekt av sin marknadsföring. För att skapa en lyckad marknadsföringsstrategi är det 

således väldigt viktigt att man har analyserat de konsumenter som befinner sig på den 

marknad man vill nå samt att man vet hur konsumenterna kommer att reagera på produkten. 

Detta innebär i sin tur att man förstår de beteendeprinciper som konsumenterna innehar. Att 

förstå och skapa sig en uppfattning om konsumenters behov är en väldigt komplex situation 

som generellt sett kan uppnås genom att man gör en omfattande marknadsundersökning. För 

att ett företag ska kunna överleva på en konkurrerande marknad bör organisationen kunna 

förse konsumenten med mer värde än vad företagets konkurrenter gör.40 

 

3.4.1 Hur individen formas 
 

Konsumenter påverkas av en rad olika faktorer som varierar personer sinsemellan. Hur man 

påverkas kan till exempel bero på individens bakgrund och preferenser, dennes behov samt 

vilka ambitioner den specifika individen har. Allt detta sammantaget formar individen till att 

agera på ett visst sätt vid en given situation. Vidare reagerar konsumenten olika beroende på 

kön, social status och ålder. Den reklam som vi utsetts för gör oss uppmärksamma på ett 

företag eller en produkt men det är våra individuella behov och vår bakgrund som styr hur vi 

reagerar och responderar.41  

 

Hur en individ beter sig beror alltså till stor del på vem man är, vem man vill vara samt vilka 

behov man har. Detta gör det tydligt för företag som framgångsrikt vill marknadsföra sina 

produkter, varor eller tjänster att de bör ta hänsyn till den särskilda målgruppens och gärna 

den enskilda individens beteende. Det gäller därmed för företag att hitta de argument som gör 

att målgruppen känner att den specifika produkten löser hans/hennes problem, tillgodoser ett 

behov samt passar in i individens livsstil. För att ett företag ska kunna hitta övertygande 

argument och därmed sälja in produkten till konsumenten, är det viktigt att förstå vad som 

driver en individs beteende. Det finns fyra övergripande faktorer som utgör grunden för en 

                                                
40 Hawkins et al. (2001) 
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individs identitet och därmed vad det är som driver hans/hennes beteende. De fyra olika 

faktorerna är: psykologiska -, kulturella -, sociala - samt personliga faktorer.42 

 

3.4.1.1 Psykologiska faktorer  
 

De psykologiska faktorerna är de mest betydelsefulla delen av vår personlighet och fungerar 

som en grundläggande anledning till att vi agerar på ett visst sätt. Dessa faktorer styr hur 

individen upplever sin omvärld och vad hon minns.43  

 

3.4.1.2 Kulturella faktorer    
 

De kulturella faktorerna är ett väldigt komplext begrepp som innefattar hur en nationell grupp 

tänker och säger, deras vanor, traditioner samt konst och litteratur, språk, attityder, känslor 

och värderingar.  Alla dessa faktorer sammantaget skapar en ram kring hur en individ i ett 

samhälle förväntas att bete sig samt reagera på reklamkampanjer.44  

 

3.4.1.3 Sociala faktorer   
 

De sociala faktorerna är nära relaterade till de kulturella faktorerna då de sociala faktorerna är 

en del av den kultur individen växer upp i. Vilken samhällsklass och social grupp man tillhör 

kan till exempel vara avgörande för vilka värderingar individen får. Det är även viktigt vilken 

eller vilka grupper man som individ vill tillhöra och därmed väljer att identifiera sig med.45  

 

3.4.1.4 Personliga faktorer 
 

Personliga faktorer har stor betydelse för en individs beteende. Konsumenter kan till exempel 

ha olika behov och önskningar beroende på var hon/han befinner sig åldersmässigt. Vidare 

                                                
42 Dahlqvist, Linde (2002) 
43 Ibid. 
44 Hawkins et al. (2001) 
45 Dahlqvist, Linde (2002) 



 

 26

har även kön, yrke och civilstånd betydelse för beteendet och därmed även för hur man 

reagerar på olika yttre stimulerande faktorer.46    

 

3.4.2 Beteendeprocesser 
 
De faktorer som beskrivs ovan bildar tillsammans ett beteende hos individen. Hur denna 

beteendeprocess går till finns det många teorier på. En av de främsta modeller som man talar 

om i detta sammanhang är den klassiska AIDA � modellen. Denna modell ligger till grund för 

en stor del av nutidens forskning kring konsumentbeteende. Bokstäverna AIDA står för: 

Attention, Interest, Desire och Action och modellen är ett rationellt sätt att beskriva en 

individs beslutsprocess. Modellen är uppbyggd som en trappa och fungerar på det sättet att det 

första behovet i trappan måste uppfyllas innan nästa steg tas. Genom att titta på modellen ur 

ett marknadsföringsperspektiv kan man säga att beslutet att köpa någonting börjar med att 

individen uppmärksammar en produkt. Därefter skapas ett intresse för produkten som i sin tur 

genererar i en önskan om att köpa produkten. I det sista steget på trappan går individen till 

handling och hon/han beslutar sig för att köpa produkten.47  

 

AIDA � modellen visar en schematisk bild över en individs beteende. Verkligheten är dock 

mer komplex än vad modellen förutsätter och man bör därför även ta hänsyn till en rad andra 

faktorer för att beskriva en konsuments beteende. Modellen utgår från att individen är 

informationssökande och att hon agerar rationellt, något som i många fall inte stämmer. 

Forskare har därför diskuterat olika synsätt på konsumentbeteende då vi individer inte alltid 

agerar rationellt. Dessa synsätt kan sammanfattas i fyra olika typer av köpbeteenden som 

samtliga involverar tre element: kunskap, attityd (känsla), och handling. Ordningen av dessa 

element pekar på ett visst beteende.48  

 

Rationellt beteende: Det rationella beteendet är det som beskrivs i AIDA � modellen. 

Konsumenten börjar sin köpprocess med att söka information/kunskap kring vad marknaden 

har att erbjuda. Efter att ha bearbetat informationen bildar individen sig en attityd till de olika 

                                                
46 Dahlqvist, Linde (2002) 
47 Ibid. 
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produkterna baserad på faktorer som pris och kvalitet. Denna typ av rationella köpbeteende 

karakteriserar de flesta individer i samband med större inköp. 49  

 

 Kunskap � Attityd � Handling 

 

Undermedvetet beteende: Enligt detta synsätt styrs individens beteende till stor del av 

hans/hennes undermedvetna. En individs känslor och attityder omvandlas till kunskap och 

antas ligga till grund för hans/hennes handlingar.50  

 

 Attityd � Kunskap - Handling 

 

Inlärt beteende: Detta beteende innebär att individen agerar efter ett tidigare inlärt mönster. 

När man utsätts för olika signaler i omgivningen agerar man efter det tidigare inlärda mönstret 

och det blir därmed handlingen som ligger till grund för individens beteende.51  

 

 Handling � Kunskap � Attityd 

 

Socialt beteende: Enligt denna teori handlar individer efter ett speciellt mönster beroende på 

vilken social miljö de lever i.  Återigen utgör individens handling grunden för beteendet. 

Därefter skapas en känsla som i sin tur slutligen formas till kunskap. De faktorer som inverkar 

på det sociala beteendet är livsstil, prestige, socialt tryck och status. Man konsumerar enligt 

ett visst mönster i syfte att visa att man tillhör en viss social grupp eller subkultur.52  

 

 Handling � Attityd - Kunskap 

 

 

                                                
49 Dahlqvist, Linde (2002) 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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3.4.3 Beteendekombinationer 
 
En individs beteendemönster är inte statiskt utan varierar mellan olika tillfällen beroende på 

omständigheterna vid den specifika beslutssituationen. Troligtvis är individens beteende en 

kombination av de olika modellerna som beskrivs ovan. Individen kan till exempel angripa 

köpprocessen på ett rationellt sätt men låta det slutgiltiga beslutet styras av känslor. Dock 

behövs det rationella argumentet för att kunna försvara det känslomässiga beslutet. Medvetet 

eller omedvetet väljer konsumenten ofta ut ett rationellt argument som passar och som 

rättfärdigar det känslomässiga beteendet. Avsaknaden av rationalitet tillsammans med en 

ständig förändring i individers konsumentbeteende gör det svårt för marknadsförare att förstå 

hur konsumenter beter sig i olika köpsituationer.53 I syfte att underlätta förståelsen för 

konsumenten segmenterar företagen därför marknaden för att på så sätt fokusera på 

konsumentbeteendet och hitta samband inom mindre grupper. 

 

3.4.4 Marknadssegmentering  
 
 
Marknadssegmentering innebär att man delar in marknaden och därmed konsumenterna i 

olika segment eller delar. Konsumenterna inom var och en av segmenten liknar varandra 

medan de skiljer sig från konsumenterna i de övriga segmenten. Segmentering av marknaden 

görs i syfte att kunna beskriva samt få en övergripande bild av den målgrupp som företaget 

riktar sig mot. Segmentering är endast möjlig om; (1) viktiga skillnader mellan segmenten kan 

bli definierade, (2) segmentet är tillräckligt stort, (3) konsumenterna inom det valda segmentet 

kan nås samt att (4) konsumenterna i det valda segmentet responderar på önskvärt sätt.54  

 

Det finns fyra olika kategorier som man utgår från vid segmentering av marknaden; 

 

• Demografisk segmentering 

• Geografisk segmentering 

• Psykografisk segmentering 

• Behavioristisk segmentering 

                                                
53 Dahlqvist, Linde (2002) 
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3.4.4.1 Demografisk segmentering 
 

Den demografiska målgruppsbeskrivningen är det mest traditionella sättet att beskriva en 

målgrupp. Man utgår enligt denna metod från en individs kön, utbildning och bostadsort i 

samband med segmenteringen. Den demografiska segmenteringen görs i syfte att skapa sig en 

uppfattning om målgruppens sammansättning samt finna nya lämpliga målgrupper att rikta sin 

marknadsföring mot. Vidare kan man genom denna metod utläsa förändringar i till exempel 

ålderstruktur och urbanisering vilket kan underlätta en prognostisering av marknaden. Vid 

användning av denna målgruppsbeskrivning tas inte hänsyn till människors attityder, 

värderingar, erfarenheter eller personligheter, variabler som till stor del antas styra vårt 

handlande. Att använda sig enbart av den demografiska målgruppsbeskrivningen är därför 

inte att rekommendera eftersom att människor kan vara olika även om de tillhör samma 

gruppering avseende ålder, kön och bostadsort.55  

 

3.4.4.2 Geografisk segmentering 
 

Geografisk segmentering innebär att man segmenterar marknaden efter kartan. 

Segmenteringen kan bero på vilken region man bor i, storlek på landet, stadsdel, klimat, land, 

världsdel etcetera.56  

 

3.4.4.3 Psykografisk segmentering 
 

Den psykografiska beskrivningen utgår från människors beteende. Genom användning av 

olika specifika faktorer grupperas människor med liknande beteenden, gällande till exempel 

livsstil, köpstil och köpmönster. Genom en sådan gruppering kan man öka förståelsen för hur 

en målgrupp agerar och därmed även hur de förväntas agera på olika reklaminsatser. 

Inköpsmönstret varierar konsumenter sinsemellan och kan även vara beroende av vilken fas 

eller del av livscykeln produkten befinner sig i.57 

 

                                                
55 Solomon et al. (2002) 
56 Ibid. 
57 Dahlqvist, Linde (2002) 
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3.4.4.3 Behavioristisk segmentering 
 

Den behavioristiska segmenteringen innebär att man lägger vikt vid vilken situation 

konsumenten befinner sig i när han/hon köper produkten, attityden till produkten samt hur 

ofta och i vilken utsträckning individen använder produkten.58 

 

Användning av endast en segmenteringsmodell är ofta ineffektivt då man under sådana 

omständigheter lätt kan missuppfatta eller förbise viktiga faktorer som påverkar konsumenten. 

I syfte att maximera effekten av segmenteringen och därmed få ut så mycket som möjligt av 

sin marknadsföring bör man istället kombinera två eller flera av de olika modellerna.59   

 

Efter segmentering av marknaden är det viktigt för företagen att kommunicera sitt budskap till 

det specifikt fördefinierade segmentet. Segmenteringen innebär att man delar upp marknaden 

och därefter mer eller mindre ignorerar allt och alla utanför detta segment. Det handlar således 

om att förmedla sitt budskap till rätt målgrupp och vid rätt tillfälle. 
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 3.5 Kommunikation      
 

Kommunikationen kan ses som produkten av alla de aktiviteter som företaget riktar mot 

marknaden och processen syftar till att uppnå någon sorts effekt eller reaktion hos mottagaren. 

Ur ett marknadsföringsperspektiv är det övergripande syftet med kommunikationen att skapa 

lönsam försäljning, generellt skulle man dock kunna säga att kommunikationen syftar till att 

påverka eller förändra en av de tre faktorer i målgruppen som nämnts ovan� beteende, attityd 

eller kunskap. I strävan efter att påverka konsumenterna kan företagen använda sig av 

kommunikationsstrategin, reklamens utformning samt medievalet. Dessa tre byggstenar 

anpassas till målgruppen och valen beträffande dessa är beroende av vem som skall påverkas, 

med vilket budskap, genom vilka kanaler och den önskade effekten.60 Syftet med 

kommunikationen utgör grunden för kommunikationsarbetet och det är av fundamental 

betydelse att man har klart för sig vad man vill uppnå innan man påbörjar 

kommunikationsarbetet. Vid utformning av kommunikationsstrategin har man relativt fria 

tyglar men strategin sätter begränsningar för själva reklamutformningen och medievalet.61   

 

3.5.1 Kommunikationsstrategier 
 

Kommunikationsstrategin utgör den långsiktiga funktionella strategi som företaget med 

utgångspunkt från sin affärsidé har utvecklat för marknadskommunikationen. En effektiv 

styrning av kommunikationen kräver en tydlig struktur och klart definierade mål som man kan 

arbeta utifrån. Kommunikationsstrategin innebär därför att tänka efter innan man påbörjar 

arbetet och att göra detta utifrån en förutbestämd struktur med en beskrivning av marknads- 

och målgruppspositionen. Det finns fem olika kommunikationsstrategier som kan användas i 

syfte att kommunicera med marknaden. Strategiernas lämplighet och effektivitet är beroende 

på vilken typ av målgrupp som man riktar sig till.62  

 

Nollmotivationsstrategi: Den så kallade nollmotivationsstrategin är mest effektiv när 

företaget och varumärket inte existerar i målgruppens medvetande. Det mest produktiva i en 

sådan situation, det vill säga i ett så kallat nolläge, är att försöka särskilja sig från andra 
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företag och deras kommunikation. Det är dock viktigt att tänka på att en allt för hög 

särskiljningsgrad kan leda till att budskapet inte förstås eller misstolkas, något som kan vara 

väldigt svårt för marknadsförarna att förutsäga.63   

 

Rationell strategi: Rationella strategier förekommer ofta vid reklam för sällanköpsvaror och 

producentvaror. Strategin innebär i regel att man genom rationella argument försöker 

framhäva varumärkets kompetens och styrkor. Strategin ställer höga krav på att målgruppen 

som marknadsföringen riktar sig mot är högt motiverade samt att de agerar rationellt i 

samband med kommunikationen.64 

 

Känslomässig strategi: Genom användandet av ett kraftfullt bildspråk försöker 

marknadsförare väcka känslor hos mottagarna i syfte att påverka deras beteende och 

konsumtionsmönster. Strategin spelar på konsumenternas empati och är framförallt lämplig i 

samband med en högt motiverad målgrupp som är emotionell vid 

kommunikationsögonblicket.65     

 

Repetitiv strategi: Den repetitiva strategin bygger på upprepning och repetition och 

kommunikationen underlättas av ett enhetligt budskap och en enhetlig utformning. Genom att 

hela tiden kommunicera samma tema i sina annonser hoppas man på att positionera sig i 

konsumenternas medvetande.66  

 

Social strategi: Denna sociala kommunikationsstrategi använder sig i likhet med den 

repetitiva strategin av enkel argumentation i sin marknadsföring. Kommunikationen bygger i 

stort sett på att försöka skapa en vilja hos sina konsumenter att delta.67    

 

För att undersöka effektiviteten av kommunikationen är det viktigt att kontinuerligt samla in 

information om målgruppen och dess kännedom om och attityder till varumärket. För att 

dessutom skapa sig en uppfattning om vart man är på väg och hur man ligger till i förhållande 

till strategin kan man använda sig av tydliga mål i kännedom och attitydvariabler.68   
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras de intervjuer som genomförts med Magnus Månsson, marknadschef 

på Spendrups Bryggerier, och Niklas Forser, försäljningschef på Carlsberg AB. Därefter 

presenteras resultaten från de konsumentundersökningar som genomförts under studiens gång.   

 

4.1 Spendrups Bryggerier 
 

4.1.1 Marknadsbeskrivning 
 

Magnus Månsson, marknadschef för öl och cider på Spendrups Bryggerier, ser det ökade 

bruset som ett problem, framförallt i media. Ölmarknaden är relativt segmenterad med många 

aktörer, dock är det få av dessa som har lyckats skapa sig en stark position på marknaden och 

majoriteten av företagen investerar därmed förhållandevis lite. Det har på global nivå istället 

uppstått ett fåtal väldigt starka enskilda aktörer som investerar väldigt mycket pengar i 

marknaden. Carlsberg Bryggerier och Spendrups är två av de stora företagen som investerar 

mest pengar i sin marknadsföring. Detta medför att investeringsnivån ökar vilket gör att det 

skapas �ett krig� om utbudet samt om att skapa positioner i folks medvetande. Prispressen 

från andra länder bidrar också enligt Magnus till att det skapas en väldig konkurrens och 

turbulens på marknaden. Pressen beror till stor del på de stora skatteskillnaderna mellan 

Sverige och andra länder. Till exempel är priserna på öl i Sverige högre jämfört med Tyskland 

eftersom att Sverige har nästan sex gånger så hög skatt. De stora prisskillnaderna har lett till 

att varannan starköl som dricks i Sverige kommer från andra länder. 

 

I Sverige har detta medfört till att lågprissegmentet för öl har vuxit kraftigt och står numera 

för cirka 35 % av marknaden. Magnus menar på att om man har låga priser på sina produkter 

så behöver man inte marknadsföra sig, det låga priset är tillräckligt för att locka till sig 

kunder. Väljer man däremot att inte ha låga priser på sina produkter måste man ge 

konsumenten en stark anledning till att hon ska köpa denna förhållandevis dyrare ölsorten, 

den så kallade premiumölen.  

 

Marknadsföringen spelar enligt Magnus en betydande roll i samband med de dyrare 

produkterna då denna skapar en vilja hos konsumenten att konsumera premiumölen. Det krävs 
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väldigt mycket satsning av ett företag för att nå ut till konsumenten och förklara varför hon 

ska välja att betala för produkten istället för att välja en lågprisprodukt. Det är farligt för 

företag att ligga mitt emellan dessa två positioner då det kan skapa svårigheter för företaget att 

nå ut till konsumenterna. Detta innebär således enligt Magnus att man antingen måste vara 

beredd på att satsa mycket pengar i sin marknadsföring alternativt hålla sig inom 

lågprissegmentet.  

 

4.1.2 Varumärkesidentitet 

 

4.1.2.1 Norrlands Guld 
 

Norrlands Guld härstammar från Norrland och kärnan i varumärkets identitet utgörs av det 

fria och det otvungna. Varumärket har positionerats på marknaden i syfte att uppfattas som ett 

socialt varumärke där gemenskapen och framförallt det manliga, har fått en central roll i 

marknadsföringen. Det centrala i budskapet är att �få vara sig själv för en liten stund� och på 

ett humoristiskt sätt framhävs det naturliga och det opretentiösa. Utan att försköna eller 

idealisera verkligheten skapar varumärket en vilja och en möjlighet att njuta av livets små 

stunder i vardagen. Det är inte enligt Magnus en längtan efter något ouppnåeligt utan stunden 

kan skapas när man vill och behöver.  

 

Enligt Magnus har Norrlands Gulds identitet framhävts och positionerats på ett tydligt sätt på 

marknaden och hos konsumenterna. Genom denna profilering anser Magnus att Norrlands 

Guld på ett effektivt sätt har lyckas skapa den image som de eftersträvat och att identiteten har 

uppfattats på önskvärt sätt av konsumenterna.     

 

4.1.2.2 Heineken     
 

Heineken är en internationell öl som härstammar från Holland. Genom den internationella 

profileringen har varumärket fått stor genomslagskraft och en hög kännedom på flera av 

världens marknader. Ölen har kommit att representera status och internationell medvetenhet 

och kan i många avseenden ses som motsatsen till Norrlands Guld. Varumärket profileras på 

marknaden som ungdomligt och trendigt. Genom användning av kända personligheter i sin 
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marknadsföring försöker företaget fånga konsumenternas uppmärksamhet och därmed få ut 

rätt budskap.  

 

4.1.3 Segmentering och positionering 
 

Spendrups Bryggerier uppfattas som ett starkt företag mycket på grund av att de har flera 

olika varumärken inom samma koncern anser Magnus. Detta innebär enligt honom en stark 

konkurrensfördel och en förhandlingsstyrka rent affärsmässigt. Genom Spendrups Bryggeriers 

portföljstrategi separeras de olika varumärkena och företaget strävar efter att positionera 

varumärkena så långt ifrån varandra som möjligt. Detta i syfte att minska eller förhindra 

risken för inbördes konkurrens och därmed att varumärkena tar marknadsandelar från 

varandra.  

 

Det finns ett flertal olika modeller för att segmentera marknaden. Spendrups använder sig av 

en och samma modell ( IMP/SEG ) som tillämpas på samtliga av företagets varumärken. 

Modellen skiljer sig något från de traditionella segmenteringsmodellerna och utgår från 

tillfälle och situation samt från konsumentens andel i konsumtion.   

 

Modellen delar in eller segmenterar konsumenterna i fyra olika kategorier; dels efter 

extroverta personligheter, dels efter introverta personligheter.  De resterande två kategorierna 

delas in efter jag/individ, det vill säga riktar sig mot den person som vill unna sig själv något 

extra, respektive vi/grupp som fokuserar på gemenskap och konsumtion tillsammans med 

andra människor. Spendrups positionerar därefter ut sina varumärken inom dessa kategorier i 

syfte att öka medvetenheten om vad de olika varumärkena står för. 

Marknadsundersökningarna utgår från denna modell i ett försök att öka kunskapen om 

konsumenters preferenser samt att placera in dem i de olika kategorierna. Utifrån kategorierna 

utformar Spendrups frågor för att ta reda på vem konsumenten är, varför hon dricker öl och 

varför hon väljer en viss ölsort. Utifrån detta får man en modell över marknaden som baseras 

på konsumenterna och inte på hur företaget tycker att man ska segmentera marknaden. 

Placeringen av varumärkena i de olika kategorierna innebär en koppling till olika sorters 

personligheter vilket enligt Magnus medför möjlighet för företaget att marknadsföra 

produkterna till rätt typ av konsumenter. 
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Spendrups Bryggerier inriktar sig således på fyra skilda segment som kan relateras till de 

ovannämnda kategorierna eller personligheterna, (1) status, (2) njutning/belöning, (3) manlig 

gemenskap, (4) festligt umgänge, som var och en representerar en ölsort.  Innan Spendrups 

Bryggerier tog över försäljningen av Heineken år 2000 såg varumärkesportföljen annorlunda 

ut.  Företaget hade dessförinnan inget varumärke inom �status� segmentet och hade därmed 

inte möjlighet att konkurrera med andra företag inom detta område.  I och med Heineken fick 

de dock ett viktigt komplement i portföljen och företaget stärkte därmed sin position på 

marknaden. Portföljstrategin förtydligades och därmed även bilden av konkurrerande 

varumärken.  

 

Spendrups Bryggerier ser svårigheter i att segmentera marknaden demografiskt och inriktar 

istället varumärkena mot behov, situation och tillfälle. Man skulle kunna se det som att 

Norrlands Guld riktar sig mot män i åldersgruppen 20 - 39 år men Magnus anser att åldern är 

relativt oviktigt i sammanhanget. Det handlar snarare om en inriktning mot konsumenter, 

framförallt män, i alla åldrar som vill umgås på ett okomplicerat och otvunget sätt. Enligt 

Magnus har Heineken på grund av sin globala spridning kommit att signalera status. Vid 

konsumtion av drycken upplever konsumenterna en känsla av internationell medvetenhet och 

drycken konsumeras framförallt i sociala sammanhang, främst på krogen. Norrlands Guld 

syftar i enlighet med ovan till att representera manlig gemenskap och varumärket står för det 

enkla och det opretentiösa.  

 

För Spendrups Bryggerier handlar det om att försöka skapa marknadsledande positioner inom 

var och en av dessa segment. I dagsläget har de en marknadsledande position för både 

Norrlands Guld och Mariestad. Magnus förklarar det som en omöjlighet att försöka skapa ett 

varumärke som passar för alla tillfällen, man måste inrikta och begränsa sig. Detta 

ställningstagande tror Magnus ger dem en fördel gentemot sina konkurrenter. För 

konsumenterna innebär varumärkenas tydliga inriktningar en ökad medvetenhet om de olika 

ölsorterna och vad de står för. Vidare innebär den tydliga positioneringen enligt Magnus att de 

olika varumärkena inom Spendrups Bryggerier inte riskerar att konkurrera inbördes eller ta 

konsumenter från varandra.  

 

Spendrups har som sagt en tydlig portföljstrategi och på grund av att de har fyra skilda 

varumärken inom samma koncern upplever de att de kan tillfredsställa de flesta behov och 

situationer som uppstår på marknaden.  Hade de däremot inte hade haft till exempel 
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varumärket Norrlands Guld så hade de fått ändra och anpassa inriktningen för något av de 

övriga varumärkena. Detta i syfte att tillfredsställa det segment som Norrlands Guld i 

dagsläget täcker.  

 

Segmenteringsmodellen innebär enligt Magnus att Spendrups Bryggerier marknadsför sig 

efter konsumentens önskemål och hur den specifika målgruppen uppfattas. Istället för att 

försöka ändra konsumentens beteende tittar de på konsumentens behov och utformar 

erbjudanden i enlighet med detta. Företaget försöker således anpassa både produkter och 

förpackning efter konsumentens önskningar. Norrlands Guld jobbar väldigt mycket med att 

skapa en kul och komisk förpackning i syfte att skapa en mer otvungen känsla hos 

konsumenten och markerar betydelsen av att anamma konsumentens utveckling.  

 

Hur man förhåller sig till sina konkurrenter är enligt Magnus beroende av vilken position man 

har på marknaden. I dagsläget har Norrlands Guld en marknadsledande position vilket ger 

dem en bra utgångspunkt i förhållande till sina konkurrenter. Tidigare har Norrlands Guld 

jämfört sig med Pripps Blå som har haft en starkare position på marknaden. Eftersom 

Norrlands Guld i dagsläget har gått om Pripps Blå, är dock situationen numera omvänd.  Som 

marknadsledare behöver man inte ta lika stor hänsyn till sina konkurrenter. Det är snarare de 

�svagare� som sneglar på, och efterliknar marknadsledaren.   Man kan dock inte bara härma 

sina konkurrenter utan det är viktigt att hitta sin egen väg. Oavsett position på marknaden är 

det alltid bra att ha någon att mäta sig mot i syfte att inte förlora tävlingsinstinkten.   

 

Att rikta sitt varumärke mot en snäv målgrupp innebär enligt Magnus att man automatiskt 

stänger ute vissa konsumenter. Enligt honom handlar det dock mer om situationer, det vill 

säga vilken situation konsumenten befinner sig i för stunden. Konsumenter intar olika roller 

vid olika tillfällen, något som innebär att val av varumärke kan variera. Det handlar även om 

vad man är för typ av person. Norrlands Guld som fokuserar på det otvungna och det 

opretentiösa riskerar till exempel att stänga ute konsumenter som inte kan identifiera sig med 

detta levnadssätt eller det som Norrlands Guld står för i stort. Eftersom Spendrups Bryggerier 

har andra varumärken som täcker övriga segment ser dock Magnus inte detta som ett problem 

utan anser att strategin fungerar väldigt bra.  

 

Att Varumärket Norrlands Guld framhäver sitt ursprung i sin marknadsföring anser Magnus 

inte vara en nackdel. Han tror inte att det begränsar eller stänger ute antalet konsumenter utan 
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tvärtom, är det till deras fördel då det medför en starkare position för varumärket i Norrlands 

region. Det förstärker således snarare varumärket och Magnus tror inte att det polariseras så 

att man till exempel väljer bort Norrlands Guld i Skåne.      

 

4.1.4 Kommunikationsstrategier 

 
Spendrups har en övergripande strategi för vad de vill åstadkomma med sin kommunikation. 

Kommunikationsstrategin överlämnas till deras mediebyrå som i sin tur tar fram lämpliga 

mediestrategier. Spendrups använder olika strategier för olika varumärken på grund av att de 

riktar sig mot olika segment. När och hur man väljer att marknadsföra sig beror således på 

vilket varumärke det gäller och vilket budskap man vill framhäva. Att nå ut till rätt målgrupp, 

med rätt budskap och vid rätt tillfälle kan vara svårt. Vilken kommunikationsstrategi man 

använder sig av beror enligt Magnus på vilken fas varumärket befinner sig i.  

 

Ett av de största problemen är enligt Magnus att många marknadsförare lyssnar för mycket på 

reklambyråerna. Dessa byråer kommer ofta med relativt extrema idéer som innebär att 

varumärkets identitet inte kommer fram på rätt sätt i marknadsföringen och därmed att den 

önskade effekten inte uppnås. Det handlar inte bara om underhållning, man måste sända rätt 

budskap menar Magnus. Missnöje i samarbetet med olika reklambyråer har lett till att 

Spendrups Bryggerier i dagsläget inte har någon reklambyrå utan de sätter istället ihop 

lämpligt och passande folk beroende på typ av projekt. 

 

År 1995 använde företaget sig av den så kallade nollmotivationsstrategin då de genomförde 

en ompositionering för Norrlands Guld, som i det skedet knappt hade synts eller 

uppmärksammats av konsumenterna.  Sedan dess handlar det dock för Norrlands Gulds del 

mycket om att bekräfta bilden av varumärket och att hela tiden finnas där. Utformningen av 

varumärkets produkter är i likhet med ölens identitet enkel, prestigelös och otvungen. Ölen 

tillverkas till exempel bara på burk för att framhäva det okomplicerade och motverka att 

konsumenterna missuppfattar eller feltolkar ölens sanna identitet. En snyggare glasflaska 

skulle till exempel enligt Magnus kunna riskera att produkten inte längre uppfattas som skön, 

lätt och prestigelös. Det handlar om en konstant bekräftelse för konsumenten att de har rätt 

bild av varumärket och att de väljer Norrlands Guld på rätt kriterier. Spendrups Bryggerier är 
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därför väldigt kontinuerliga i sin kommunikation av Norrlands Guld, det är samma budskap 

som förmedlas hela tiden fast i olika utformningar.  

 

I samband med Heineken försöker Spendrups Bryggerier huvudsakligen att bevara och 

förstärka den internationella aspekten av varumärket. Produktionen av Heinekens reklamer 

sköts inte från Sverige. Däremot har Spendrups Bryggerier möjlighet att välja från en pool av 

olika reklamfilmer. Valet görs beroende på vilken effekt som önskas uppnås samt beroende på 

vilken fas varumärket befinner sig i produktlivscykeln. Möjligtvis kan det enligt Magnus även 

finnas skillnader mellan vilken eller vilka reklamer som passar kulturen och landet bäst.  

 

Att ge ett intryck av att vara världsvan eller internationell är enligt Magnus viktigt i samband 

med öl. I Sverige representerar Heineken status och internationell medvetenhet, något som 

Spendrups Bryggeriers övriga varumärken inte står för. Företaget har varken möjligheter eller 

resurser till att försöka bygga upp en sådan internationell status kring sina övriga varumärken. 

Enligt Magnus beror detta på att ett internationellt ursprung är en förutsättning för att uppnå 

en sådan status och en nationell öl har därför svårt att konkurrera inom detta segment. Ser 

man till exempel på Heineken i Holland eller Carlsberg i Danmark så är ölen inte särskilt 

prestigefull och har heller inte uppnått samma nivå av status. De som däremot dricker 

Heineken utanför Hollands gränser anser sig ge ett världsvant intryck. En känsla av att man 

skulle kunna vara i vilken storstad som helst uppstår hos konsumenten i samband med 

konsumtionen. Det handlar enligt Magnus om inspiration från internationella trender och 

eftersom ett svenskt ölmärke inte är världsvant, kan man därför inte bygga upp samma status 

kring detta. I samband med öl är enligt Magnus således ursprunget oerhört viktigt för 

kvalitetskänslan och för trovärdigheten. Beträffande varumärket Heineken anser han även att 

användningen av kända personer så som Brad Pitt och Jennifer Aniston kan ha bidragit till att 

öka den internationella trovärdigheten ytterligare och han är övertygad om att konsumenterna 

har uppfattat Heinekens identitet på rätt sätt.  

 

I samband med att Spendrups Bryggerier satsar på stora reklamkampanjer för sina 

varumärken kan man enligt Magnus tydligt urskilja förändringar i varumärkets 

försäljningssiffror. Strategin för Norrlands Gulds syftar enligt Magnus mycket till att skapa 

genomslag i vissa specifika perioder och framförallt hos den demografiskt definierade 

målgruppen. Eftersom att Norrlands Guld syftar till att stå för det manliga, det otvungna och 

gemenskapen går Spendrups Bryggerier till exempel in och köper reklam i samband olika 
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fotbollsmatcher för att stärka kopplingen till det som varumärket står för. Norrlands Guld 

marknadsförs framförallt på våren och sommaren då öl konsumeras som mest, dock är det 

även viktigt att synas och vara aktiva året runt poängterar Magnus. 

 

Påverkan på försäljningssiffrorna handlar enligt Magnus om den kreativa utformningen och 

om hur bra kommunikationen är. I de fall där man inte har lyckats så bra i skapandet av 

reklamen blir förändringen i konsumtion relativt liten menar han. Enbart reklamen kan inte 

heller lösa alla problem, det handlar om produkten och förmågan att knyta ihop alla 

aktiviteter; hela vägen från hur produkterna marknadsförs i butikerna till hur varumärket 

hanteras på krogen samt hur säljaren agerar i förhållande till konsumenten. Reklam kan därför 

enligt Magnus ses som en viktig del i samband med marknadsföringen av ett varumärke, men 

det är helheten som blir avgörande.  

 

4.1.5 Konsumentbeteende 
 

Magnus ser relevanta budskap som en av de främsta anledningarna till att Norrlands Guld har 

lyckats fånga konsumenters uppmärksamhet och därmed även tagit sig igenom det 

kommersiella bruset. Att skapa uppmärksamhet ser Magnus som ett avgörande moment i 

skapandet av ett framgångsrikt varumärke, dock finns det enligt honom andra faktorer som 

har större betydelse. Vad gäller uppmärksamhet har Pripps Blå lyckats bättre än Norrlands 

Guld, något som tyder på att uppmärksamheten inte är avgörande för försäljningen. Enligt 

AIDA � modellen som beskrivs i teorin är uppmärksamhet snarare att ses som ett första steg i 

konsumentens köpbeslutsprocess och har ingen betydelse för försäljningen om denna 

uppmärksamhet inte leder till ett intresse eller önskan att konsumera produkten.  

 

Att lyckas ta sig igenom det kommersiella bruset är således beroende av ett flertal olika 

faktorer. Betydelsen av de olika faktorerna kan variera beroende på vem som är mottagaren av 

budskapet. Hur konsumenten är som person och vad konsumenten vill få ut av varumärket 

samt av konsumtionen av denna, kan påverka budskapets framgång. Söker konsumenten 

njutning eller en belöning så har smaken stor betydelse. Under sådana omständigheter anser 

Magnus att konsumenten väljer exempelvis Mariestad eller något liknande, som generellt sett 

betraktas som en godare öl. Söker du däremot gemenskap eller en känsla av status så är 

Magnus av uppfattningen att smaken är relativt underordnad.  Smaken får därmed mindre 
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betydelse och det handlar istället om vilket varumärke som passar in i den tillfälliga 

situationen. De signaler som varumärket sänder ut får till exempel stor betydelse i sociala 

sammanhang då valet av varumärke speglar en del av individens identitet. Öl är enligt 

Magnus generellt sett väldigt emotionellt och det handlar ofta mycket om image. Smaken är 

enligt Magnus, till skillnad från andra produkter, relativt oviktig då den inte skiljer sig 

nämnvärt ölsorter sinsemellan.  

 

Magnus anser att det är förhållandevis svårt att skapa lojalitet hos sina konsumenter eftersom 

öl betraktas som en lågengagerande produkt. Svårigheten i att skapa lojalitet i samband med 

öl är enligt Magnus att ölföretagen inte har någon tydlig unique selling point (USP). Detta 

innebär att samtliga varumärken inom ölindustrin är förhållandevis lika avseende egenskaper 

och kvalitet, något som gör det svårt att motivera konsumtion av en ölsort framför en annan. 

Konsumenten är därför enligt Magnus generellt sett väldigt illojal men framförallt menar 

Magnus på att konsumenten är illojal mellan företagets egna varumärken, det vill säga mellan 

de olika tillfällena. Till exempel kan konsumenten prioritera Norrlands Guld i en avslappnad 

miljö tillsammans med sina vänner medan hon/han föredrar Heineken i samband med en 

krogvistelse. Enligt Magnus är dock de som konsumerar Norrlands Guld relativt lojala i 

förhållande till andra varumärken inom ölbranschen.  

 

Motivationen av en specifik ölsort blir enligt Magnus ännu svagare i samband med de något 

dyrare varumärkena. Priset är dock en ofrånkomlig del av marknadsföringsstrategin och ett 

sätt att konkurrera på marknaden menar han. Norrlands Guld ligger, tillsammans med bland 

andra Pripps Blå och Falcon, prismässigt mainstream, något som innebär att de ligger mellan 

lågpris- och högprissegmentet. Lågprisölen har under senare tid ökat väldigt mycket, något 

som medfört att gapet mellan de billigare respektive de dyrare har ökat. Det har enligt 

Magnus blivit nästintill omöjligt att prismässigt lägga sig i mitten vilket har gjort att 

mainstream segmentet har klättrat uppåt. Detta innebär att mainstreamprodukterna prismässigt 

nästan ligger på samma nivå som premiumölen.  De har således hamnat mer i det övre 

segmentet men är inte att betraktas som premiumöl.  

  

De konsumenter som inte kan klassas som öldrickare är ännu svårare för producenterna att nå 

ut till menar Magnus. Under sådana omständigheter är det enligt Magnus avgörande vad som 

ligger i konsumentens �top of mind�. Här har Pripps Blå en ledande och fördelaktig position 

då de är ett stort och utbrett varumärke som marknadsför sig enligt traditionella metoder.  
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Enligt Magnus handlar ett sådant traditionellt synsätt om en konstant inmatning av budskap. 

Handen lär hjärnan istället för det önskvärda, att låta hjärnan lära handen.  

 

Konsumenten själv ser smaken som den främsta anledningen till val av varumärke. Magnus 

anser dock inte att smaken är särskilt väsentlig eller avgörande. En konsument kan skilja på 

en god och en mindre god öl, men skillnaden i smak är generellt sett minimal och därför 

relativt underordnad enligt Magnus. Han styrker sitt argument med hänvisning till blindtest då 

det är få som klarar sådana test och därmed lyckas skilja ölsorterna åt. Utmärks däremot ölen 

med ett varumärke blir konsumentens uppfattningar och resultatet annorlunda. Detta visar 

enligt Magnus på att konsumentens val av ölsort är emotionellt och varumärkesstyrt snarare 

än funktionellt.  

 

Varumärkesvalet handlar därmed enligt Magnus om identifiering, det vill säga att 

konsumenten väljer det varumärke som hon/han känner mest likhet med och som bäst 

representerar individens personlighet. Det är således enligt Magnus en fråga om vad man 

huvudsakligen vill identifiera sig med, vilken värld som man vill tillhöra. Är status viktigt för 

konsumenten kan hon till exempel välja Heineken. Söker däremot konsumenten manlig 

gemenskap prioriterar hon kanske Norrlands Guld istället. Valet är även beroende av huruvida 

konsumenten är grupp- eller jagorienterad och smaken blir i de flesta fall förhållandevis 

oviktig anser Magnus.  
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 4.1.6 Uppföljning och utvärdering 
 

Spendrups Bryggerier lägger ned väldigt mycket resurser på uppföljning och utvärdering. 

Varje månad genomför företaget olika sorters undersökningar i syfte att utvärdera deras 

varumärken. I samband med dessa undersöks varumärkenas placeringar, 

uppmärksamhetsnivåer, favoritskap med mera. Utöver detta undersöker Spendrups ett antal 

gånger per år varumärkenas positioner och hur de ligger till i förhållande till sina konkurrenter 

samt associationsvärdena som bygger på positionerna.  

 

Reklambudskap är enligt Magnus en kreativ utformning som folk tröttnar på. 

Konsumenternas uppfattning om reklamerna mäter Spendrups genom target rating point 

(TRP). Det finns enligt denna metod vissa nivåer som man kan förutsätta att man har uppnått 

alternativt att man har nått sin målgrupp ett visst antal gånger, något som indikerar att det är 

dags att byta den kreativa utformningen i syfte att förhindra att omgivningen tröttnar. Hur ofta 

man behöver byta beror enligt Magnus även på hur pass starkt kreativ reklamen eller 

kampanjen är. Det är dock alltid viktigt att fräscha upp och vitalisera den kreativa 

utformningen i syfte att inte riskera att konsumenten tröttnar. 

 

Positionen som sådan behöver man dock inte byta menar Magnus utan det är den kreativa 

utformningen som måste förändras och förnyas. Innan Spendrups Bryggerier fokuserade på 

det Norrländska i sin marknadsföring av Norrlands Guld, hände det att företaget bytte 

inriktning lite för ofta, något som Magnus fortfarande anser vara ett problem för många 

företag. Att ena dagen försöka framhäva sitt varumärke i festsammanhang och andra dagen i 

samband med ölkultur, kan leda till att konsumenterna känner sig vilsna och därmed 

missuppfattar varumärkets identitet.  Magnus menar därmed på att det är viktigt att veta 

vilken värld man vill befinna sig i och vilken position man strävar efter att uppnå eller bygga. 

Genom att skapa en position som baseras på fel värden riskerar man annars som företag att 

skapa förvirring hos konsumenterna. Det är således enligt Magnus viktigt med variation, men 

inom vissa fastställda ramar.  
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4.2 Carlsberg AB 
 

4.2.1 Marknadsbeskrivning 

 
Niklas Forser är marknadsdirektör på Carlsberg Sverige AB sedan 2001. Niklas ser inte det 

ökade bruset på dagens marknad som problematisk utan anser att marknaden alltid har sett ut 

som den gör, med många aktörer och därmed en hård konkurrens. Marknaden är visserligen 

mer fragmenterad i dag jämfört med tidigare men enligt Niklas är det fortfarande så att bra 

idéer slår igenom. De valda marknadsföringsstrategierna måste baseras på en grundläggande 

förståelse för konsumenterna och för marknaden. Niklas anser att det har uppstått ett ökat 

mediebrus på marknaden men eftersom att Carlsberg AB investerar runt 50 miljoner per år i 

annonsering i Sverige har man ändå lyckats att synas i bruset.  

 

Vidare anser Niklas att medielandskapet har förändrats en del men det är fortfarande väldigt 

traditionellt om man ser till reklamen. Niklas tror dock att det kommer att ske en förändring i 

och med ökat och förändrat medieutbud. Niklas ser inte detta som något problem utan snarare 

som en spännande utmaning där det krävs att man som marknadsförare vrider och anpassar 

sina budskap efter de nya förutsättningarna. Att det kommer in nya konkurrenter på 

marknaden anser Niklas endast bidra till att göra företag mer alerta, risk finns annars att man 

blir passiv och intar en attityd av att allt fungerar bra som det är.  

 

4.2.2 Varumärkesidentitet 
 

4.2.2.1 Pripps Blå 
 
Varumärket Pripps Blås identitet utgörs av kärnvärdena sommar, frihet och gemenskap. 

Pripps Blå kopplas ihop med det svenska, det blåa och det marina. Det svenska står för att vi 

ska ta till vara på det svenska landskapet, det blåa representerar sköna sommardagar då 

himmel och hav är blått, därav Pripps blås slogan �Livet är fullt av blå stunder�. Det marina 

syftar till att representera skärgården och närheten till vatten för att få en äkta känsla av 

sommar. Kombinationen av vackra naturbilder med marina teman och den svenska musiken 

som anknyter till de blå värdena skapar reklamfilmerna en romantisk bild av Sverige. Tanken 
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är att dessa bilder och känslor som väcks genom reklamfilmerna ska associeras med 

varumärkets identitet. Pripps blå ska stå för drömmen om den perfekta stunden då allt känns 

bekvämt och avslappnat. Niklas anser att den identitet som Pripps Blå har byggt upp och står 

för genomsyrar allt de gör. Därmed har Pripps Blå, enligt Niklas, lyckats skapa en önskvärd 

image hos det svenska folket. Vidare anser Niklas att genom ölens profilering riktar den sig 

till hela det svenska folket och alla ska kunna känna längtan och identifiera sig med en riktig 

Pripps Blå stund. Det svenska folket ska kunna koppla ihop Pripps Blå med härliga stunder, 

framförallt sommardagar då allt är enkelt och spontant, då man lever en skönare livsstil.  

 

4.2.2.2 Carlsberg 
 
Det danska varumärket Carlsberg har i Sverige kommit att stå för det medvetna och 

internationella. Enligt Niklas har varumärket, genom sin internationella medvetenhet, byggt 

upp en stark trovärdighet och hög kännedom hos konsumenterna. Varumärket riktar sig 

framförallt mot den yngre målgruppen och har genom sin profilering på konsumentmarknaden 

fått stor genomslagskraft i nattlivet. Genom en global marknadsföring av varumärket förstärks 

den internationella aspekten och man försöker på detta sätt skapa en yngre och en tuffare 

attityd för varumärket. Trots varumärkets inriktning på det yngre segmentet anser Niklas att 

Carlsberg kan ses som ett relativt brett varumärke som inriktar sig på flera av marknadens 

segment.  

 

4.2.3 Segmentering och positionering 
  

Carlsberg Sverige AB har en varumärkesportfölj som består av ett flertal olika ölmärken. De 

största varumärkena är Carlsberg, Pripps Blå, Falcon och Tuborg. Deras skilda identiteter har 

enligt Niklas skapat unika positioner på marknaden och riktar sig därmed mot och attraherar 

olika delar av den svenska konsumentmarknaden. Pripps Blå är en av Sveriges största ölsorter 

och utgör därför ett relativt brett varumärke som riktar sig mot ett stort segment. Niklas menar 

att Carlsberg AB brukar vara försiktiga med att prata om vilka målgrupper som de olika 

varumärkena riktar sig mot. Trots att Niklas ser svårigheter i att definiera den demografiska 

målgruppen så kan man säga att kärnan för Pripps Blå åldersmässigt finns någonstans mellan 

35 och 45 år. Varumärket Carlsberg ligger något yngre och är ett större internationellt 

varumärke som finns representerat i 144 länder jorden runt. Carlsberg spelar på sin stora 
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internationella arena och det finns en ungdomlighet i varumärket som uppskattas kanske 

framförallt på krogen. Niklas anser att den internationella aspekten har stor betydelse för 

varumärkets trovärdighet då produkten uppskattas och konsumeras i över hundra länder.  

 

Niklas anser som sagt att det är svårt att prata om målgrupper med ålder som utgångspunkt, 

utan menar på att det finns en mängd andra variabler som har betydelse vid segmentering. 

Dock måste man ha en större fördefinierad målgrupp för att veta var företagets fokus i 

marknadsföringen är. Niklas anser vidare att man även kan rikta sig mot olika målgrupper för 

olika produkter inom sitt varumärke. Till exempel kan Pripps Blå rikta sig mot olika segment 

beroende på vilken klass (I, II, III) ölen tillhör.  

 

Niklas ser inga problem med att rikta sitt varumärke till en bred målgrupp så länge som man 

är tydlig med att visa vad själen och kärnan i varumärket står för. Niklas nämner Coca Cola 

som ett exempel på ett brett varumärke och menar på att eftersom att varumärket står för 

något specifikt och kärnan i dess identitet framhävs, är den breda inriktningen inget problem. 

I grund och botten handlar det om att särskilja sina varumärken från andra. Detta innebär att 

man både kan vara bred och ha en tydlig profil i sin marknadsföring. För vissa kan det dock 

vara mer fördelaktigt att vara mer inriktade eller nischade eftersom att det finns en risk att 

förlora tydligheten om man är för bred. Det kan därför ses som lättare att vara nischad men då 

uppstår å andra sidan risk att man inte blir tillräckligt stor.  

 

En annan aspekt med att rikta sig mot en bredare målgrupp är att under de omständigheter 

som man har flera varumärken inom samma koncern, som i Carlsbergs fall, är att det uppstår 

inbördes konkurrens. Under sådana omständigheter uppstår risk att varumärkena riktar sig 

mot samma segment och att man därmed förlorar konsumenter till varandra. Det är därför 

oerhört viktigt enligt Niklas att ha en portföljstrategi, det vill säga att olika varumärken står 

för olika saker. Detta innebär ibland att man för att utnyttja marknadens potential, måste putta 

på några av varumärkena eller driva dem lite åt ett annat håll, så att de inte krockar med 

varandra. Det måste dessutom kommuniceras i ett tidigt skede såväl internt som externt vad 

de olika varumärkena står för så att det inte missuppfattas. Niklas tror dock att det är nyttigt 

med en viss nivå av konkurrens inom företaget. De olika varumärkescheferna på Carlsberg 

AB konkurrerar till exempel med varandra, något som Niklas tycker är bra. Han anser att lika 

mycket konkurrens internt som externt är nödvändigt och att det leder till ökad effektivitet. 

Dock måste man vara tydlig med att man driver en portföljstrategi. Det får inte gå så långt att 
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det skapas ett så kallad produktchefssyndrom. Detta innebär att produktcheferna driver det 

egna varumärket för hårt så att det får jämförelsevis för stor plats i portföljen. Niklas menar 

att portföljen måste styras relativt hårt, alla ska veta sina platser och att en för hård intern 

konkurrens kan hämma effektiviteten. Carlsberg AB ser Spendrups Bryggerier som sin största 

externa konkurrent och deras varumärkesportfölj utgör det största hotet.  

 

4.2.4 Kommunikationsstrategier 
 

Enligt Niklas skall kommunikationen följa tre parametrar; den skall vara (1) relevant för 

produkten för att öka försäljningen, (2) originell i det avseende att det står klart vem som står 

bakom annonseringen, det vill säga vem som är avsändaren. Slutligen skall kommunikationen 

även (3) skapa ett intresse så att den slår igenom. Ibland händer det att kommunikationen slår 

igenom trots att man inte vet vem avsändaren är och att kommunikationen inte är relevant för 

försäljningen. Andra gånger kan kommunikationen uppfattas som originell och man har 

kunskap om avsändaren men den skapar ändå inte något intresse för försäljning. Under de 

omständigheter som kommunikationen däremot är relevant för försäljning men där det är 

otydligt vem som är avsändare leder kommunikationen enbart  till generisk marknadsföring.  

 

Niklas förklarar att alla marknadsföringsaktiviteter handlar om våra sinnen, det vill säga hur 

vi upplever någonting, den image konsumenterna har av varumärket. Val av varumärke 

handlar om identifiering i grupp, både för sig själv och i gemenskap med andra människor.  

Niklas förklarar att Pripps Blås reklamer speglar en längtan efter sommaren eller andra 

avkopplande stunder som hos det svenska folket har kommit att beskrivas som en riktig 

�Pripps Blå stund�. Reklamen syftar till att spegla Sverige när det är som bäst, med blå 

himmel och en känsla av frihet ska den få oss att längta efter sommaren. Denna känsla av 

längtan till sommaren är karakteristiskt för Sverige och skulle troligtvis inte uppfattas eller få 

samma genomslagskraft utomlands. Reklamerna visar förutom en vacker omgivning även 

attraktiva människor. Niklas tror inte att konsumenter ser svårigheter i att identifiera sig med 

detta och det har därför inte någon negativ effekt på varumärket. Tvärtom har företaget känt 

av positiv feedback från konsumenterna och en utbredd vilja hos konsumenterna att delta i 

reklamerna.  
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Niklas anser därmed att Carlsberg AB har lyckats nå ut till de konsumenter som de strävar 

efter att nå ut till. Samtidigt anser han att vissa saker alltid kan förnyas och förbättras. Det 

finns enligt Niklas en grundregel som utgår från att all kommunikation måste hänga ihop och 

att denna måste utgå från själen i varumärket. Designen i marknadsföringen utformas utifrån 

hur konsumenten antas vilja uppleva eller se produkten vid första ögonkastet. I syfte att skapa 

trovärdighet för produkten poängterar Niklas än en gång vikten av att kommunikationen är 

sammanhängande och att den genomsyrar samtliga aktiviteter som berör varumärket. Med rätt 

sorts kommunikation anser Niklas att man kan påverka försäljningen enormt. 

 

4.2.5 Konsumentbeteende 
 

Carlsberg AB: s marknadsföringsaktiviteter går inifrån och ut, det vill säga att alla aktiviteter 

utgår ifrån kärnan i varumärkets identitet.  Marknadsföringen grundar sig i en analys av hur 

marknaden ser ut, vad det finns för möjligheter, vilka segment som är lediga, vilka områden 

som företaget är starka inom samt inom vilka segment som företaget har möjlighet att 

expandera inom. Carlsberg AB använder sig även av 80/20 regeln, det vill säga vilka 20 % av 

konsumenterna är det som står för 80 % av försäljningen? Dessa konsumenter anses vara 

lojala och är därför väldigt viktiga för företaget, något som innebär att mycket tid läggs ned på 

att behålla dessa konsumenter. Niklas anser att det finns lojala konsumenter inom ölindustrin, 

dock köper de inte alltid samma varumärke utan har ofta ett par varumärken som de väljer 

mellan. Niklas menar därmed på att lojalitet kan mätas på olika sätt. Antingen är man 

hårddragen och betraktar endast de konsumenter som alltid konsumerar samma varumärke 

som lojala eller så mäter man lojalitet enligt �The evoked set�. Denna metod innebär att 

konsumenten tillåts ha ett antal olika varumärken att välja mellan. Valet av varumärke beror 

därmed på vilket tillfälle som konsumenten befinner sig i, med andra ord det som passar 

henne i den specifika situationen. Till exempel kan konsumenten välja Pripps blå när hon 

befinner sig i skärgården i sällskap med vänner och familj. Konsumenten kanske däremot 

prioriterar Carlsberg i samband med ett krogbesök. Valet av varumärke beror således enligt 

Niklas på vilken situation som konsumenten befinner sig i samt vilken så kallad vänskap du 

har med ditt varumärke.    



 

 49

4.2.6 Uppföljning och utvärdering 
 

Carlsberg AB utvärderar sina varumärken hela tiden. Varje vecka genomförs undersökningar i 

syfte att ta reda på attityden gentemot de olika varumärkena. Det finns ett begrepp som kallas 

�wareout� effekt och som är en viktig aspekt i samband med förändring eller förnyelse av 

varumärket och av marknadsföringen. Effekten innebär att man kan, genom olika signaler 

som marknaden sänder ut, känna av konsumenternas uppfattningar om reklamerna och 

därmed när det är dags att förändra pågående marknadsföringsaktiviteter. För att inte riskera 

att uppnå en sådan �wareout� effekt och därmed riskera att marknaden tröttnar så måste man 

således ändra och förnya sin markandsföring med jämna mellanrum.  

 

I snitt har de varumärken som Carlsberg AB arbetar med funnits i cirka 150 år. Niklas 

poängterar därför att man måste vara väldigt försiktig när man arbetar med varumärken. Idag 

arbetar Carlsberg AB till stor del med att förstärka, förtydliga och förlänga den känsla som 

varumärkena representerat under en längre tid. I samband med detta poängterar Niklas vikten 

av att respektera varumärket. Självklart måste man våga förnya och förändra, men det är 

viktigt att inte förlora konsumentens stöd eller varumärkets värderingar på vägen. Man måste 

hela tiden arbeta med varumärket och inte förlora kärnan i detta. Niklas menar på att denna 

respekt för varumärket är något som förbises och allt för ofta glöms bort av företagen.  

 

Större förändringar måste naturligtvis tillåtas menar Niklas, dock bör dessa förändringar ske i 

mindre etapper i syfte att ge konsumenten tid att vänja sig. Ser man till exempel till 

varumärket Coca Cola anser sannolikt de flesta människor att varumärket knappt förändrats 

över tiden menar Niklas. Förändringarna uppfattas som minimala av konsumenten, ser man 

dock till burkarnas design så har det skett stora förändringar genom åren, men i små etapper. 

Niklas menar på att detta är ett bevis på att förändringar är möjliga så länge man tar 

konsumenten i handen och låter henne vara delaktig i förändringen.           

 

Normalt sett menar Niklas att företag kan förbättra och förstärka varumärket utan att vidta 

extrema åtgärder. Det finns dock enligt honom tillfällen där stora och drastiska förändringar 

är ett måste och där hänsynstagandet till konsumenten är underordnat. Detta då företagets 

verksamhet knappt kan betraktas som lönsam och där det inte längre finns något kvar att 
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bygga på. Under sådana omständigheter är det enligt Niklas legitimt att börja om och lämna 

varumärkets tidigare normer och värderingar bakom sig. 

 

4.3 Konsumentundersökningar 
 
Sammanlagt har vi genomfört drygt åttio stycken konsumentundersökningar i denna studie. 

Sjuttio procent av respondenterna utgjordes av män och trettio procent av respondenterna var 

kvinnor. Majoriteten (drygt 60 procent) av respondenterna befann sig åldersmässigt mellan 

26-35 år, minst antal respondenter fick vi tag på i de äldre kategorierna, det vill säga från 51 

år och uppåt.  

 

Undersökningarna visar att Pripps Blå har en hög kännedom på konsumentmarknaden. Drygt 

20 procent av respondenterna nämnde denna som den första ölsorten de tänker på, något som 

innebär att varumärket har lyckats skapa sig en �top of mind� position hos cirka en femtedel 

av de tillfrågade konsumenterna. Heineken och Carlsberg hamnar på en något lägre �top of 

mind� position, på cirka 15 procent var och har därmed skapat en jämbördig position på 

marknaden och i konsumenternas medvetande. Lägst i denna kategori hamnade Norrlands 

Guld då endast en procent av de tillfrågade nämnde varumärket som det första som de tänkte 

på. Vidare uppgav 50 procent av respondenterna andra varumärken från sitt �top of mind� än 

de som undersöks i denna studie.  

 

Relationen mellan �top of mind� och det faktiska köpet har visat sig variera konsumenter 

sinsemellan. Majoriteten (drygt 40 %) av respondenterna konsumerar oftast det varumärke 

som hamnat i konsumentens �top of mind�. Cirka 40 procent av de tillfrågade anser dock bara 

att de konsumerar detta varumärke ibland. Slutligen menar endast sex procent av 

respondenterna på att de alltid köper detta varumärke, dubbelt så många konsumenter menar 

istället på att de aldrig köper detta varumärke.  

 

Nivån av uppmärksamhet som varumärkena har skapat hos konsumenterna visade sig som 

synes ha varierande betydelse för det varumärke som konsumenten faktiskt väljer att 

konsumera. Spridningen var relativt jämn varumärkena sinsemellan men trots att Pripps Blå 

har lyckats skapa störst uppmärksamhet bland respondenterna hamnade varumärket med 22 

procent, på en sista plats i samband med vilket varumärke som konsumenterna tycker bäst 
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om. Heineken däremot som har skapat mindre uppmärksamhet än Pripps Blå visade sig med 

28 procent vara det varumärke som konsumenterna tyckte bäst om. Även Norrlands Guld som 

endast skapat sig en �top of mind� position hos en procent av respondenterna hamnade på en 

bättre placering än Pripps Blå i detta sammanhang.  

 

Ungefär hälften av konsumenterna i undersökningen hade en positiv inställning till reklam i 

största allmänhet, endast 15 procent av konsumenterna hade en negativ inställning i 

förhållande till reklam. Uppfattningen däremot om huruvida konsumenterna själva ansåg sig 

påverkas av ett företags kommersiella insatser varierade. Närmare hälften av konsumenterna i 

undersökningen ansåg sig påverkas lite eller inte alls av ett företags marknadsföringsåtgärder 

medan resterande konsumenter ansåg sig påverkas relativt mycket. Det var dock endast fyra 

procent av respondenterna som ansåg sig påverkas väldigt mycket av företagens 

marknadsföring. 

 

Av de reklamer som visats i samband de fyra varumärkena som behandlas i denna studie har 

majoriteten av konsumenterna uppmärksammat samtliga av dessa. Reklamerna för Pripps Blå 

har även i detta sammanhang skapat störst uppmärksamhet hos konsumenterna (91 %) medan 

Norrlands Guld hamnade näst högst på listan då varumärkets reklamfilmer uppmärksammats 

av 85 procent av konsumenterna. På en tredje plats hamnade Heineken som har skapat 

uppmärksamhet hos 72 procent av respondenterna. Minst uppmärksamhet har det skapats för 

Carlsbergs reklamer som uppmärksammats av 71 procent av konsumenterna. Det var endast 

två procent av de konsumenter som deltog i undersökningen som inte hade uppmärksammat 

någon av de nämnda reklamfilmerna.  

 

I samband med reklamfilmerna frågade vi även konsumenterna vilken som hade skapat störst 

intresse för dem. Med denna fråga syftade vi på vilken reklamfilm som har skapat störst 

intresse och därmed incitament att köpa varumärket. Pripps Blå visade sig även i detta 

sammanhang vara mest populär bland konsumenterna. 32 procent uppgav Pripps Blå som det 

varumärke som skapat störst intresse för dem. På en andra plats hamnade Heineken med 24 

procent av konsumenternas röster. Norrlands Guld uppnådde i detta sammanhang en 

intressenivå på 23 procent och sist hamnade Carlsberg som skapat störst intresse hos 21 

procent av konsumenterna. Ut av samtliga respondenter var det endast en person som ansåg 

att de nämnda reklamfilmerna inte hade skapat något intresse alls.  
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Tillfället för när konsumenterna ska konsumera ölen visade sig ha relativt stor betydelse för 

val av varumärke. Närmare hälften (45 procent) uppgav att tillfället för när ölen skall 

konsumeras oftast har betydelse för val av ölsort. Valet kan till exempel variera beroende på 

om de befinner sig på krogen, med vänner eller i samband med speciella tillfällen så som jul, 

Ny År etcetera. 33 procent av konsumenterna uppgav att tillfället för konsumtion hade 

betydelse ibland medan 18 procent ansåg att deras val inte alls var beroende av i vilket 

sammanhang ölen skulle konsumeras. Ut av samtliga konsumenter var det endast fyra procent 

som ansåg att tillfället för konsumtion alltid hade betydelse för valet av varumärke.  

 

För att analysera tillfällets betydelse för val av varumärke och även effekterna av 

varumärkenas positionering på marknaden ombads konsumenterna att relatera respektive 

varumärke med det eller de tillfällen som de ansåg stämma bäst överens med varumärkets 

image eller konsumtionstillfälle (på krogen, med vänner, speciella tillfällen eller manlig 

gemenskap). Anledningen till valet av tillfällen eller situationer grundar sig i att respektive 

varumärke representerar, enligt de båda företagen, en eller flera av de nämnda situationerna. 

Syftet med frågan var således att undersöka i vilken utsträckning konsumenternas uppfattning 

av varumärket stämmer överens med den av företagen.  

 

Majoriteten (49 procent) av konsumenterna ansåg att Heineken passade bäst tillsammans med 

och därmed representerade kroglivet. På en andra plats med 36 procent hamnade Carlsberg 

följt av Pripps Blå där endast sju procent av konsumenterna relaterade varumärket till denna 

kategori.  Minst representativ för kroglivet ansåg konsumenterna att Norrlands Guld var, 

endast fyra procent relaterade varumärket till denna kategori. Fyra procent av respondenterna 

ansåg att inget av varumärkena stämde överens med eller representerade kroglivet.  

 

I samband med vilket varumärke som konsumenterna ansåg passa bäst att konsumera 

tillsammans med vänner var uppfattningen väldigt delad och spridningen mellan de olika 

varumärkena var därmed förhållandevis jämn. 28 procent av konsumenterna ansåg att 

Carlsberg passade bäst in i denna kategori jämfört med 26 procent för Heineken. På en lite 

lägre nivå med 22 procent hamnade Norrlands Guld medan Pripps Blå ansågs minst 

representativ eller passande i samband med konsumtion tillsammans med vänner då endast 19 

procent relaterade varumärket till denna kategori. Det var endast fem procent av 

konsumenterna som inte kunde koppla ihop någon ölsort att konsumera i egenskap av vänner.  
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I samband med konsumenternas val av varumärke i förhållande till speciella tillfällen 

hamnade Pripps Blå relativt långt över de övriga varumärkena. 39 procent relaterade speciella 

tillfällen med Pripps Blå följt av Carlsberg där 26 procent ansåg att detta varumärke 

representerade kategorin. Beträffande Heineken och Norrlands Guld var det relativt få 

konsumenter som kunde koppla dessa varumärken till speciella tillfällen. Carlsberg slutade på 

14 procent medan endast 11 procent ansåg att Heineken representerade eller kunde relateras 

till speciella tillfällen. I samband med denna fråga var det förhållandevis många konsumenter 

(10 %) som inte ansåg att någon av de nämnda varumärkena kunde kopplas ihop med 

speciella tillfällen överhuvudtaget.        

 

Den sista kategorin som representerade manlig gemenskap kopplade flertalet konsumenter (36 

procent) ihop med Norrlands Guld. På en delad andra plats med 27 procent vardera hamnade 

Carlsberg och Heineken som enligt dessa konsumenter också kunde relateras till manlig 

gemenskap. Minst antal konsumenter (5 procent) ansåg att Pripps Blå kunde relateras till 

manlig gemenskap. Lika många ansåg att inget av varumärkena var representativt för 

kategorin.   

 

Enligt teorier finns det olika anledningar till att man som konsument väljer en viss ölsort eller 

ett specifikt varumärke. Vi valde ut fyra olika anledningar till konsumtion; (1) ölen 

representerar min identitet, (2) mina vänner dricker den, (3) den är god samt (4) ölsorten 

passar vid det specifika tillfället. Även i detta sammanhang utgjorde smaken en överlägsen 

anledning till konsumtion. 71 procent ansåg att smaken var den viktigaste faktorn i samband 

med val av ölsort. 15 procent av konsumenterna menade på att de valde ölsort efter 

konsumtionstillfälle medan 12 procent uppgav att de valde varumärke på grund av att han/hon 

ansåg att ölsorten representerade hans/hennes identitet. Endast två procent uppgav att de valde 

den specifika ölsorten på grund av att hans/hennes vänner dricker den.  

 

Medan ölens smak visade sig ha stor betydelse för konsumenterna, så många som 84 procent 

ansåg att smaken var väldigt viktig vid val av ölsort, visade sig priset vara av mindre 

betydelse. Närmare 70 procent av konsumenterna ansåg att priset hade liten eller ingen 

betydelse alls och endast ett fåtal (8 procent) av konsumenterna ansåg att priset spelade en 

betydande roll. Slutligen visade undersökningarna på att majoriteten (52 procent) av 

konsumenterna inte ansåg sig vara lojala vid val av ölsort och varumärke. Något färre, 39 
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procent av respondenterna, ansåg at de var lojala konsumenter medan de resterande (9 

procent) ansåg sig vara någorlunda lojala i samband med val av ölmärke.  

 

5. Analys 
 
Det ökade bruset på den svenska ölmarknaden tillsammans med ett ökat antal aktörer inom 

industrin har pressat de svenska ölbryggerierna att utmärka sina varumärken och skapa en 

unik och differentierad position på marknaden och i konsumenternas medvetande. Detta har 

medfört en ökad betydelse för företagen att investera och lägga ner stora resurser på 

marknadsföringen av sina varumärken. Kommersiella åtgärder har därför enligt vår 

uppfattning en betydande roll inom ölindustrin och i samband med konsumenters val av 

varumärke. Framförallt på grund av svårigheterna för företagen att konkurrera med 

produktrelaterade attribut då skillnaderna i smak och kvalitet är förhållandevis begränsade 

mellan varumärkena. Minimala skillnader i produktrelaterade attribut belyser den emotionella 

aspekten, något som enligt vår uppfattning förhöjer vikten av att skapa en identitet som 

engagerar marknaden och motiverar individen till konsumtion. Svårigheter uppstår dock för 

företagen att skapa ett varumärke som tilltalar ett tillräckligt stort segment utan att förlora 

tydligheten och kärnan i varumärkets identitet samt att avspegla denna identitet i imagen.   

 

5.1 Marknadsbeskrivning 
 

Magnus Månsson, marknadschef på Spendrups Bryggerier, beskrev i intervjun det ökade 

bruset på marknaden som ett problem då det blir svårare att nå konsumenten allt eftersom att 

aktörerna på marknaden ökar. Niklas Forser, försäljningschef på Carlsberg AB, ser dock små 

skillnader på ölmarknaden. Företagen har därmed olika ståndpunkter när de beskriver dagens 

marknad vilket enligt vår uppfattning kan vara en bidragande faktor till deras agerande i 

marknadsföringssammanhang. Eftersom Spendrups Bryggerier ser på marknaden på ett annat 

sätt jämfört med Carlsberg, skulle detta enligt vår uppfattning således kunna medföra att 

Spendrups Bryggerier i högre utsträckning inser vikten av att vara kreativa. Carlsberg AB och 

Spendrups Bryggerier utgör de största aktörerna på den svenska marknaden och investerar 

förhållandevis mycket pengar i sin marknadsföring, något som resulterar i att de syns relativt 

mycket på marknaden jämfört med de mindre företagen.  
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En ökad gränshandel och tilltagande konkurrens på den svenska marknaden har lett till en 

ökad prispress i Sverige. Detta har i enlighet med empirin lett till att lågprissegmentet har ökat 

kraftigt, något som enligt bryggerierna innebär att om de vill sälja dyrare öl måste de ge 

konsumenterna en anledning till konsumtion av denna. Denna anledning skapar företagen 

genom sina kommersiella åtgärder. Omständigheterna på marknaden skapar således en press 

på företagen att prestera inom marknadsföringssammanhang i syfte att få konsumenten att 

konsumera deras ölsort framför konkurrenternas. Nya och förändrade förutsättningar har 

därmed skapat en press på företagen att skapa reklamer som konsumenterna kan och vill 

relatera till.      

 

5.2 Varumärkesidentitet 
 

Skapandet av en identitet för sitt varumärke är enligt vår mening viktigt för företag då detta 

kan skapa en vilja hos konsumenten att konsumera produkten, framförallt om konsumenten 

anser att varumärket står för något specifikt samt att hon/han kan identifiera sig med detta. Att 

skapa en identitet för sitt varumärke kan därmed vara avgörande för varumärkets framgång 

och identitetsskapandet har framförallt betydelse i samband med öl som betraktas som en 

lågengagerad produkt. Genom identiteten särskiljer företagen sina varumärken från andra och 

gör det därmed unikt. Majoriteten av de konsumenter som deltog i studiens undersökningar 

har en relativt tydlig uppfattning av vilka varumärken som passar vid vilka tillfällen, det vill 

säga att varumärkenas image till stor del stämmer överens med företagens profilering och 

varumärkenas identitet. Detta anser vi till stor del grunda sig i företagens marknadsföring av 

sina varumärken och än en gång kan man se betydelsen och effekten av att marknadsföra och 

positionera sitt varumärke på ett enhetligt sätt. Under de omständigheter som varumärkets 

identitet eller tillfälle för konsumtion inte framhävs, anser vi att risken för att förvirra 

konsumenterna ökar då de kanske inte uppfattar varumärkets identitet. Att bevara ett relevant 

och konstant budskap kan därför enligt vår mening ses som en förutsättning för varumärkets 

överlevnad. 

 

Varumärket Norrlands Guld står för det otvungna och det opretentiösa och syftar främst till att 

signalera manlig gemenskap. Ölen härstammar från Norrland och genom marknadsföring av 

varumärket har det på senare tid kommit att bli en välkänd öl på marknaden. Tidigare 

existerade ölen knappt i konsumenternas medvetande men på mitten av 90-talet lyckades 
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Spendrups Bryggerier genom sin kommunikation forma Norrlands Guld till något unikt och 

attraktivt. I syfte att öka kännedomen för Norrlands Guld och skapa detta unika och attraktiva 

varumärke använde Spendrups Bryggerier sig av noll motivationsstrategin som kom att 

innebära en ny start för varumärket. Tidigare betraktades ölen som en typisk �fylleöl� men 

efter ompositioneringen av varumärket har det kommit att representera den äkta norrländska 

genuiteten. Enligt Magnus har Norrlands Guld som varumärke lyckats väldigt bra genom att 

det har skapats en klar och tydlig identitet för ölen. Framgången kan bevisas genom att 

Norrlands Guld har gått om sina största konkurrenter Pripps Blå och varumärket har därmed 

intagit en marknadsledande position på den svenska ölmarknaden. Varumärkets framgångar 

anser vi även kunna styrkas genom de konsumentundersökningar vi har genomfört då 

majoriteten av konsumenterna relaterade varumärket till varumärkets identitet; manlig 

gemenskap. Norrlands Guld har enligt vår uppfattning en tydlig och därmed relativt smal 

positionering på marknaden, något som kan medföra att de stänger ute ett ganska stort 

segment. Detta skulle enligt vår mening kunna ses som ett problem eller en begränsning på 

grund av att varumärket riskerar att inte bli tillräckligt stora med avseende på lönsamhet.  

 

I enlighet med teorierna anser vi att det är viktigt för ett företag att få fram varumärkets 

identitet så att det uppfattas på önskvärt sätt av konsumenterna.  Genom att profilera sig på 

marknaden på ett sätt som gör att varumärkets identitet uppmärksammas och förstås av 

konsumenterna, det vill säga att identiteten avspeglas i imagen, förmedlar företagen sitt 

budskap på ett enhetligt och tydligt sätt. Konsumentundersökningarna tyder på att flertalet av 

konsumenternas syn på Norrlands Gulds stämmer överens med varumärkets identitet, något 

som innebär att konsumenternas image av varumärket till mestadels stämmer överens med 

identiteten. Detta har enligt vår mening medfört att Norrlands Guld har lyckats skapa en 

väldigt tydlig I-P-IM relation.  

 

I syfte att förhindra en så kallad ware-out effekt försöker Spendrups Bryggerier förändra och 

förnya koncepten i marknadsföringen av varumärket, utan att det påverkar relationen som 

bryggeriet skapat för varumärket. I samband med förändring och förnyelse är det enligt vår 

tolkning viktigt att man inte glömmer bort varumärkets identitet och att samtliga åtgärder 

stämmer överens med denna identitet i syfte att behålla sin position på marknaden. För att 

göra budskapet ännu tydligare kan man således skapa andra koncept kring ölen för att 

förtydliga dess identitet. Det är enligt vår mening en förutsättning att dessa associationer 

stämmer överens med identiteten för att förhindra missuppfattningar. 



 

 57

 

För att stärka Norrlands Gulds identitet skapar Spendrups Bryggerier olika 

konceptassociationer för Norrlands Guld, exempelvis genom tillverkandet av större burkar för 

att spela på den manliga gemenskapen samt skapandet av reklam som speglar det otvungna 

och opretentiösa. Bryggeriet skulle däremot aldrig tillverka en flasköl för varumärket, då risk 

finns att varumärket under sådana omständigheter skulle kunna uppfattas som exklusiv.  

 

Kärnan i Norrlands Gulds identitet är att det ska vara lätt och otvunget att konsumera 

varumärket. Trots Norrlands Guld tydliga positionering och identitet är det få av 

konsumenterna i vår undersökning som har Norrlands Guld �top of mind�. Denna position har 

och andra sidan inte visat sig vara en avgörande faktor då nästan hälften av konsumenterna 

aldrig köper den öl som ligger i deras �top of mind�. Eftersom att öl i hög utsträckning är 

situationsbaserat, något som framgår av konsumentundersökningarna, innebär detta enligt vår 

mening att en konsuments �top of mind� inte generellt sett är avgörande för ölens framgång. 

Denna situationsvariabel kan enligt vår uppfattning även medföra svårigheter att bevisa om 

konsumenter är lojala i samband med konsumtion av öl. Konsumenterna är i högre grad lojala 

till det tillfälle man väljer att konsumera ölen än till den faktiska ölsorten.  

 

Varumärket Heineken hade redan en inarbetad identitet före det att Spendrups Bryggerier tog 

över distributionen och tillverkningen av ölen i Sverige. Detta har medfört att Spendrups 

Bryggeriers uppgift främst har blivit att försöka behålla och bevara den identitet och 

internationella medvetenhet som varumärket har kommit att representera. Ölen är enligt oss 

en motsats till Norrlands Guld och varumärket betraktas som en ungdomlig och trendig öl 

som i hög utsträckning konsumeras av konsumenter som uppskattar och har en vilja att visa 

en internationell medvetenhet. Heineken är en öl som ofta dricks på krogen, något som styrks 

av resultatet från våra undersökningar. Det är enligt vår uppfattning viktigt att den 

internationella profileringen för Heineken upprätthålls och att Spendrups Bryggerier 

marknadsför varumärket i rätt sammanhang, att ölen finns att köpa på rätt ställen, att reklamen 

kopplas ihop med det internationella och det medvetna. Detta är enligt vår mening av stor 

betydelse för att upprätthålla Heinekens identitet.  

 

Heineken har på senare tid börjat använda sig av kända personer i sina reklamer vilket enligt 

teorier är en typisk kommunikationsstrategi för att skapa uppmärksamhet. Bryggeriet har 

använt sig av de kända skådespelarna, Brad Pitt och Jennifer Aniston, personer som de flesta 
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känner till och som många enligt vår uppfattning även kan tänkas vilja identifiera sig med.  

Det är enligt vår uppfattning viktigt att företag använder sig av personer som är trovärdiga och 

som skapar en generell vilja hos konsumenterna att identifiera sig med. Genom användning av 

dessa personer i diverse marknadsföringssammanhang anser vi att Heineken i stor 

utsträckning har lyckats upprätthålla sin internationella medvetenhet. Heinekens image 

stämmer därför enligt vår mening till stor del överens med varumärkets identitet, något som 

kan styrkas genom att cirka hälften av respondenterna i konsumentundersökningarna 

relaterade varumärket till kroglivet. Detta jämfört med förhållandevis låga 36 procent för 

konkurrenten Carlsberg.  

 

Kärnvärdena för Pripps Blå är sommar, frihet och gemenskap och har i hög utsträckning 

kommit att kopplas ihop med högtider såsom jul, midsommar etcetera. Genom att relatera 

ölen med sådana högtider, den svenska musiken samt användningen av den karaktäristiska 

�svensken� har företaget försökt skapa en bild av Sverige när det är som bäst. Pripps Blå är 

enligt vår tolkning därmed inte speciellt nischade i sin marknadsföring utan riktar sitt 

varumärke till hela det svenska folket, något som kan skapa svårigheter för konsumenterna att 

se det unika med Pripps Blås identitet.  

 

Enligt våra konsumentundersökningar har Pripps Blå en väldigt hög kännedom hos det 

svenska folket och ligger på en överlägsen �top of mind� position i jämförelse med andra 

ölsorter. Trots att de flesta konsumenter nämner Pripps Blå som den första öl de tänker på är 

det inte självklart att man köper ölen. Detta visade sig i undersökningarna då Pripps Blå 

hamnade längst ner på listan i samband med vilken öl som konsumenterna föredrog. Vidare 

framgick det att marknadsföringen av Pripps Blå visat sig vara den marknadsföring som 

skapat störst intresse på marknaden och som även skapat ett förhållandevis stort incitament 

hos konsumenten att köpa ölen i förhållande till andra ölsorter. Trots detta kunde inte många 

konsumenter relatera Pripps Blå till ölens utmärkande drag, det vill säga det som ölen står för, 

att den dricks i gemenskap med vänner. Varumärket relaterades dock med högtider, något 

som varumärket också står för. Att majoriteten relaterar Pripps Blå med Sverige är något som 

ter sig enligt vår mening vara självklart, dock är det frågan om det unika i identiteten 

avspeglas i imagen på önskvärt sätt. Detta eftersom konsumenterna visade sig ha svårt att 

relatera varumärket till någon specifik kategori eller situation.  
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Pripps Blå har länge varit marknadsledande i Sverige men har på senare tid blivit 

ompasserade av sin konkurrent Norrlands Guld. Pripps Blås reklamer har under en längre tid 

haft samma utformning, något som enligt vår uppfattning kan ha skapat en ware-out effekt 

hos konsumenterna. Det skulle därför enligt vår mening vara lämpligt för bryggeriet att 

förändra och förnya marknadsföringen av Pripps Blå i syfte att återta sin ledande position på 

marknaden. Varumärkets försämrade position på marknaden kan enligt vår uppfattning även 

vara beroende av att Pripps Blå riktar sig för brett, något som kan försämra tydligheten i dess 

profilering och skapa en ökad förvirring hos konsumenterna.  Niklas på Carlsberg AB menar 

att det är bra att vara breda så länga man är tydlig med vad man står för. Pripps Blå är ett brett 

varumärke, dock har varumärket enligt vår mening förlorat tydligheten i dess identitet på 

grund av detta, något som vi anser kunna tyda genom undersökningarna då det framgår att 

konsumenterna inte är överens om vad varumärket faktiskt står för. Varumärkets identitet 

uppfattas enligt vår mening därför inte som unik och konsumentens image av ölen kan 

därmed vara splittrad.  

 

Varumärket Carlsberg riktar sig mot ett brett segment och framhäver, i likhet med Pripps Blå, 

inte någon direkt unik identitet enligt vår uppfattning. Detta har inneburit att varumärket har 

skapat relativt lite uppmärksamhet och intresse på marknaden, något som framgår av 

konsumentundersökningarna. Varumärket har dock trots detta lyckats skapa en inarbetad 

position på marknaden och en hög grad av kännedom för varumärket, något som vi tror till 

stor del är beroende av dess internationella karaktär. Carlsberg är nämligen, precis som 

Heineken, ett internationellt varumärke och ölens identitet representerar därmed det 

internationella och det medvetna. Trots varumärkets breda inriktning riktar sig Carlsberg 

framförallt till den yngre generationen och ölen konsumeras främst ute på krogen. Genom att 

ölen finns representerat i över hundra länder anser vi att det har skapats en trygghet kring 

varumärket och de flesta konsumenter är medvetna om ölens existens. Genom ölens inriktning 

mot det yngre segmentet har den enligt vår uppfattning en mer tydlig identitet och dricks av 

en förhållandevis mer medveten person i jämförelse med Pripps Blå.  

 

Enligt våra konsumentundersökningar är Carlsberg en öl som majoriteten känner till men har 

som nämnts inte uppmärksammats lika mycket som de övriga varumärkena. 

Undersökningarna visade på att Carlsberg relateras ungefär lika mycket till samtliga 

kategorier eller situationer, det vill säga att konsumenter inte relaterar ölen med något 

speciellt tillfälle.  Detta indikerar att varumärket har en bred inriktning och konsumenter kan 
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dricka ölen när som helst. Detta tolkar vi som att varumärkets identitet signalerar tillräckligt 

mycket tydlighet och relevans samtidigt som det är ett förhållandevis brett varumärke. Enligt 

vår mening är Carlsberg med andra ord ett väldigt inarbetat varumärke hos konsumenterna 

och varumärket har lyckats att upprätthålla en hög kännedom hos konsumenterna i alla 

tillfällen. Konsumentundersökningarna tyder på att varumärket dricks flitigt på krogen, bland 

vänner, i samband med högtider samtidigt som det relateras till manlig gemenskap.       

 

Den internationella aspekten hos både Carlsberg och Heineken tror vi således har stor 

betydelse för skapandet av ett framgångsrikt öl och varumärke. Vi tror framförallt att detta har 

stor betydelse för de yngre konsumenterna som vistas ute i sociala sammanhang och i 

nattlivet. Den internationella faktorn bidrar till skapandet av en statusfylld och trendig öl, 

något som värdesätts av detta segment. Dock måste man kanske enligt vår uppfattning 

anpassa marknadsföringen något så att det inte blir otydligt vad varumärket står för eller vem 

eller vilka det riktar sig till.  

 

5.3 Segmentering och positionering 
 
 
Bryggeriernas segmentering av marknaden bygger till stor del på behov, situation och tillfälle. 

Detta innebär att bryggerierna mer eller mindre tagit avstånd från de traditionella 

segmenteringsmodellerna och större fokus läggs istället på segmentens, eller i bästa fall 

konsumenternas, individuella behov och önskemål. En demografisk segmentering av 

marknaden efter kön, ålder, utbildning med mera eller en geografisk segmentering efter kartan 

anses vara ineffektivt enligt bryggerierna. Istället har bryggerierna lagt större vikt vid den 

psykografiska segmenteringsstrategin som innebär att man ser till konsumenternas beteende 

avseende livsstil och köpmönster, samt den behavioristiska segmenteringsmodellen som utgår 

från konsumentens individuella situation.  

Förutom nämnda segmenteringsmodeller skulle man enligt vår uppfattning kunna beskriva 

företagens agerande som en sorts �social� segmenteringsprocess där individen får en central 

roll i segmenteringsförloppet. Anledningen till bryggeriernas starka fokusering på förståelse 

av konsumenternas individuella behov och önskemål anser vi till stor del vara beroende av 

den emotionella aspekten i samband med öl. Öl konsumeras inte bara, mycket på grund av 

dess sociala karaktär, som en produkt, utan som ett varumärke och en livsstil. Val av 

ölvarumärke kan därför i många fall avspegla konsumentens identitet, något som markerar 
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betydelsen av att individen skall känna sig trygg med det varumärke som hon väljer att 

konsumera. Konsumtion av öl kan därför enligt vår mening till viss del jämställas med val av 

klädesplagg. På samma förutsättningar som vi konsumenter väljer en viss klädstil för att passa 

in i samhället och identifiera sig med sig själv och med andra, väljer vi öl.  

De ultimata för ett företag är att skapa ett varumärke som täcker marknadens och 

konsumenternas totala behov. Studien visar dock att detta är en omöjlighet och som företag 

måste man inrikta och begränsa sitt varumärke. Det finns en uppenbar risk för ett företag att 

nischa sig mot ett för smalt segment då man riskerar att stänga ute stora delar av marknaden. 

Dock tyder mycket enligt vår uppfattning på att konsumenter uppskattar känslan av att vara 

självständiga och unika, något som blir möjligt om de känner att marknadsföringen av ett 

varumärke inte riktar sig mot hela marknaden utan endast till ett mindre segment. Trots att 

varumärket i realiteten riktar sig mot ett bredare segment är det enligt oss viktigt att 

konsumenterna själva upplever denna känsla av att varumärket inte �massmarknadsförs�. 

Enligt vår tolkning måste dock konsumenter uppfatta varumärket som socialt accepterat då 

identifieringen med varumärket är lika viktigt för sig själv som tillsammans med andra 

konsumenter.  

 

Segmenteringen av konsumenterna på ölmarknaden underlättas av att såväl Spendrups 

Bryggerier som Carlsberg AB har flera varumärken inom samma koncern. Detta minskar 

behovet av att täcka upp stora marknadsandelar med ett och samma varumärke utan möjlighet 

skapas istället att kunna rikta de skilda varumärkena mot olika segment och därmed täcka upp 

stora delar av marknaden ändå. Bryggeriernas något skilda portföljstrategier syftar enligt 

empirin till att underlätta detta segmenteringsarbete samt till att undvika en kritisk intern 

konkurrensnivå. Spendrups Bryggerier försöker genom sin portföljstrategi att separera och 

driva sina inbördes varumärken så långt ifrån varandra som möjligt i syfte att förhindra 

inbördes konkurrens. Carlsberg AB ser också en risk med att varumärkena inom samman 

koncern ligger för nära varandra, dock uppmuntrar bryggeriet en viss nivå av konkurrens i 

syfte att öka effektiviteten och tävlingsinsikten inom koncernen, något som kan leda till en 

ökad kreativitet hos de anställda. Niklas på Carlsberg AB menar således på att strategin 

fungerar utmärkt så länge som alla är medvetna om sina positioner. Det är enligt honom alltid 

bra att ha någon att mäta sig mot för att inte förlora tävlingsinstinkten. 

 

Strategierna kan enligt vår uppfattning ha bidragit till att Carlsberg AB: s varumärken 

Carlsberg och Pripps Blå konkurrerar med varandra i högre utsträckning än Spendrups 
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Bryggeriers varumärken; Heineken och Norrlands Guld. Risken att bryggeriernas varumärken 

tar andelar från varandra blir således enligt vår uppfattning större i Carlsberg AB: s fall. 

Enligt vår tolkning styrker undersökningarna detta då de indikerar att konsumenterna har fått 

en tydligare uppfattning av Spendrups varumärken jämfört med Carlsbergs AB: s 

varumärken.  

 

Carlsberg AB anser själva att Pripps Blå har positionerats och marknadsförts på ett sådant sätt 

så att varumärkets identitet har uppfattas på ett önskvärt sätt hos konsumenterna. Av de 

slutsatser som vi kan dra från våra undersökningar ställer vi oss något skeptiska till detta. 

Detta på grund av att respondenterna i våra undersökningar, som nämnts tidigare, hade svårt 

att relatera varumärket med någon speciell kategori eller situation. Varumärket hamnade sist i 

samtliga kategorier förutom den i samband med �speciella tillfällen�. Enligt vår uppfattning 

syftar varumärket till att förmedla en känsla av gemenskap. Att Pripps Blå ansågs minst 

kompatibel i förhållande till denna kategori tyder enligt vår mening på att varumärkets 

identitet inte avspeglas i imagen på önskvärt sätt. Pripps Blå och Norrlands Guld ses av såväl 

Carlsberg AB som Spendrups Bryggerier som huvudkonkurrenter till varandra. Detta anser vi 

inte heller utifrån undersökningarna vara den bild som konsumenterna har då Norrlands Guld 

relateras i en mycket högre utsträckning till manlig gemenskap än vad Pripps Blå gör. Drygt 

30 procent fler konsumenter relaterar Norrlands Guld till denna kategori jämfört med Pripps 

Blå. I samband med speciella tillfällen är situationen omvänd och 39 procent relaterar Pripps 

Blå till denna kategori jämfört med endast 14 procent för Norrlands Guld. Kan dessa 

verkligen betraktas som huvudkonkurrenter då varumärkena uppenbarligen skapat helt skilda 

positioner i konsumenternas medvetanden? Bygger varumärkena på olika associationer eller 

har ett eller båda av varumärkena till viss del misslyckats i samband med profileringen av sina 

varumärken? 

 

Visserligen kan undersökningarna i denna studie inte betraktas som statistiskt säkerställda 

men de slutsatser som vi har kunnat dra från dem indikerar att Pripps Blå signalerar en något 

otydlig identitet. Majoriteten känner till Pripps Blå och de flesta känner även till och tycker 

om marknadsföringen av varumärket, dock skapar varumärket enligt vår tolkning en 

förhållandevis låg önskan om att konsumera det. Slutsatsen som kan dras av detta är enligt vår 

uppfattning att det är väldigt viktigt att skapa en unik identitet för sitt varumärke och även 

betydelsen av att förmedla denna i sin marknadsföring. Uppmärksamhet och uppskattning 

leder enligt vår mening inte nödvändigtvis till försäljning.   
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Carlsberg AB: s positionering och marknadsföring av Pripps Blå har som sagt medfört att 

majoriteten av konsumenterna i våra undersökningar relaterar varumärket till �speciella 

tillfällen�. �En riktig Pripps Blå stund� har således blivit något utöver det vanliga, något som 

inte händer varje dag. Bryggeriets marknadsföring av varumärket syftar i enlighet med 

empirin till att konsumenter skall känna att en sådan stund kan uppkomma när som helst, detta 

har dock inte blivit resultatet enligt oss. Genom sin marknadsföring anser vi att bryggeriet har 

sammankopplat varumärket med något exceptionellt och den vardagliga konsumtionen av 

varumärket har därför hämmats. Mot bakgrund av detta anser vi att bryggeriet borde dämpa 

den surrealistiska framtoningen av varumärket i syfte att öka den totala konsumtionen.  

Vi är av uppfattningen att varumärket Pripps Blå framhäver en känsla snarare än en 

personlighet. Varumärket marknadsförs enligt vår uppfattning till ett för brett segment och 

konsumenter kan därför ha svårt att identifiera sig med varumärket. Enligt vår uppfattning 

försöker Carlsberg AB att, genom sin marknadsföring av varumärket, tillfredsställa den �stora 

massan�. Detta anser vi kan vara kritiskt då det unika och kärnidentiteten i varumärket till viss 

del går förlorat. Carlsberg AB: s marknadsföring av Pripps Blå syftar till att förmedla en 

känsla av frihet som alla skall kunna ta del av och kunna relatera till. Detta anser vi att de har 

lyckats med, däremot skapar de enligt vår uppfattning ingen unik känsla eller identitet som 

leder till en faktisk konsumtion. Kanske borde de försöka skapa något mer slående?  
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5.4 Konsumentbeteende 

 

I syfte att segmentera marknaden på ett lönsamt sätt och därmed positionera varumärket 

effektivt på marknaden är det i enlighet med teorin uppenbart att företagen måste ha en bred 

kunskap om hur konsumenter beter sig och agerar i olika situationer. Den vanligaste modellen 

som används för att studera konsumentbeteendet är enligt teorin, AIDA: modellen. Denna 

utgår från att individer inleder sin beslutsprocess med att uppmärksamma produkten, därefter 

skapas ett intresse för produkten som i sin tur leder till en önskan om att köpa produkten. I det 

slutgiltiga skedet beslutar individen sig för att köpa produkten. Modellen beskriver ett 

rationellt sätt att se på individers beslutsprocesser och konsumtionsmönster. I realiteten kan 

dock individer inte alltid antas vara rationella i sitt beteende, detta innebär att modellen enligt 

vår mening inte alltid kan antas avspegla verkligheten.  

 

Spendrups Bryggerier utgår och fokuserar på konsumenten i sin segmenteringsmodell. De tar 

reda på varför hon dricker öl och varför hon väljer en viss ölsort och formar modellen efter 

henne. Modellen utgår från olika sorters personligheter vilket enligt Spendrups gör att man 

kan marknadsföra produkten till rätt typ av person. Denna typ av indelning kan enligt dem 

medföra att konsumenten känner sig trygg samt att hon kan identifiera sig med varumärket. 

Detta kan enligt deras mening öka känslan hos konsumenten av att produkten riktar sig 

specifikt mot honom/henne.  

Att skapa uppmärksamhet eller märkeskännedom för sitt varumärke kan enligt vår uppfattning 

ses som en förutsättning för att företag skall lyckas ta sig igenom det kommersiella bruset. 

Studien visar dock på att skapandet av uppmärksamhet inte nödvändigtvis leder till att det 

bildas ett intresse för produkten eller en önskan om att köpa denna. Undersökningarna i 

studien tyder på att varumärket Pripps Blå har skapat såväl störst uppmärksamhet som intresse 

på marknaden. Enligt modellen borde varumärket därför även skapa en större vilja att 

konsumera varumärket jämfört med övriga varumärken. Tittar man på såväl 

försäljningssiffror som på resultatet från undersökningarna så ser man att trots den höga nivån 

av uppmärksamhet som skapats för varumärket och det stora intresset, så hamnar Pripps Blå 

som tidigare nämnts sämre till än de övriga tre varumärkena i samband med smak och 

preferenser. Detta tyder enligt vår tolkning på att Pripps Blå har lyckats uppfylla de första två 

stegen i AIDA: modellen, dock når varumärket inte hela vägen. Att ett varumärke kan 

uppmärksammas och skapa ett intresse på marknaden men ändå inte vilja konsumeras ökar 



 

 65

enligt vår mening svårigheterna att förstå konsumenters beteende och motverkar det rationella 

synsättet på individer.  

 

Enligt teorier är som nämnts tidigare betydelsen av att skapa en �top of mind� position för sitt 

varumärke väldigt stor. Enligt våra undersökningar är dock inte denna betydelse övervägande. 

Knappt hälften av respondenterna uppgav att de faktiskt konsumerar det varumärke som de 

nämner som �top of mind�. Vi tror att betydelsen av att hamna i en �top of mind� position är 

begränsad i samband med öl mycket på grund av den emotionella aspekten. Enligt vår 

uppfattning kan konsumenterna engagera sig och utvärdera varumärkena i högre grad på 

grund av denna aspekt, något som innebär att man inte automatiskt konsumerar det varumärke 

som man först tänker på. Vi menar på att automatiken och rationaliteten hos konsumenten 

således blir mindre i samband med emotionella produkter.   

I samband med lågengagerande produkter så som öl är det därför enligt vår mening viktigt att 

företagen lyckas bygga upp en känsla kring sitt varumärke. De sociala och personliga 

faktorerna hos konsumenterna får stort inflytande på konsumentens agerande framförallt med 

avseende på ålder och den mer eller undermedvetna viljan att söka tillhörighet och 

identifikation. Det är således på det emotionella planet som konkurrensen sker, något som 

enligt båda företagen beror på att smaken är underordnad i samband med konsumtion av öl. 

Spendrups och Carlsberg menar på att man konsumerar en viss ölsort för att uppnå en särskild 

känsla och på grund av att man vill uppfattas på ett visst sätt i andras ögon. Denna uppfattning 

är dock något som majoriteten av konsumenterna i vår undersökning inte håller med om och 

menar istället på att smaken är den största anledningen till val av öl varumärke, dock har 

blindtester visat på att resultaten och konsumenters preferenser blir annorlunda då varumärket 

inte är synligt. Möjligtvis kan detta tyda på att vi konsumenter försöker rationalisera våra 

emotionella beslut?      
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5.5 Kommunikationsstrategier 
 

Såväl Carlsberg AB som Spendrups Bryggerier markerar betydelsen av att marknadsföringen 

utgör en del av helheten. Enbart marknadsföringen kan enligt företagen inte lösa alla problem 

som kan uppstå för ett varumärke, det handlar om helheten. Detta framhäver enligt vår 

mening än en gång betydelsen av att de tre elementen, identitet, profil och image är 

sammankopplade. Identiteten eller kärnan i varumärket måste genomsyra hela varumärket och 

dess aktiviteter, inte bara synas i marknadsföringen. Betydelsen av att ha ett enhetligt budskap 

har medfört att båda bryggerierna har känt missnöje i sina samarbeten med olika 

reklambyråer. De menar på att dessa byråer ofta försöker skapa för extrema reklamer som 

varken sänder ut rätt budskap eller följer ramarna för arbetet kring varumärket. Risk finns 

enligt dem under sådana omständigheter att varumärket uppfattas på fel sätt och motverkar 

framtoningen av varumärkets identitet.  

 

Spendrups Bryggerier påpekar betydelsen av att förnya och förändra den kreativa 

utformningen i marknadsföringen. Detta i syfte att förhindra att konsumenterna tröttnar, det 

vill säga att det uppstår en så kallad ware-out effekt för marknadsföringen. Carlsberg AB ter 

sig enligt vår tolkning inte lika öppna för förändring eller i vilket fall ser de detta som relativt 

riskfyllt. Möjligtvis borde de dock enligt vår uppfattning våga chansa i syfte att öka 

spänningen och det exklusiva i marknadsföringen av sina varumärken.  

 

I enlighet med teorin är det enligt vår uppfattning viktigt att använda sig av rätt 

kommunikationsstrategi när man marknadsför sitt varumärke. Med rätt 

kommunikationsstrategi menar vi den strategi som bäst överensstämmer med varumärkets 

identitet. Det finns ett antal olika strategier att välja mellan och det är enligt oss väldigt viktigt 

att man väljer strategi efter vilken typ av varumärke man ska kommunicera. Det är således 

viktigt att det budskap man förmedlar ut överensstämmer med vad varumärket verkligen står 

för. Risk uppstår annars enligt vår mening att varumärket missuppfattas av konsumenterna 

och att effekten av kommunikationen därmed blir negativ.  

 

Spendrups Bryggerier använder sig av olika kommunikationsstrategier för var och en av sina 

varumärken. Detta på grund av att de riktar sig mot skilda målgrupper eller segment. Val av 

kommunikationsstrategi är även beroende av vilken fas varumärket befinner sig i. Spendrups 
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valde som nämnts tidigare att använda sig av den så kallade nollmotivationsstrategin i 

samband med ompositioneringen av Norrlands Guld. Denna strategi fungerade enligt de 

själva och enligt vår mening bra då ölen dessförinnan knappt hade synts i media eller funnits i 

konsumenternas medvetande. Det skapades i och med denna ompositionering en betydligt 

större uppmärksamhet för ölens existens. Vad gäller Heineken så har Spendrups Bryggerier 

inte ett direkt inflytande på marknadsföringen, dock har de möjlighet att vara med i 

beslutsprocessen av vilken reklamfilm som ska väljas. Detta kan enligt vår uppfattning 

innebära att det blir svårare för Spendrups att styra kommunikationen för Heineken då de inte 

producerar reklamfilmerna själva. Enligt vår uppfattning underlättar dock möjligheten att 

välja ur en pool av reklamfilmer till viss del styrningen av kommunikationen. Detta eftersom 

att bryggeriet bland annat har möjlighet att välja reklamfilm med hänsyn till vilken fas ölen 

befinner sig i det specifika landet.   

 

Carlsberg AB: s kommunikationsstrategier utgår i samband med marknadsföringen av sina 

varumärken från att kommunikationen ska vara relevant, det skall vara klart vem avsändaren 

är samt att kommunikationen skall skapa ett intresse för försäljning. Bryggeriets skapande av 

känslor i sin marknadsföring, framförallt för Pripps Blå, samt att reklamen visas 

förhållandevis ofta innebär enligt vår tolkning att Carlsberg AB använder sig av både en 

repetitiv strategi samt en känslomässig strategi. De använder sig enligt vår mening av rätt 

kommunikationsstrategier för varumärket, dock bör de kanske skapa en tydligare unikhet för 

Pripps Blå så att man som konsument lättare kan identifiera sig med varumärket. Pripps Blå 

syftar dock till att representera den svenska sommaren och det som är karaktäristiskt för 

Sverige i stort, något som de enligt oss har lyckats med.  

 

Som synes finns det många olika faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av starka 

varumärken och i samband med kommunikationen av dessa. Utifrån ovanstående analys 

kommer vi nedan att kortfattat presentera vårat resultat och slutsatser.    
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6. Resultat och Slutsatser 
 
Den ökade konkurrensen till följd av den ökade gränshandeln och ett växande antal utländska 

varumärken på den svenska marknaden, har ökat betydelsen av att skapa starka varumärken 

och marknadsföring som tar sig igenom det brus som skapats på dagens marknad. Ännu 

viktigare blir marknadsföringen i samband med lågengagerade produkter så som öl. Det unika 

med öl till skillnad från många andra lågengagerade produkter, är enligt vår uppfattning, att 

möjligheter finns att skapa känslor för produkten som i sin tur skapar engagemang hos 

konsumenten och en vilja att konsumera det marknadsförda varumärket. Slutsatser som vi kan 

dra från att ha analyserat ölbranschen är att företagens marknadsföring måste vara unik och 

relevant i förhållande till varumärket för att lyckas skapa effekt på konsumentmarknaden.  

 

En av de viktigaste slutsatserna som vi har kommit fram till är betydelsen av att integrera 

varumärket med kommunikationen och anpassa denna efter konsumenterna. Detta innebär att 

företag således måste skapa en stark identitet för sitt varumärke, samt kommunicera och 

profilera detta på marknaden på ett sådant sätt att denna identitet avspeglas i imagen. Detta 

innebär således att det inte är tillräckligt att enbart skapa ett starkt varumärke, detta måste 

även kommuniceras på rätt sätt. Med rätt sätt menar vi att budskapet i marknadsföringen 

uppfattas och accepteras av konsumenterna samt skapar en vilja att konsumera varumärket, 

något som enligt våra slutsatser lättast kan göras genom att väcka den emotionella sidan hos 

konsumenten. Eftersom att budskapet som kommuniceras måste uppfattas som relevant av 

konsumenterna ställer detta krav på företagen att anpassa sina kommersiella åtgärder efter 

konsumenternas behov och önskemål. Vi har kommit fram till att det är lättare för företag att 

tillfredsställa ett relativt smalt segment då en bredare inriktning medför risk att förlora 

varumärkets unikhet. Dock bör företag vara medvetna om att en för smal segmentering kan 

leda till att varumärket inte blir tillräckligt stort.  

 

Företagens val av segmentering för varumärket bestämmer även dess konkurrenssituation på 

marknaden. Vi ser i likhet med företagen varumärkena Carlsberg och Heineken som de största 

konkurrenterna till varandra, något som enligt vår uppfattning främst beror på varumärkenas 

inriktning mot liknande segment men även på grund av de associationer som uppstår i 

konsumenternas medvetande till följd av varumärkenas internationella ursprung. De 

associationer som skapas i samband med internationella varumärken tror vi inte skulle kunna 
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skapas i samma utsträckning i samband med svenska varumärken, något som innebär att dessa 

varumärken aldrig skulle kunna ses som fullständiga substitut för varandra. För att kunna 

betraktas som fullständiga konkurrenter anser vi därmed att varumärkena måste bygga på 

samma eller liknande associationer. Av denna anledning anser vi inte, till skillnad från 

företagen, att Norrlands Guld och Pripps Blå kan ses som huvudkonkurrenter till varandra. 

Detta beror enligt vår uppfattning på att varumärkena har profilerats på olika sätt, något som 

har medfört att varumärkena huvudsakligen inte konkurrerar inom samma segment.      

 

De slutsatser som vi kan dra i samband med företagens segmentering av marknaden är att 

bryggerierna till stor del segmenterar marknaden efter situation, behov och tillfälle, något som 

vi anser kunna tydas i deras marknadsföring. Bryggerierna försöker genom sina 

marknadsföringsåtgärder skapa och profilera ett varumärke som passar in och kan relateras till 

en specifik situation. Vi anser att under de omständigheter som tillfälle för konsumtion inte 

framgår av marknadsföringen, kan detta leda till att varumärket inte blir lika 

konkurrenskraftigt.  

 

Betydelsen av att skapa en �top of mind� position för sitt varumärke är enligt våra slutsatser 

inte avgörande för dess framgång. Vi tror dessutom att skapandet av en sådan position är 

förhållandevis svårt inom ölbranschen då varumärkena som nämnts är segmenterade efter 

tillfälle för konsumtion snarare än efter en viss typ av konsument. Detta innebär således enligt 

vår uppfattning att företagen snarare kan skapa en �top of mind� position inom vissa 

kategorier eller i samband med vissa specifika tillfällen, snarare än hos specifika 

konsumentsegment.   
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Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande slutsatser. Dessa punkter gäller 

framförallt för de undersökta varumärkena i denna studie och främst inom ölbranschen. Vi 

anser dock att dessa slutsatser även skulle kunna appliceras inom andra områden och är 

därmed relevanta i samband med integrationen mellan varumärket, kommunikationen och 

konsumentbeteendet oavsett sammanhang.  

 

• Ökad konkurrens pressar företag att effektivisera sin marknadsföring, framförallt i 

samband med varumärken som inte har möjlighet att konkurrera med 

produktrelaterade attribut. 

• Integrera varumärkets identitet, profil och image med unik och relevant 

marknadsföring som utformas i enlighet med konsumenternas och marknadens 

behov. 

• Profilera varumärket så att konsumenten uppfattar varumärkets tillfälle för 

konsumtion.  

• Skapa en top of mind position för varumärket med avseende på tillfälle snarare än 

hos ett specifikt konsumentsegment. 

• Inrikta och begränsa varumärket, ineffektivt att försöka tillfredsställa hela 

marknaden. 

• Undvik för stor inbördes konkurrens genom effektiv positionering som bygger på 

en noggrann analys av marknaden. Interna varumärken som positioneras för nära 

varandra riskerar att ta marknadsandelar från varandra. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor, Carlsberg AB 
 

• Vilken målgrupp riktar ni er mot och varför? 
 

• Ni använder er av förhållandevis olika strategier i marknadsföringen för Pripps 
respektive Carlsberg, vad är tanken bakom detta? Riktar sig varumärkena medvetet 
mot olika målgrupper? 

 
• Ser du några för- respektive nackdelar med att rikta sig mot en snäv respektive bred 

målgrupp? Anser du att er marknadsföring innebär en risk att man låser sig till en 
specifik målgrupp?  

 
• Vilken slags attityd/känsla gentemot era varumärken (Carlsberg, Pripps) strävar ni 

efter att bygga upp och hur? Hur tror du att attityden är idag och har den förändrats 
över tiden? Anser ni att ni kan aktivt förändra attityden hos målgruppen?  

 
• Vad innebär det i praktiken att ha flera varumärken inom samma koncern som 

konkurrerar på samma marknad? Anser ni att det är en fördel att kunna dra nytta av 
det andra varumärkets kännedom? 

 
• Anser du att konsumenterna har uppfattat varumärkets identitet på rätt sätt, d.v.s. att ni 

har lyckats avspegla varumärkets identitet och kärnvärden i dess image? 
 

• Vad tror du att konsumenten baserar sitt konsumtionsval på? Anpassar ni er efter 
konsumentens beteende och i så fall hur?  

 
• Vilken sorts kommunikationsstrategi använder ni er av? Har denna ändrats under 

åren? (Nollmotivations-, rationell-, känslomässig-, repetitiv- eller social strategi.) 
 

• På vilket sätt och hur ofta följer ni upp och utvärderar era marknadsföringsinsatser?   
 

• Hur ofta anser ni det nödvändigt att byta marknadsföringsåtgärder/reklamer och 
varför? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor, Spendrups Bryggerier 
 

• Vilken målgrupp riktar ni er mot och varför? 
 

• Ni använder er av förhållandevis olika strategier i marknadsföringen för Norrlands 
Guld respektive Heineken, vad är tanken bakom detta? Riktar sig varumärkena 
medvetet mot olika målgrupper? 

 
• Ser du några för- respektive nackdelar med att rikta sig mot en snäv respektive bred 

målgrupp? Anser du att er marknadsföring innebär en risk att man låser sig till en 
specifik målgrupp?  

 
• Vilken slags attityd/känsla gentemot era varumärken (Heineken, NorrlandsGuld) 

strävar ni efter att bygga upp och hur? Hur tror du att attityden är idag och har den 
förändrats över tiden? Anser ni att ni kan aktivt förändra attityden hos målgruppen?  

 
• Vad innebär det i praktiken att ha flera varumärken inom samma koncern som 

konkurrerar på samma marknad? Anser ni att det är en fördel att kunna dra nytta av 
det andra varumärkets kännedom? 

 
• Anser du att konsumenterna har uppfattat varumärkets identitet på rätt sätt, d.v.s. att ni 

har lyckats avspegla varumärkets identitet och kärnvärden i dess image? 
 

• Vad tror du att konsumenten baserar sitt konsumtionsval på? Anpassar ni er efter 
konsumentens beteende och i så fall hur?  

 
• Vilken sorts kommunikationsstrategi använder ni er av? Har denna ändrats under 

åren? (Nollmotivations-, rationell-, känslomässig-, repetitiv- eller social strategi.) 
 

• På vilket sätt och hur ofta följer ni upp och utvärderar era marknadsföringsinsatser?   
 

• Hur ofta anser ni det nödvändigt att byta marknadsföringsåtgärder/reklamer och 
varför? 
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Bilaga 3 
 
Konsumentundersökningar 
 

• Är du man eller kvinna? 
 
• Ålder 

 
18-25 
26-35 
36-50 
51-65 
65> 

 
• Vilken är den första ölsorten som du tänker på? 
 
• Köper du denna ölsort? 

 
Alltid 
Oftast 
Ibland 
Aldrig 

 
• Rangordna följande ölsorter på en skala från 1-4 (1=tycker sämst om, 4=tycker mest 

om) 
 

Heineken 
Norrlands Guld 
Pripps Blå 
Carlsberg 

 
• Vad är din uppfattning om reklam i största allmänhet, på en skala från 1-5? (1=väldigt 

dåligt, 5=mycket bra) 
 

 
1  2 3 4 5  
 
 
 

• Vilken/vilka av följande reklamer har du uppmärksammat? 
 

Heineken 
Norrlands Guld 
Pripps Blå 
Carlsberg 
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• Rangordna följande reklamfilmer på en skala 1-4 efter vilken ölsort du anser har 
skapat störst intresse för dig? (1=minst intresse, 4=störst intresse) 

 
Heineken 
Norrlands Guld 
Pripps Blå 
Carlsberg 

 
• Hur viktig är marknadsföringen av ölen för dig, det vill säga hur mycket tror du att den 

påverkar dig och ditt konsumtionsval på en skala från 1-5? (1= väldigt lite, 5=väldigt 
mycket) 

 
1 2 3 4 5 

 
• Har tillfället för när du skall konsumera ölen någon betydelse för vilken sort du köper? 

(Om du är på krogen, med vänner, speciella tillfällen) 
 

Ingen alls 
Ibland 
Oftast 
Alltid 

      
• Matcha enligt din uppfattning följande ölsorter (Heineken, Norrlands Guld, Pripps 

Blå, Carlsberg) med följande tillfällen/situationer. (Varumärkena kan relateras till fler 
än ett tillfälle)   

 
På krogen 

 Med vänner  
 Speciella tillfällen (jul, midsommar etc.) 
 Manlig gemenskap 
  

• Hur stor betydelse har ölens smak för dig, på en skala 1-5? (1=ingen betydelse alls, 
5=stor betydelse) 

 
• Vilket av följande påståenden anser du passa bäst i samband med ditt val av ölsort?  

 
Ölsorten representerar min identitet 
Mina vänner dricker den 
Den är god 
Ölsorten passar vid det specifika tillfället 
 

• Hur stor betydelse har ölens pris för dig på en skala 1-5? (1=ingen alls, 5=stor 
betydelse) 
 

• Anser du att du är lojal som konsument, det vill säga att du alltid/oftast köper samma 
ölmärke? 
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