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Sammanfattning 

Hur uppfattas Nespressos varumärke av deras konsumenter? Hur skiljer sig konsumenternas 

uppfattningar ifrån Nespressos uppfattningar om sig själva? Upplevs varumärket som det är 

tänkt att göra? Anser konsumenterna att Nespressos lyckats med sitt varumärkesarbete? Att 

arbeta med varumärkesuppbyggande process kan anses vara omfattade och komplext. 

Varumärkesarbete består av flera olika delar som måste samspela och arbeta för att skapa en 

helhet. Reklam är även en viktig del i att skapa mening i konsumenternas medvetande. Detta 

utgör utgångspunkten för denna uppsats. För att kunna besvara frågorna har kvalitativa 

forskningsintervjuer gjorts på utvalda konsumenter av Nespressos produkter. Målet med 

studien är att skapa en uppfattning om hur ett varumärkesarbete inom ett företag ser ut ur ett 

konsumentperspektiv samt hur ett varumärke kan förenas med reklam. 

Studien avser främst att studera Nespressos varumärke utifrån deras konsumenter och låter 

dessa främst få uttrycka sina meningar, åsikter, känslor och uppfattningar som de kan tänkas 

ha av varumärket. Insamlingen av information har skett utifrån personliga intervjuer. 

Utifrån empirin och analysen har jag antagit att känslan av kvalitet, exklusivitet och att känna 

sig speciell är vad som är den avgörande faktorn till de intervjuade konsumenternas 

övergripande goda tillfredställelse av Nespressos produkter. Konsumenterna förhåller sig 

delvis positivt inställda till Nespressos varumärke och särskilt till dess reklammedel. Däremot 

råder det brister i ha ett första prioriterande och de flesta av de intervjuade erkänner att de 

både äger och använder andra kaffemaskiner utöver Nespresso kaffemaskinen. Andra brister 

är tillgängligheten med produkterna. Andra slutsatser som kan dras är att konsumenterna 

uppfattar Nespressos varumärke på samma sätt som de uppfattar sig själva och att varumärket 

upplevs som det var tänkt att göra. 

 

Nyckelord: Varumärke, varumärkesarbete, varumärkesprocess, branding, reklam, reklamfilm, 

Nespresso, Nestlé, kundrelationer, kundfokus, kaffe och kaffemaskin. 
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1.  Inledning 

I denna del avser jag att introducera forskningsämnet samt redogöra för vad som kommer att 

analyseras. Syftet med studien samt frågeställningar kommer även att redogöras.

 

Det viktigare än någonsin för företag att visa sina identiteter och urskilja sina produkter från 

konkurrenterna. Det har även blivit viktigt för konsumenterna att skapa sina egna identiteter 

genom företagets produkter. Det kan handla om allt från relationsbyggande till att skapa 

kundvärde. Ett företags produkter kommunicerar främst genom sitt varumärke för att nå 

potentiella kunder. Varumärken består av en arbetsprocess vilket innehåller många olika delar 

som krävs för att göra det så framgångsrikt som möjligt. Det är därför viktigt för företag att 

förstå varumärkesprocessen och använda den så effektivt som möjligt för bästa resultat. 

I denna uppsats avser jag att analysera företaget Nespresso som varumärke ur ett 

konsumentperspektiv. Jag kommer att granska Nespressos varumärkesarbete utifrån en 

varumärkesprocess, då jag analyserar hur varumärkets olika delar ser ut externt. Jag kommer 

inrikta min studie till Nespressos konsumenter då jag undersöker hur dessa upplever 

varumärket samt vilka egna erfarenheter de har av Nespressos varumärketsarbete. Fokus 

kommer även vara på reklammedel som används och hur detta skapar associationer med 

varumärket.  

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur ett väletablerat varumärke som 

Nespresso lyckas med sin marknadsföring för deras konsumenter samt hur konsumenterna 

uppfattar Nespresso som varumärke. 

Frågeställningar: 

 Hur uppfattas Nespresso som varumärke för deras konsumenter? 

 Har Nespresso ett framgångsrikt varumärke ur kundernas perspektiv? 
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2.  Material 

I denna del kommer materialet för studien att redogöras. Vilka medel jag kommer att använda 

för att genomföra studien och kunna besvara min frågeställning. Den utvalda reklamfilmen 

kommer även att redogöras för samt studiens avgränsningar.

 

För att utföra denna studie och besvara min frågeställning har jag valt att utföra kvalitativa 

forskningsintervjuer i form av personliga intervjuer för att ta del av varje persons individuella 

erfarenheter och åsikter om Nespresso som varumärke. Utifrån intervjuerna kommer material 

samlas in av konsumenternas egna erfarenheter av varumärket. För denna studie kommer fyra 

personer att intervjuas som äger en Nespresso kaffemaskin och konsumerar deras produkter.  

Under intervjuerna kommer jag att ställa frågor om bland annat introduktionsmaterialet som 

de fick när de köpte kaffemaskinen, Nespresso som varumärke och reklamtolkande.  

Introduktionsmaterialet består av information om medlemskap i Nespresso Club, regeristering 

av maskinen, första användningen, underhåll av maskinen, avkalkning, eventuella 

felsökningar samt hur man går tillväga om hjälp behövs.
1
 Även Nespressos Grands Crus-

kaffesorter och kaffemaskiner redovisas i introduktionsmaterialet. 

För att skapa engagemang och en klarare bild av Nespressos presentation av deras varumärke 

kommer jag att visa en utvald reklamfilm av Nespresso, ”The Swap”. Reklamfilmen kommer 

under intervjuerna att spelas upp och därefter kommer intervjupersonerna att frågas om vad 

deras åsikter, tankar, känslor är om Nespressos varumärke och deras koppling till 

reklamfilmen. Reklamfilmen kommer inte att analyseras utan istället att användas som ett 

extra material till mina intervjuer. Syftet är att ställa frågor utifrån reklamfilmen, skapa 

engagemang hos den intervjuade samt fungera som återkopplande till varumärket. 

Information om verksamheten kommer att sökas genom Nespressos hemsida. Detta för att ta 

reda på hur företaget presenterar sig själva och även för att ta del av verksamhetens historik 

och kärnvärden. Andra relevanta hemsidor kommer även att beröras till visst mån. 

 

                                                           
1
 Nespresso, Kaffemaskiner, Du har just köpt en maskin (2012) 

http://www.nespresso.com/#/se/se/coffee_machines/consumer_service, 2012-05-02 

http://www.nespresso.com/#/se/se/coffee_machines/consumer_service
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2.1  Beskrivning av reklamfilmen 

Urvalet av reklamfilmen jag har valt att spela upp under intervjuerna har gjorts med anledning 

av att den är mest aktuell och visas idag på utvalda TV-kanaler. 

2.1.1  The Swap [45 sek]2  

Vi befinner oss vid väskutlämningen på en flygplats. Vi ser en kvinna iklädd i en grå kostym 

ta sin väska. Hennes hår är uppsatt och fastknutet bakom öronen.  

Vidare ser vi henne i ett ljust sovrum, hennes väska är vid sängen och hon öppnar den. 

Kvinnan ser förvirrat på väskan. I väskan får vi se manliga kläder, prydligt vikt och 

organiserat och Nespresso kaffe i smaken av Decaffeinato Intenso. Väskan hon har tagit är 

uppenbarligen inte hennes. Hon finner ett telefonnummer på väskan, det ringer och hon säger: 

”I think I have something that belongs to you”, samtidigt tar hon upp en ögonmask ur väskan 

och håller upp den.  

Mannen, George Clooney, som svarar visas med kvinnans väska som står öppen, han säger: 

”Me too, where do you wanna meet?” I kvinnans väska får vi se Nespresso kaffe av smaken 

Volluto och kvinnliga underkläder. Samtidigt som Clooney pratar i telefonen håller han upp 

ett nattlinne och ler. 

Kvinnan, som visas bakifrån, befinner sig nu i en Nespresso butik och hon har väskan bredvid 

sig. På bilden får man även se Nespressos produkter längst en vägg. En Nespresso 

kaffemaskin visas och vi får se hur kvinnan lägger i en kaffekapsel och startar maskinen. En 

kaffekopp i glas visas innehållande kaffe. Precis när kvinnan ska dricka ur glaset ser man 

Clooney, lite suddigt, i bakgrunden och han säger: ”Miss Volluto”. Kvinnan vänder sig om, 

får syn på Clooney, hon ler och säger: ”Wow, it’s incredible”. Han ler och säger: ”I know”. 

Hon säger: ”I always imagined you to be much more”, han avbryter och säger: “Taller?”, 

kvinnan säger: ”No no, much more Ristretto” och Clooney nickar leendes tillbaka. Kvinnan 

håller upp Clooneys ögonmask, hon räcker den till honom och säger: ”Good night Mr. 

Decaffeinato” samtidigt som hon tar sin väska och lämnar butiken. Själv står Clooney kvar i 

butiken med sin ögonmask i handen och ser lite bekymrad ut. 

Slutligen visas texten ”Each of our 16 Grand Crus has its own character, the same goes for the 

Nespresso Club Members…” Nedan på bilden visas en länk till hemsidan och Nespressos 

logotyp med orden ”Coffee, body and soul”. Som sista slutkläm uppenbarar sig Nespressos 

                                                           
2
 Nespresso. What else, The Swap (2012) http://www.nespresso.com/whatelse/?l=en_SE, 2012-04-28 

http://www.nespresso.com/whatelse/?l=en_SE
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slogan ”Nespresso. What else?”. Clooneys röst säger: ”Nespresso” och en kvinnlig röst säger: 

”What else?”. 

Genomgående för hela reklamfilmen är uppspelningen av en rytmisk musik. 

2.2  Avgränsning 

Efter ett flertal försök att nå ut till Nespressos verksamma personal i både informations- och 

marknadsavdelningen kommer Nespressos verksamhet kommer inte att beröras eller studeras 

utifrån sig själva då detta strider mot deras interna policy. De beskrivs enbart utifrån vad som 

kommuniceras via deras hemsidor. Även om deras synpunkt hade varit intressant och viktig 

för denna undersökning vill de inte samarbeta. 

I min studie kommer jag heller inte att ta någon särskild hänsyn till Nestlés verksamhet, även 

om företaget äger Nespresso. Denna avgränsning har gjorts då det inte är relevant för min 

studie. Nestlé äger idag ett flertal varumärken som arbetar som självständiga bolag, 

varumärken som inte har en direkt koppling till Nespressos verksamhet. 

Nespressos produkter som till exempel Grand Crus-kaffesorter eller kaffemaskiner kommer 

inte heller att beröras då jag är intresserad av Nespresso som varumärke och inte som produkt. 

 

3.  Bakgrund 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av företagsverksamheterna Nestlé och Nespresso.

 

3.1  Nestlé 

Nestlé är ett företag inom livsmedel, hälsa och välbefinnande. Nestlés historia började år 1866 

och var det första företaget i Europa som producerade kondenserad mjölk. Idag har företaget 

cirka 328 000 anställda och flera globalt etablerade verksamheter.
3 

Nestlé känns oftast igen genom deras olika varumärken. Företaget har skapat och köpt upp 

flera varumärken som omfattar det flesta produktområden inom livsmedelsväg. Däribland 

ingår Nespresso inom kaffesektionen.
4
 

 

                                                           
3
Nestlé, About us (2012)  http://www.nestle.com/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx,  2012-04-24 

4
 Nestlé, About us, Our brands (2012) http://www.nestle.com/AboutUs/OurBrands/Pages/OurBrands.aspx, 

2012-04-24 

http://www.nestle.com/AboutUs/Pages/AboutUs.aspx
http://www.nestle.com/AboutUs/OurBrands/Pages/OurBrands.aspx
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3.2  Nespresso  

Nespresso SA är ett bolag som ägs helt av Nestlé SA. Bolaget grundades år 1986 utifrån iden 

om att vem som helst kan skapa god kopp espresso. Nespresso utvecklade därmed ett system 

för att portionera och inkapsla kaffe med särskilda maskiner. Idag har bolaget etablerat sin 

verksamhet och försäljning i cirka 50 länder och har ungefär 7000 anställda. 

Bolaget fokuserar på att leverera kaffe av hög kvalité till sina konsumenter. Deras segment 

består av att erbjuda deras kaffe oberoende av vart deras konsumenter befinner sig och att 

skapa tillgänglighet. 

Nespressos produkter är konstruerade att erbjuda en konsekvent kvalitet vilket innebär att 

varje kopp kaffe är sig lik i kvalité och smak. Systemet för deras produkter, ifrån 

kaffekapslarna till kaffemaskinerna, har gjort Nespressos portionerande kaffe till ett snabbt 

växande varumärke för livsmedelsdryck. 

Nespresso anger även att hälften av alla deras klubbmedlemmar och nuvarande konsumenter 

introducerades för produkterna genom familj och vänner.
5
 

Nespressos affärsmodell består av att erbjuda god kvalité i varje skede vare sig det handlar om 

inköp, produktion och försäljning. Samtidigt upprätthålls en direkt relation med 

konsumenterna.
6
 

 

Figur 1 Nespressos strategi – de tre stegen
7
 

 

För att upprätthålla en hållbar tillväxt har verksamheten konstruerats utifrån tre steg: 

 Erbjuda kaffe av hög kvalitet för deras konsumenter och klubbmedlemmar. 

 Skapa långvariga relationer med sina klubbmedlemmar. 

 Skapa hållbar utveckling av företagets tillväxt.
8
 

                                                           
5
 Nespresso, About us, Facts and figures (2012) http://www.nestle-nespresso.com/about-us/facts-and-figures, 

2012-05-14 
6
 Nespresso, About us, Our company (2012) http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company, 2012-

04-05 
7
 Nespresso, About us, Strategy (2012) http://www.nestle-nespresso.com/about-us/strategy, 2012-04-24 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/facts-and-figures
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/strategy
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4.  Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras utvalda teorier om varumärke, varumärkesuppbyggande 

process, kundrelationer, reklam och flera andra begrepp samt variabler. Slutligen 

presenteras tidigare forskning.

 

4.1  Allmänt om varumärke 

Enligt varumärkeslagen definieras begreppet varumärke på följande sätt; 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på 

en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som 

tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.
9
 

Definitionen av ett varumärke kännetecknas av att det måste framställas grafiskt och kunna 

skiljas från andra produkter.
10

 

Vad är egentligen ett varumärke och vilka är dess beståndsdelar? Vad handlar ett varumärke 

egentligen om? Bo Bergström menar att varumärken är ett uttryck av en immateriell 

föreställning om en produkt. Det innebär att produkten är något som tillverkas i till exempel 

en fabrik, men varumärket är något som istället växer i en mottagarens sinne. Det handlar om 

vilka föreställningar som skapas om ett företag och dess produkter i konsumenternas 

medvetande.
11

 

Vidare menar Bergström att konsumenter påverkas av produkternas attribut, dess produktion, 

utformning, prissättning, logotyp och hur dessa berör våra sinnen. Summan av alla signaler 

och budskap är vad som skapar ett varumärke.
12

 

Etablerade varumärken bidrar till ett ökat intresse och vidare diskussioner om varumärket som 

konkurrensmedel. Utvecklade varumärken är både tids- och kostnadsbesparande vid till 

exempel lansering av en ny produkt. Varumärken har även utvecklats från att ha varit ett 

                                                                                                                                                                                     
8
 Nespresso, About us, Our company (2012) http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company, 2012-

04-05 
9
 Melin, Frans. Varumärkesstrategi : om konsten att utveckla starka varumärken. Malmö: Liber (1999), sid 29,  

Varumärkeslagen 1§ 
10

 Ibid. 
11

 Bergström, Bo. Effektiv visuell kommunikation – om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 
Stockholm: Carlsson (2009), sid 52 
12

 Ibid. sid 58 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company
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hjälpmedel till att bli en viktig del i marknadskommunikationen. Det räcker inte att en produkt 

som är överlägsen i sig själv utan den måste med andra kärnvärden eller budskap skapa 

konkurrensfördelar i marknaden.
13

 

4.2  Varumärkesbyggande process 

Varumärken har förutsättning att skapa värde för både företaget och konsumenterna, samt 

utvecklas till ett strategiskt konkurrensmedel. Varumärkesuppbyggandet är en värdeskapande 

process som berör både det interna i organisationen och det externa i konsumentens 

medvetande. Frans Melin har konstruerat modellen den strategiska varumärkesplattformen 

som beskriver den varumärkesuppbyggande processen och dess olika delar.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Den varumärkesuppbyggande processen – ett parallellt förlopp i företaget och i 

konsumenternas medvetande.
15

 

För uppsatsen har jag valt att begränsa processen till dess externa arbete ur konsumenternas 

perspektiv, men redogör för hela processen. Detta för att skapa en klar och tydlig bild av alla 

delar i processen och hur de påverkar och kompletterar varandra.  

                                                           
13

 Melin (1999), sid 15-16 
14

 Ibid. sid 206 
15

 Ibid. sid 208 
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Modellens vänstra sida representerar processen ur ett internt perspektiv och den högra delen 

representerar det externa perspektivet. Begreppen i varumärkesprocessen presenterar en 

aktivitet som utgörs av ett steg i processen. Plattformen belyser den brand management-

kompetens som krävs för att utveckla, bygga upp och stärka ett varumärke.
16

 

Den vänstra delen av modellen är uppbyggd av sex steg: produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet.
17

 

Det första steget i varumärkesuppbyggandet i företaget avser produktattribut, det innebär att 

företaget använder olika attribut så som förpackningsdesign, olika färger och logotyp, för att 

bidra till att identifiera och skapa en bild av produkten. Attributen fungerar som ett mervärde 

för konsumenterna och skiljer produkterna åt. Nästa steg avser märkesidentitet vilket avser 

vad varumärket står för, vad som ger det mening och gör det unikt. Märkesproduktens namn, 

ursprung, personlighet och distribution är faktorer som bidrar till att förstärka en 

varumärkesidentitet. En märkesprodukts primära konkurrensfördelar representeras av dess 

kärnvärden, det består av byggstenar och grundprinciper inom ett företag. I vidare steg avses 

positionering vilket innebär att företagen försöker få konsumenterna medvetna om 

produkterna. Positionering ger upphov till märkeskännedom, märkesassociationer och 

märkeslojalitet. För att bygga upp ett starkt varumärke krävs marknadskommunikation, 

särskilt är reklamens betydelse viktig för dess uppbyggnad. Reklam informerar, övertygar och 

påminner konsumenterna om en produkts konkurrensfördelar. Sista steget i processen avses 

av intern märkeslojalitet vilket innebär att det krävs en märkeslojalitet från de verksamma 

inom företaget. Lojaliteten skapas av konsekvens och kontinuitet, som är en framgångsrik 

förutsättning i varumärkesarbetet.
18

 

Den högra delen av modellen presenterar varumärket externt, ur konsumenternas perspektiv. 

Modellen består av de sex stegen: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, 

märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet.
19

 

Första steget för varumärkesuppbyggnaden i konsumenternas medvetande avser 

engagemang, det innebär att få konsumenterna att bli intresserade för produkten.  Med 

engagemang vill man få konsumenterna att förhålla sig till varumärket så mycket som möjligt. 

Nästa steg avser att skapa en varaktig märkeslojalitet genom att öka märkeskänsligheten. 

                                                           
16

 Ibid. sid 124 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. sid 125-128 
19

 Ibid. sid 51 
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Det innebär att konsumenterna ska bli mindre priskänsliga och därmed förhålla sig till 

varumärket oavsett pris. I vidare steg avses att skapa en medvetenhet om produkten hos 

konsumenterna, det vill säga skapa märkeskännedom. För att skapa en stor attraktivitet för 

produkten måste märkesföretaget förknippa varumärket med värden som skapar starka och 

positiva märkesassociationer. Avgörande för konsumenternas val av märkesprodukt beror på 

produktens mervärde. Mervärdet utgörs av produktens skillnader gentemot konkurrenternas 

produkter, det vill säga värden som konsumenter är villiga att betala ett merpris för. Sista 

steget i processen utgörs av att skapa en märkeslojalitet, det innebär att konsumenten blir 

trogen mot varumärket och dess produkter. 
20

 

Varumärkesprocessen kan verka omfattande och komplex. Det är flera begrepp som kan 

tolkas på liknande sätt. Trots det består processen av grundläggande och konkreta riktlinjer 

som är begripliga och enkla att förhålla sig till. För att varumärkesuppbyggnaden ska bli 

framgångsrik bör man arbeta strategiskt och på ett genomtänkt sätt.
21

  

Varumärkesprocessen kan anknytas till Bergströms teori om att det som sker inom företaget 

internt har en påverkan på dess uppkomst och utveckling. Uppbyggandet av ett varumärke 

består av en mer vinststyrande process som är beroende av de aktiviteter som sker inom ett 

företag internt och externt.
22

 

4.3  Branding 

Varumärken består av fler faktorer än symboler och företagsnamn. De har en avgörande roll i 

relationen mellan ett företag och dess konsumenter. Varumärken utgörs av konsumenters 

uppfattningar och känslor om en produkt samt dess utveckling – allt som produkten eller 

tjänsten har för betydelse för konsumenten.
23

  

4.3.1  Varumärkeskapital 

Ett framgångsrikt varumärke har ett högt varumärkeskapital. Varumärkeskapitalet utgörs av 

den positiva effekten som ett varumärkes produkt tillför konsumenten, i jämförelse med 

konkurrerande produkter av liknande slag. Det är ett mått på varumärkets förmåga att fånga 

konsumenternas preferens och lojalitet. Ett positivt varumärkeskapital är när konsumenter 

favoriserar en produkt i jämförelse med konkurrenternas liknande produkter. Konsumenterna 

                                                           
20

 Ibid. sid 51-58 
21

 Ibid. sid 252 
22

 Bergström (2009), sid 58 
23

 Armstrong, Gary & Kotler, Philip. Marketing - An introduction. New Jersey: Pearson (2011), sid 256 
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skapar en särskild kontakt med varumärket och dess produkter. Ett negativt varumärkeskapital 

är när konsumenterna inte är särskilt intresse av varumärket och behandlar det likartat 

gentemot konkurrenternas.
24

  

4.4  Att bygga kundrelationer 

Hanteringen av kundrelationer handlar om den genomgående processen av att bygga upp och 

behålla lönsamma kundrelationer genom att erbjuda konsumenterna värde och tillfredställelse. 

Det handlar om alla aspekter som krävs för att bygga upp, behålla och utveckla 

kundrelationer.
25

 

4.4.1  Kundvärde 

Att attrahera och behålla kunder kan vara svårt. Kunder står ofta för stora utbud av olika 

produkter och tjänster att välja bland innan de utför sina köp. Oftast handlar kunder från det 

företag som erbjuder det högsta upplevda värdet, kunden utvärderar genom att jämföra 

skillnaden mellan förmåner och kostnader i förhållande till konkurrerande erbjudanden. 

Kunder dömer inte direkt en produkt utifrån pris eller objektivitet, istället handlar det om det 

upplevda värdet. Värdet kan i sin tur innebära olika saker beroende på kund. Det kan innebära 

köp av produkter med rimliga priser eller att betala mer för att få mer av produkten.
26

 

4.4.2  Kundtillfredställelse 

Kundtillfredställelse handlar om i vilken utsträckning prestandan för en produkt 

överensstämmer med konsumentens förväntningar. Om prestandan stämmer överens skapas 

en hög kundtillfredställelse och tvärtom. De flesta undersökningar som gjorts visar att hög 

kundtillfredställelse leder till hög kundlojalitet, vilket vidare leder till ett ökat engagemang för 

företaget. Framgångsrika företag skapar en kontinuitet genom att erbjuda sina kunder vad de 

har att erbjuda och inte mer än vad som lovas. Tillfredställda kunder upprepar ofta sina inköp 

och blir likt representanter för företagen när de rekommenderar produkterna vidare till sin 

bekantskapskrets.
27
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4.5  Allmänt om reklam 

Reklam handlar om planerad kommunikation som sänds utifrån ett företag med syfte att 

påverka existerande och/eller potentiella kunders uppfattningar och få dem att handla på ett 

sätt som främjar företagets verksamhet.
28

 

Reklamen har utvecklats till att bli en del av vårt sociala, kulturella och politiska liv. Reklam 

har blivit en ideologisk maktfaktor som även har fått stor ekonomisk betydelse och finansierar 

dagens medier. Detta påverkar mediernas form och dess innehåll.
29

 

Företag spenderar mer pengar och tid än någonsin på reklam samtidigt som det blir allt 

svårare att utveckla starka varumärken. Detta har medfört att företag ser på reklam mer som 

tillgångar för företaget än kostnader. Investeringarna på reklam tar idag lika stor plats i ett 

företag som andra investeringar.
30

 

4.5.1  Reklamens betydelse utifrån tre perspektiv 

Reklam har flera olika betydelser. För att skapa en förståelse kring reklamens betydelse kan 

man utgå från tre perspektiv: affärsperspektiv, vardagsperspektiv och samhällsperspektiv. 

Affärsperspektiv innebär vad reklam betyder för företag. Perspektivet utgår från reklamens 

avsändare, det handlar om hur och varför man planerar reklam. Vad reklamen uppfyller för 

funktion i företagets verksamhet. Det handlar även om reklamens funktion som en tillgång för 

företaget att nå affärsmässiga effekter genom att skapa emotionella reaktioner hos 

målgruppen. För att bilda opinion krävs det att man som företag är tydlig med hur reklamen är 

tänkt att fungera och främja verksamheten.
31

 

Vardagsperspektivet handlar om vad reklam egentligen betyder för individen och vilken roll 

reklam kan spela i människors vardag. Idag är det nästan omöjligt att undgå reklam och vissa 

typer av användning har en direkt koppling till vårt konsumtionsbeteende. Ofta finns det inget 

tydligt samband mellan detta och företagets affärsverksamhet. Genom att studera de 

bakomliggande orsakerna till varför människor vill ta del av reklam skapas en bättre förståelse 

till dess utformning och syfte.
32

 

                                                           
28

 Rosengren, Sara & Sjödin, Henrik. Reklam – Förståelse och förnyelse. Malmö: Liber (2011), sid 25 
29

 Larsson, Larsåke & Mral, Birgitte. Reklam och retorik – 10 fallstudier. Åstorp: Rhetor förlag (2004), sid 7 
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 Mårtensson, Rita. Marknadskommunikation. Lund: Studentlitteratur (1994), sid 19 
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Samhällsperspektivet handlar om vad som händer när man lägger samman alla företags och 

alla individers användning, vilka kulturella och ekonomiska betydelser som skapas via 

reklam. Reklamens bidragande till marknadsekonomin som påverkar produktens prissättning 

är något man kan reflektera över. Även vad branschen har för ansvar för människors 

föreställningar om kön och sexualitet. Vad har företaget för betydelse och vilka möjligheter 

bär ett företag för att kunna påverka samhället i positiva riktningar.
33

  

Perspektiven kompletterar varandra på olika sätt. Genom affärsperspektivet kan man finna 

intresse för reklamens påverkan av företagets försäljning. Hur reklamen påverkar oss som 

individer genom att till exempel informera oss hur andras vardag ser ut eller att det skapar 

diskussion på arbetsplatsen, det kan vardagsperspektivet utgå ifrån. Ur ett samhällsperspektiv 

kan man resonera utifrån ekonomiska effekter och hur reklamen skapar ett samspel av 

gemenskap i samhället. Kombinationen av perspektiven skapar en förståelse för reklamens 

betydelse.
34

  

Perspektiven gör det enklare att förstå hur och varför reklam engagerar människor. Reklam 

väcker ibland positiva känslor, som man vill dela med sig och prata om för andra. Många 

gånger väcker även reklamen negativa känslor i form av reklamtrötthet och reklamhat. 

Debatter om kritik för vissa reklamer är idag vanligt och flera gånger görs det försök till att 

undvika reklamer genom att till exempel neka direktreklam.
35

 

4.5.2  Kändisar i reklamfilmer 

Kändisar är en typ av auktoriteter som används i många olika reklamer som ambassadörer till 

olika produkter och tjänster.
36

 Nöjeskändisar används i reklam för att överföra deras egna 

egenskaper på varumärket.
37

 Vill konsumenter förknippas med kändisarnas egenskaper så ska 

de handla den framställda produkten. Företag vill associera sitt varumärke med personer som 

känns igen och som är pålitliga.
38

 Kändisar i reklamfilmer fungerar även som en 

                                                           
33

 Ibid. sid 15 
34

 Ibid. sid 16 
35

 Ibid. sid 19 
36 Jamieson, Kathleen Hall & Campbell, Karlyn Kohrs. The Interplay of Influence – News, advertising, politics, 

and the mass media.  Belmount, USA: Wadsworth (1997), sid 235 
37
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38 Hedlund, Stefan & Johannesson, Kurt. Marknadsretorik – en bok om reklam och konsten att övertyga. Borås: 
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inspirationskälla för människors identitetssökande, personer att se upp till och lätt att ta efter i 

sökandet på sin egen identitet.
39

 

George Clooney valdes år 2004 att vara ambassadör för Nespressos produkter. Clooney 

röstades fram som ambassadör av Nespressos Club medlemmarna då hans charm och humor 

tilltalades i Nespressos kampanjer.
40

 

4.5.3  Slogans i reklam 

En slogan ska identifiera produkten som en slags verbal logotyp, den upprepas i 

annonseringen och ofta används den i något utmärkande typsnitt för att göra den mer attraktiv 

och underlätta igenkännandet.
41

 Det är viktigt för företag att framställa en bild av sig själva 

som konsumenter intresseras av och uppskattar. Det hjälper företag att skilja sina produkter 

och tjänster från konkurrenterna.
42

 

Nespressos slogan, som visas i den tidigare nämnda reklamfilmen, är Nespresso. What else? 

4.6  Varumärkets betydelse inom reklam 

Företagens verksamheter består till stor del av att skapa varumärken samt förstärka deras 

image. Konkurrensen mellan förtagen påverkar inte bara produkterna utan även dess 

varumärken. Istället väljer företagen att ”existera i en annan dimension” där produkterna säljs 

genom dess namn och image. Varumärken består av idéer och attityder som kopplas samman 

med utvalda värden och med upplevd verklighet.
43

 

Tre orsaker till att varumärken har en stor betydelse hos människor: 

 Varumärken underlättar köpvalen i marknaden. 

 Varumärken skapar konsistens, produkterna som konsumerades igår är densamma som 

de produkter som konsumeras idag.  

 Varumärken bidrar till vårt identitetssökande och ger oss möjligheten att uttrycka oss 

själva.
44

 

                                                           
39 Eriksson, Ulrika & Sundbäck, Sandra. Reklam och Retorik – 10 fallstudier. 

Åstorp: Rhetor förlag. Del I: Reklamens genrer, ”De försöker bara sälja”. (2004), sid 40-41 
40
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41
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Åstorp: Rhetor förlag. Del I: Reklamens genrer, Livet har sina goda slogan (2004), sid 47 
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4.7  Tidigare forskning 

I en magisteruppsats skriven av Niclas Holmberg och Richard Frank undersöks hur 

konsumenternas köpbeteende påverkas i förhållande till företaget som äger produkterna. För 

att utföra studien och besvara deras frågeställningar har de konstruerat en 

konsumentbeteendemodell utifrån teorier inom konsumentbeteende och den så kallade svarta 

lådan-modellen.  

Målet med undersökningen är att undersöka hur inköp går till inom ett företag med belysning 

på kaffe- och kaffemaskinleverantören Premium Coffee och deras produkt Nespresso. Urvalet 

av undersökningen är större företag i Stockholm och metoden de använt är 

enkätundersökningar via e-postutskick.  

Utifrån empirin och analysen av deras undersökning var att priset var den styrande 

komponenten i valet av inköp samt andra värden så som kvalitet, miljövänlighet och 

hållbarhet.  Företagen kan tänka sig att betala mer om efterfrågan är hög. 

Slutsatsen av undersökningen var att inrätta högre priser samt mer koncentration på 

miljöfrågor och uppväxling av positioneringsaktiviteter.
45

 

 

5.  Metod 

I detta kapitel kommer själva metoden att redogöras, vilka medel jag kommer att använda, 

vilket urval som gjorts, hur intervjuerna genomfördes och andra variabler som användes i 

utförandet av denna studie. 

 

5.1  Kvalitativ forskningsintervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar skapa en förståelse ur respondenternas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter och redogöra för upplevd information snarare än 

vetenskapliga benämningar.
46 

Åstadkommandet av förståelse och kunskap i en kvalitativ forskningsintervju konstrueras 

socialt utifrån ett samspel mellan intervjuare och respondent. För att samla värdig information 

                                                           
45 Holmberg, Niclas & Frank, Richard. Tack för kaffet!: en analys av konsumentbeteende hos Premium Coffees 

potentiella kunder. Uppsala universitet (2010) http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:328474, 
2012-05-03, kl 21:18 
46

 Kvale, Stienar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur (2009), sid 17 
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i den kvalitativa intervjun föredras inte följandet av regler. Istället konstrueras den kvalitativa 

forskningsintervjun på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det handlar om 

vilka frågor som ställs. Kunskap om ämnet för intervjun krävs för att kunna ställa följdfrågor 

och följa upp den insamlade informationen efter intervjuerna. Kvalitén på informationen 

under intervjun beror på intervjuarens färdigheter om kunskaper om ämnet. Förkunskaper 

underlättar intervjuernas process och informationsinsamling.
47

 

Utmärkande för kvalitativa forskningsintervjuer är att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa frågor förväntas man att få mer innehållsrika svar. Förväntningar efter intervjun är att få 

ett stort insamlat material fyllt med intressanta skeenden, mönster och åsikter. Med kvalitativ 

undersökning skapas även en större förståelse till helheten.
48

 

5.1.1  Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjun innefattas av flera specifika ämnesområden 

och följdfrågor som intervjuaren diskuterar med respondenten. Frågorna ställs när tillfället ges 

och någon särskild struktur krävs inte. Fördelen med denna typ av intervju är att den är mer 

öppen, flexibel och liknar ett vardagssamtal.
49

 

5.1.2  Deskriptiv planering 
För att ta del av de intervjuades upplevelser, känslor och ageranden på ett exakt sätt kommer 

dessa att uppmuntras under intervjun genom till exempel spontana följdfrågor. Fokus kommer 

att ligga på att erhålla nyanserade beskrivningar som återger skillnader och variationer istället 

för att komma fram till en fast kategorisering.
50

 Jag kommer att under intervjun överlåta allt 

tolkande av varumärket samt reklamfilmen till de intervjuade personerna. Det är deras 

tolkningar som kommer att beskrivas i empirin.  

5.2  Intervjuguide 

En intervjuguide liknas en minneslista, den består av valda teman eller frågeställningar som 

ska beröras i bland annat en semistrukturerad intervju. Frågorna gör det möjligt för 

intervjuaren att ta del av respondenternas perspektiv och det ger även intervjun mer 

flexibilitet. Frågeställningen behöver inte formuleras specifikt, istället möjliggör den 

alternativa synsätt som kan uppstå under intervjun. Fokuset ligger på hur respondenterna 

                                                           
47
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upplever sin värld och sin vardag. Efter intervjun kommer struktur att framträdas och 

specificeras till utformningen av frågeställningen som undersökningen utgör, det kommer 

utgöra grunden för intervjun och på så sätt bilda en röd tråd.
51

 

Intervjuguiden som jag konstruerat innehåller olika ämnesområden som kommer att beröras 

för intervjun. Jag valde även att dela upp varje område, med respondenten och Nespresso, för 

att få en personlig samt en mer företagsinriktad bild av varje ämnesområde. De 

huvudområden som kommer att beröras under intervjun består av: 

 Bakgrundsvariabler 

 Introduktionsmaterial 

 Varumärke 

 Reklam 

 Framtid och utveckling 

Intervjuer utgår från teorier, den konstruerade frågeställningen, intervjuarens egna 

uppfattningar och erfarenheter av ämnet. Inriktningen av ämnet styrs av de valda teorierna 

som används till undersökningen.
52

 

Frågeställningarna till intervjuerna som jag konstruerat bygger på de teorier som jag redogjort 

för samt respondenternas egna erfarenheter av Nespressos produkter.
53

 

5.3  Metodändring 

Efter de första två intervjuerna valde jag att ändra och ersätta vissa frågor i intervjufrågornas 

del om bakgrundsvariabler.
54

 Denna ändring gjordes för att alternativt märka en skillnad 

mellan de första intervjuerna i jämförelse med de andra intervjuerna om attityder till kaffe. 

5.4  Urval 

Respondenterna valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval, det innebär att man väljer ut en 

person som intervjuas och därefter med hjälp av den intervjuade rekommenderas att kontakt 

nästa person för intervju. Snöbollsurvalet är en praktisk teknik som tar hänsyn till tids- och 

geografiska aspekter.
55

 Snöbollsurvalet utgörs inte av något representativt stickprov, utan är 
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beroende av de intervjuades sociala kontakter för att därmed kunna kontakta ytterligare 

respondenter.
56

 

Snöbollsurvalet användes eftersom det är smidigt och tidsbesparande samt att det uppfyllde 

mina krav av urvalspersoner. Jag är enbart intresserad av personer som äger någon utav 

Nespressos kaffemaskiner och konsumerar deras produkter. Intervjupersonerna har därmed 

erfarenhet av företaget och kunskap om Nespressos produkter och tjänster. 

5.5  Datainsamling 

För att samla in information till undersökningen använde jag mig av både intervjuguiden och 

mer konkreta intervjufrågor.
57

 

Det finns flera sätt att samla information på, man kan till exempel välja att spela in samtalet 

genom en ljudinspelare eller videobandspelare, genom att föra anteckningar eller bara minnas. 

Att spela in intervjun med ljudinspelare ger mer frihet och möjlighet att koncentrera sig på 

själva samtalet.
58

  

Ljudinspelare var det som användes för att samla in information om samtalet. Det gjorde att 

jag i databearbetningen kunde gå tillbaka och lyssna på samtalet igen, ifall det var något som 

verkade oklart. Jag gjorde även minnesanteckningar på ämnen som jag ville lyssna extra på 

vid databearbetningen. 

5.6  Genomförande 

Genom att utföra personliga intervjuer kan själva samtalet koncentreras, man studerar både 

upplevelser och uppfattningar av ett ämne hos personer som har någon slags koppling till 

ämnet. Syftet är att genom att utföra en dialog med respondenterna erhålla en insikt i deras 

erfarenheter av ämnet.
59

 Det finns många olika sätt att genomföra en intervju på, men jag har 

valt att begränsa mitt val av metod med personliga intervjuer. 

Första kontakten med intervjupersonerna skedde liksom det tidigare nämnda urvalet, genom 

ett snöbollsurval. Intervjupersonerna bjöds in till en lämplig plats och de kände till studiens 

syfte sedan tidigare då de blivit informerade av den senast intervjuade personen, men jag 
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valde ändå förklarades undersökningens syfte kortfattat. Detta för att skapa en tydlig bild av 

mina förväntningar av dem. 

Under intervjun användes en ljudinspelare och även en dator. Ljudinspelaren var påslagen 

under hela intervjun och pausades enbart när reklamfilmen visades. Datorns syfte var att spela 

upp reklamfilmen under intervjun. Allt förbereddes innan intervjun för att minska pauser och 

förvirra intervjupersonen.  

5.7  Databearbetning 

Efter intervjuerna transkriberade jag den inspelade intervjun ordagrant. Genom att skriva ut 

intervjun kan samtalet analyseras mer konkret. Hur mycket som skrivs ut och på vilket sätt 

bestäms av syftet för undersökningen. Att skriva ut en hel intervju är tidskrävande och 

tröttande.
60

 Jag avgränsade därför mitt material så att alla intervjupersoner får lika mycket 

plats samt att bara lyfta fram det mest relevanta informationen i samtalet, information som 

besvarar min frågeställning.  

5.7.1  Konfidentialitet och anonymitet 

Konfidentialitet i forskning innebär att respondenternas identitet i undersökningen inte 

kommer att avslöjas. Anledningen till konfidentialiteten är att skydda respondenternas 

privatliv. När man använder kvalitativa metoder som intervjuer säkras konfidentialiteten 

genom hanteringen av svaren på frågeställningarna.
61

 

Att använda en anonym behandling i intervjun bidrar till ökat förtroende och öppenhet. Om 

respondenterna vet att de inte kommer att namnges och att deras uttalanden kommer att 

hanteras med stor försiktighet i undersökningen ökas också chansen att de är mer ärliga i sina 

uttalanden.
62

 

I undersökningen har jag valt att ta hänsyn till konfidentialitet och anonymitet av 

anledningarna att vissa av de intervjuade är yrkesverksamma. Jag ville även skapa en trygghet 

och en tillförlitlighet hos deltagarna genom att inte namnge dem i undersökningen. De fick 

därmed möjligheten att vara helt ärliga i undersökningen utan att utsättas personligt på något 

sätt. Jag valde att enbart att ta med kön och ålder för att kunna skilja svaren åt. 

Intervjupersonerna informerades om detta och gav sitt medgivande innan intervjun. 
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5.7.2  Validitet 

Validitet handlar om att en metod ämnas undersöka vad den påstås undersöka och mäta det 

som är planerat att mäta. Validitet innebär även att forskningsresultatet ska vara giltigt och 

sanningsenligt. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat och försvarbart.
63

 

Validitet kan beskrivas olika beroende på vilken metod som undersökningen grundas på, 

antingen kvantitativ- eller kvalitativforskning.  

Validitet inom kvantitativforskning har att göra om ett mått för ett begrepp mäter begreppet 

ifråga. Det finns olika sätt att mäta validiteten inom kvantitativ forskning: ytvaliditet, samtidig 

validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. 

Ytvaliditet (”facevadlilty”) innebär att måttet verkar kunna spegla innehållet i det aktuella 

begreppet. Man kan tillexempel fråga andra personer eller forskare om måttet enligt deras 

åsikter tycks spegla begreppets innehåll. Samtidig validitet (”concurrent vadility”) handlar 

om att man finner ett samband mellan resultatet av undersökningen med resultatet från 

tidigare eller samtidiga mätningar med andra metoder eller tekniker. Prediktiv validitet är ett 

sätt att testa mätningarna. Forskaren kan ta kommande nivåer, som inte finns i nuet, som ett 

kriterium när denne avgör validiteten på ett visst mått. Begreppsvaliditet (”construct 

vadility”) innebär att forskaren ska bevisa hypoteser som är relevanta för begreppet. 

Forskningen kan till exempel handla om arbetstillfredställelse och arbetsuppgifter, ifall det 

finns något samband mellan dessa. Om personer som trivs på sin arbetsplats arbetar mer 

sällan rutinuppgifter i jämförelse med de som inte trivs på sin arbetsplats. Konvergent 

validitet innebär att ett mått bör bedömas utifrån en jämförelse med liknande mått på 

begreppet som utvecklats med en annan metod.
64

 

Validitet inom kvalitativ forskning har i grunden samma betydelse som benämningen ovan, 

men att man lägger mindre vikt i själva mätningen. Validitet handlar om hur man observerar, 

identifierar och mäter det man avser att göra. Det finns olika sätt att mäta kvalitativ validitet: 

intern validitet och extern validitet. 

Intern validitet innebär att det ska finnas god överenskommande mellan forskningens 

observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. Det ska finnas en hög grad av 
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överensstämmelse mellan begrepp och empiri. Extern validitet innebär i vilken utsträckning 

resultaten från forskningen kan generaliseras utifrån dess empiri.
65

 

För undersökningen har jag enbart tagit hänsyn till validiteten inom den kvalitativa 

forskningen då jag anser att den ger ett mer giltigt resultat för denna studie. Att samla in 

empiri genom intervjuerna anser jag gett undersökningen en högre giltighet än den 

kvantitativa validiteten.  

5.7.3  Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att forskningsresultatet vid analysen ska vara tillförlitlig och trovärdig. 

Resultatet ska kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det beror 

främst på respondenternas svar, ifall de ändrar sina svar eller ger olika svar till olika 

intervjuare.
66

 

För att uppnå reliabilitet såg jag till att lägga stor vikt vid utformandet av teorin och se till att 

jag konstruerade relevanta intervjufrågor till de tänkta respondenterna. Jag lade stor vikt på att 

teorianpassa intervjufrågorna så mycket som möjligt. Även den konstruerade intervjuguiden 

är teorianpassad med utvalda delområden. För att öka trovärdigheten ytterligare spelades alla 

intervjuer in och transkriberades ordagrant innan empirins utformande. Jag har även tagit 

hänsyn till att förhålla mig själv som objektiv under intervjuerna och inte ställd några ledande 

frågor till respondenterna. 

 

6. Empiri 

I kapitlet om empiri kommer intervjuerna att redogöras. Intervjufrågorna finns att ta del av i 

bilagorna.
67

 Frågorna är utformade utefter intervjuguidens delområden som består av; 

bakgrundsvariabler, introduktionsmaterial, varumärke, reklam samt framtid och utveckling. 

Intervjuerna kommer att redogöras en åt gången med intervju 1, intervju 2, intervju 3 och 

slutligen intervju 4.

 

6.1  Intervju 1 

                                                           
65

 Ibid. sid 257-258 
66

 Kvale & Brinkmann (2009), sid 263 
67

 Bilaga 1 



23 
 

6.1.1  Bakgrundsvariabler 

Respondenten är en 26 årig kvinna. Kvinnans intresse av Nespressos produkter började när 

hennes syster hade köpt en Nespresso kaffemaskin. Bidragande till hennes ökade intresse var 

även reklamerna som sändes på TV samt Nespressos medlemsgrupp på Facebook som 

informerade om deras olika produkter. 

Hon har ägt sin Nespresso kaffemaskin i ca ett och ett halvt år och fick ta del av en kampanj 

som gav henne 500 kronor att köpa Nespresso kaffe för. 

6.1.2  Introduktionsmaterial 

Kvinnan medger att hon fick information med i maskinen, men att hon däremot inte fick 

något introduktionsmaterial från personalen i butiken vid inhandlingen av butiken. Vad 

informationen handlade om uttrycker hon på följande sätt: 

Det var väl mer hur man startade maskinen och olika kaffesorter och styrker. Så det 

var intressant för mig. Jag satt ju igenom, bläddrade igenom allt. Den var lättläst. 

(Kvinna, 26 år) 

Informationspapprena har hon bredvid kaffemaskinen, ifall hennes gäster är intresserade av 

vilka kaffesmaker de vill prova. Själv använder hon materialet väldigt sällan. 

6.1.3  Varumärke 

För kvinnan innebär ett varumärke ett välkänt och starkt namn samt något ett företag står 

bakom. Vidare anser hon att det är ganska viktigt med varumärken för en social 

bekvämlighet, att veta vad man talar om.  

Kvinnan medger att hon dricker Nespressos kaffe varje dag och att hon enbart förhåller sig till 

deras produkter för att det är smidigt. Hennes maskin kostade cirka 2000 kronor och priset 

tycker hon är överkomligt. Konkurrenternas maskiner kostar ungefär lika mycket, kanske en 

tusenlapp billigare, men att spendera lite extra anser hon är värt det. Enligt henne är det mer 

än en kaffemaskin, det är även en prydnad som är fin att ha framme. 

Kvinnan anser att Nespresso skiljer sig från sina konkurrenter genom deras olika kaffesorter. 

De har olika styrkor på kaffet och olika smaker samt att det finns något för alla. Nespressos 

mervärde är att har skapat en upplevelse kring deras kaffe genom deras goda service i 

butikerna. Känslan av att komma in i butiken är vad som uppskattas i kvinnans fall. Det är 

lyxigt och man får ta del av upplevelsen när man stiger in i butiken.  
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Det är sättet dem bygger upp allting på när man kommer in i butiken. Lanserar dem 

ett nytt kaffe så lägger de upp ett helt bord med det nya kaffet och dem marknadsför 

det på ett bra sätt tycker jag. (Kvinna, 26 år) 

Kvinnan medger att hon är väldigt märkeslojal och kommer att fortsätta konsumera 

Nespressos produkter under en lång tid framåt. Kvinnan säger sedan att hon äger två 

ytterligare kaffemaskiner, en kaffebryggare och en mockabryggare, men att de inte används 

längre.  

6.1.4  Reklam 

För kvinnan är reklam är något man påverkas av för att konsumera en produkt. Reklam 

handlar även om attraktivitet till en särskild målgrupp. En reklam ska gärna skapa 

diskussioner och få mycket uppmärksamhet. En mindre bra reklam är något som inte har 

någon betydelse och som är oförståelig. Kvinnan får därefter se reklamfilmen. 

Kvinnan känner igen reklamfilmen mycket väl och menar att det hon la märke till var att hon 

hade en likadan väska som Clooney och kvinnan i reklamfilmen. Hon drar associationer till 

Clooney och menar att han är en skådespelare med gott anseende vilket ger en positiv effekt 

på reklamen i helhet. Hon känner även igen kaffesmakerna och menar överlag att intrycket 

hon får är en känsla av lyxighet och exklusivitet. 

Nespressos slogan som presenteras i reklamfilmen tycker kvinnan inte är något speciellt 

utmärkande. Kopplingen mellan reklamfilmen och varumärket anser kvinnan vara om att 

Nespresso försöker anpassa deras kaffe till en viss person.  

6.1.5  Framtid och utveckling 
I framtiden hoppas hon att Nespresso utvecklas lite mer och öppnar fler butiker än den enda 

som de har i Stockholm. Samtidigt menar hon att det känns lite lyxigt att åka till Stockholm 

och handla på butiken. Kvinnan medger att hon enbart handlar sitt kaffe i butiken för att 

personalen som arbetar där får henne att känna sig speciell. 

6.2  Intervju 2 

6.2.1  Bakgrundsvariabler 

Den intervjuade personen är en 25 årig kvinna. Intresset för Nespressos produkter började när 

kvinnan först hade smakat på kaffet. Hon refererar till sitt tidigare arbete som barista och 

uttrycker en medvetenhet kring kaffe och hur det ska bevaras på bästa sätt. Hon uppskattar att 
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Nespresso använder sig av kapslar vilket gör att kaffet inte utsatt av syre som det annars mår 

dåligt av. 

Kvinnan fick sin Nespresso kaffemaskin och har haft den i ett halvt år. En kampanj på 500 

kronor att handla Nespressos kaffe för ingick i paketet. 

6.2.2  Introduktionsmaterialet 
Informationen som tillkom med produkten kände väl kvinnan till. Hon säger att det handlade 

om deras kaffe, kaffevarianterna, produktinformation om rengöring och annat. 

Introduktionsmaterialet ansåg hon vara givande och gav henne inblick i vad produkten 

handlade om vilket var positivt. 

6.2.3  Varumärke 
Ett varumärke beskriver kvinnan som en greppbar fysisk effekt. Kvinnan anser att det är 

viktigt att det sker en uppdatering av produkterna inom ett företag samt att kunderna förstår 

vilket budskap ett företag vill kommunicera. 

Nespresso som varumärke beskriver hon som starkt eftersom de har fått en stor 

genomslagskraft i Sverige och särskilt i Stockholm i och med butiken. Hon ser det som ett 

varumärke som utvecklas väldigt fort. Genomslagskraften beskriver hon på följande sätt: 

Det är väl för att produkten känns lite exklusiv och man vill uppleva den sortens 

exklusivitet i och med att man äger en sån produkt och kan gå och handla hos dem 

som kund. Ja, få den sortens hjälp som man kanske inte hade fått på ICA när man 

handlar sitt kaffe, utan man går direkt till sin leverantör och handlar kaffet. (Kvinna, 

25 år) 

Kvinnan konsumerar kaffet beroende på om hon arbetar eller inte. På jobbet dricker hon 

bryggkaffe och hemma dricker hon Nespresso. Nespressos kaffe dricker hon främst under 

helgerna och det kan gå upp till ett par gånger i veckan. Kvinnan tror att kaffemaskinen 

kostade runt 2000 kronor och priset tycker hon är överkomligt samt att man får valuta för 

pengarna. 

Nespressos märkeskännedom tycker kvinnan är bra och menar att man enkelt känner igen 

dem genom att se en kapsel eller liknande. Vidare menar hon att detta beror på att de var först 

ute i marknaden med inkapslat kaffe. Till skillnad från sina konkurrenter anser hon att man 

upplever en särskild exklusivitet och att Nespresso har högre kundfokus än de andra och 

förståelse av kundernas behov. Mervärdet ligger i det smakrika kaffet och att det kommer i 
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olika variationer. Vidare menar hon att hon inte känner till så mycket om deras konkurrenter 

då hon aldrig varit intresserad av dem och ser Nespresso som den främsta kapselleverantören. 

Kvinnan äger inte några andra kaffemaskiner.  

Ja, jag har väl uteslutigt konkurrenterna skulle jag vilja säga. Mervärdet ligger väl i 

Nespresso house, i deras varumärke skulle jag vilja säga och den kraft dem har 

bakom varumärket. (Kvinna, 25 år) 

6.2.4  Reklam 
Kvinnan definierar reklam genom de kampanjer som ses utomhus samt de annonserna i 

tidningar. Hon definierar de kringliggande faktorerna så som olika slag av reklam som till 

exempel direktreklam.  

För mig är väl reklam mer det jag ser ute på stan och det som jag ser på TV och i 

media som figurerar lite överallt. (Kvinna, 25 år) 

Kvinnan tycker att det är viktigt för företag att synas och att marknadsföring samt satsning på 

reklam är en självklarhet. Det är på det sättet som produkterna känns igen och kommunicerar. 

Hon tycker även att kontinuitet i reklam är viktigt. Vidare visas reklamfilmen. 

Kvinnan känner till reklamfilmen och har sett den tidigare. Hon associerar varumärket med 

deras kaffe och produktegenskaper som styrka samt dess variationer. Att Nespresso använder 

kändisar i deras reklamfilmer anser kvinnan är intresseväckande. Att de har valt en kändis 

som de flesta tycker ser bra ut väcker intresset desto mer vilket är positivt. Nespressos slogan 

anser kvinnan är bra och ”kitschig”. Vidare anser hon att varumärket kopplas samman med 

reklamfilmen genom det tidigare nämnt om styrkan i kaffet och dess olika kaffesmaker. 

6.2.5  Framtid och utveckling 
Kvinnan tror att Nespresso kommer att utveckla deras produkter genom nya variationer av 

kaffe. Hon tror även att de kommer att skapa ytterligare fokus kring deras kunder då dessa 

verkar prioriteras främst. Annars tror hon inte de kommer att utvecklas så mycket mer. 

Kvinnan köper sitt kaffe på butiken i Stockholm. Hon går särskilt dit eftersom hon redan är 

bosatt i Stockholm och för att få service.  

[ …] om jag är nyfiken på något annat kaffe så behöver jag inte läsa om det utan jag 

får reda på det där av någon som är kunnig och som jag känner att jag kan lita på i 

och med att dem säkert har smakat kaffet innan själva. (Kvinna, 25 år) 
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6.3  Intervju 3 

6.3.1  Bakgrundsvariabler 

Respondenten består av en 22 årig kvinna. Kvinnan medger att hon inte kommer upp om 

mornarna utan kaffe och att hon oftast dricker en kopp inom en timme efter att hon vaknat. 

Oftast drick hon kaffe tre gånger om dagen på särskilda tider; morgon, efter lunch och vid 

klockan fyra.  

Kvinnan vet inte riktigt vart hennes intresse för Nespressos produkter började, men tror att det 

kan ha varit genom TV-reklam och att finare butiker började ha Nespresso kaffemaskiner i 

butiken.  

Nespresso maskinen fick hon som julklapp av sin morfar. Hon säger att hon hade önskat sig 

en kapselmaskin och hade hört att Nespresso var bäst. Vidare menar hon att andra 

kapselmaskiner bara är billiga kopior och att Nespresso har de riktiga maskinerna. Maskinen 

har hon ägt i cirka ett och ett halvt år. Med maskinen fick hon 500 kronor att handla kaffe för, 

hon menar att kampanjen var ett argument som hon använde för att få maskinen. 

6.3.2  Introduktionsmaterial 
Kvinnan följde med sin morfar när han köpte den till henne. Maskinen köptes hos en 

återförsäljare i Örebro. Butiksförsäljarna gick igenom alla kaffemaskiner och försökte 

specifikt sälja Nespresso kaffemaskiner genom att säga att de andra maskinerna inte var lika 

bra. Säljarna talade om kvalité för Nespressos koncept och verkade kunniga inom området. 

Med maskinen tillkom det någon broschyr om Nespressos kaffe, utifrån vad kvinnan minns. 

Hon tycker att informationen var bra när hon först fick maskinen och kunde testa sig fram 

med de olika smakerna. Idag använder hon inte materialet då hon anger att hon funnit sina 

särskilda kaffesmaker som hon tycker om.  

6.3.3  Varumärke 
Kvinnan menar att ett varumärke består av en känsla och att det är beroende av vilka värden 

ett varumärke har. Det är viktigt för företag att vara konsekventa i sin kommunikation, att vad 

de vill vara ska reflektera vad de egentligen är. Att det ska finnas en genomgående tråd i 

kommunikationen samt att det ska finnas nyckelord eller grundvärden som företaget rättar sig 

efter.  
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Nespresso som varumärke anser kvinnan spegla en känsla av exklusivitet och kvalitet. Att 

man får vad man betalar. Trots det får hon en känsla av omiljövänlighet i samband med att 

kapslarna i sig består av aluminium. 

 […] fast jag tycker att Nespresso inte framställer sig att vara sådär omiljövänliga. 

Jag tänker ändå lite såhär att det är bra kaffe, det är säkert odlat på något bra ställe. 

Ja, ett varumärke som är fair mot naturen […] (Kvinna, 22 år) 

Nespressos kaffemaskin använder hon minst en gång om dagen. Kvinnan medger att hon äger 

en vanlig kaffebryggare också och brukar växla mellan dessa. Hon äger två kaffemaskiner då 

hon anser att det inte är likadant och att hon saknar den vanliga kaffesmaken som just 

kaffebryggaren producerar samt för ekonomiska skäl då Nespressos kaffe är dyrare.  

Kvinnan gissar att hennes maskin kostade omkring 2500 kronor och allmänt om Nespressos 

priser anser hon är höga, men den höga kostnaden anser hon att är värt pengarna. Hon har 

aldrig haft några problem med maskinen och leveranser. Hon menar att man känner kvalitén i 

maskinen. 

Nespresso särskiljer sig från sina konkurrenter genom att vara pionjärer inom sitt område. 

Hon menar att dem var först och att alla andra är kopior. Nespresso har finare maskiner och 

det känns lyxigare. Hon menar att man unnar sig Nespresso kaffe och att det är roligare att 

använda maskinen. Hon får en känsla av att vara lite speciell när hon dricker kaffet. 

Märkeslojal anser hon sig att vara då hon inte vill ha en annan kapselmaskin. Även om hon 

äger en vanlig kaffebryggare anser hon inte att det är densamma som en Nespresso maskin, 

utan två helt olika saker. 

6.3.4  Reklam 
Enligt kvinnan är reklam ett sätt att kommunicera ett budskap. Bra reklam anser hon är när ett 

företag eller varumärke når ut till deras tänkta målgrupper och att reklamen reflekterar ett 

företag eller varumärkesvärde. En framgångsrik reklam enligt kvinnan är att förhålla 

budskapen konsekvent och att det ska finnas en röd tråd i kommunikationen.  

Viktigt med reklam uttrycker hon vara just målgruppsanpassad reklam, som företag måste 

man ta reda på vart man ska publicera sin reklam och vad dessa lyssnar till. 

Kvinnan känner igen reklamfilmen och associerar reklamen till varumärket genom att det är 

stilfullt och snyggt samt att de kombinerat humor på ett bra sätt. 
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Användningen av kändisar i reklamfilmen anser hon är bra, så länge de använder en 

talesperson som man kan lita på.  

Det vore ju inte jättebra om George Clooney hamnade i en knarkskandal om han är 

talesman för Nespresso. Men, det är bra. Jag tycker att dem har hittat rätt person för 

jobbet. (Kvinna, 22 år) 

När jag frågar om Nespressos slogan minns inte kvinnan riktigt vad det var. När jag påminner 

henne anser hon att deras slogan inte är så bra. Hon tycker att de inte borde uttrycka sig så 

självsäkert och trots att hon är ägare till en Nespresso maskin så dricker hon även vanligt 

kaffe. Slogans betydelse representerar en liten den av de faktiska ägarna av Nespressos 

kaffemaskiner.  

Kopplingen mellan Nespressos varumärke och reklamfilmen tycker hon överensstämmer 

väldigt bra. Hon anser att de har målgruppsanpassat sig väl och att de funnit rätt känsla och 

stil i kommunikationen. Själv identifierar hon sig inte med karaktärerna i reklamfilmen utan 

själva kaffesmakerna istället.  

6.3.5  Framtid och utveckling 

I framtiden tycker hon att de ska fortsätta arbeta med de befintliga känslorna och budskapen 

som de använder idag. Hon skulle även bli besviken om de började sälja Nespressos kaffe i 

vanliga matbutiker eller minska priserna. 

Hon misstänker att nya konkurrenter kommer att etablera sina verksamheter i samma spår 

som Nespresso och menar att det då gäller för Nespresso att förnya sig. 

Själv handlar hon sitt kaffe på Nespressos hemsida eftersom hon anser att det är bekvämt att 

sitta hemma och knappa hem varorna istället för att besöka butiken.  

6.4  Intervju 4 

6.4.1  Bakgrundsvariabler 

Respondenten är en 25 årig man, han säger sig älska kaffe och dricker oftast fyra till fem 

koppar om dagen.  

Han fick sin Nespresso maskin i julklapp av sina föräldrar för cirka tre och ett halvt år sedan. 

Detta var inget han konkret önskade sig, men visade sig vara en trevlig överraskning. Med 
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maskinen fick han provexemplar av Nespressos alla smaker samt en check på 400 kronor att 

handla kaffe för.  

6.4.2  Introduktionsmaterial 
Med sin kaffemaskin fick han introduktionsmaterial i form av informationspapper som 

handlade om deras olika kaffemaskiner, kaffesorter och teknisk support om hur man ska 

rengöra maskinen. Materialet var även tillgängligt i olika språk som danska och norska. 

Han använda bara informationspapprena när han precis hade fått maskinen, men använder det 

inte längre idag. Han menar att han har funnit sina favorit kaffesmaker och att han inte längre 

har någon användning för materialet trots att han tycker att informationen generellt var bra. 

6.4.3  Varumärke 
Mannen definierar ett varumärke som en särskild känsla och effekt som ett företag vill skapa 

åt sina konsumenter. Något som ska påverka dem eller skapa en viss känsla i deras 

medvetande. För företag är det viktigt att ha ett konkret och kontinuerligt varumärke, det gör 

konsumenterna mer bekväma i sina köp tror han.  

Nespressos varumärke anser han bygger på en viss känsla av kvalitet, lyx och 

kundtillfredställande att man känner sig speciell att tillhöra deras medlemsklubb samt skapa 

en specifik företagskultur.  

Intresset växte främst fram genom TV-reklamer som kombinerades med 

informationssökningar på Internet. Intresset ökades främst efter att han fått sin kaffemaskin.  

Idag används hans Nespresso maskin mer eller mindre aktivt och han menar att detta beror på 

vilket humör han är i. Utöver sin Nespresso maskin använder han en vanlig kaffebryggare 

som används mer flitigt.  

Kaffemaskinen kostade omkring 2000 kronor och priset anser han är rimligt. Han menar att 

det inte är billigt och samtidigt inte så dyrt heller, alldeles lagom.  

Märkeskännedomen anser han spelar på deras särskilda uttryck av inkapslat kaffe och 

kaffevariationer. Det anser han skiljer dem från sina konkurrenter samt känslan av 

exklusivitet. Mervärdet ligger i själva maskinerna anser han, de är moderna i sig med snygg 

design som tilltalar alla. Andra värden är den goda servicen i Nespresso butiken. 

Konkurrenterna har han inte intresserats av då han är nöjd med sin kaffemaskin. 
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Märkeslojaliteten är inte så hög, han menar att han måste förhålla sig till Nespressos maskiner 

då de har särskilda kaffekapslar men att han samtidigt använder en vanlig kaffebryggare. 

6.4.4  Reklam 
Reklam för mannen innebär när företag kommunicerar externt på ett kommersiellt sätt. När 

man vill förmedla en köpkraft, skapa uppmärksamhet, kännedom, nylanseringar etc.  

Ett samspel mellan information och kommunikation externt i ett företag. (Man, 25 år) 

Bra reklam är det som stämmer överens med ett företags interna så som extern arbete och det 

är vad som gör reklamen framgångsrik. Han anser att det är viktigt att företag ska visa att dem 

finns samt nå ut med sina budskap och information till sina målgrupper. Vidare visas 

reklamfilmen. 

Mannen känner igen reklamfilmen och associerar filmen med; humor, kaffesorterna, känslan i 

butiken, tekniska faktorer, lyxigt och exklusivt.  

Mannen är positiv till kändisar i reklam och anser att Nespresso gjort det bra. Clooney har ett 

gott rykte och är helt rätt för denna sortens produkt och företag. Det passar in utan att förvirra. 

Nespressos slogan tycker mannen däremot inte är så givande, den är opersonlig och kan 

enkelt glömmas bort i kommunikationen, uttrycker han.  

Kopplingen mellan reklamfilmen och varumärket är själva kaffet samt dess kvalitet, vilket 

han uppskattar. Även känslan av modernt och lyx som Nespresso vill förmedla. 

6.4.5  Framtid och utveckling 
Mannen förväntar sig att Nespresso ska lansera nya kaffemaskiner och kaffesmaker samt att 

de etablerar flera butiker i Sverige. Han anser även att de borde visa framfötterna lite mer än 

vad de tidigare gjort.  
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7.  Analys 

Analysen har gjorts utifrån de valda teorierna och empiri. Redovisning av analysen kommer 

att ske utifrån intervjufrågornas utformning som baseras på intervjuguiden.

 

7.1  Bakgrundsvariabler 

Första respondenten (Kvinna, 26 år) var den enda av de samtliga intervjuade som hade köpt 

sin kaffemaskin på egen hand. Hon uttrycker att hennes intresse avlöstes när hennes syster 

hade köpt en Nespresso kaffemaskin och ville därmed köpa en till sig själv. De andra 

intervjupersonerna hade fått sina Nespresso maskiner i julklapp. Två av dem (Kvinna, 25 år 

och Kvinna, 22 år) uttrycker att de önskade sig en Nespresso kaffemaskin medans den tredje 

respondenten (Man, 25 år) fick sin maskin utan att ha visat intresse sen tidigare. 

Detta stämmer bra överens med vad som beskrivs på hemsidan om Nespressos varumärke, om 

att hälften av alla befintliga klubbmedlemmar introduceras för Nespressos produkter genom 

vänner och familj.
68

  

Samtliga respondenter fick ta del av en kampanj som ingick i kaffemaskinen. Kampanjen 

innebar valuta att handla Nespresso kaffe för. Enbart en av respondenterna (Kvinna, 22 år) 

säger sig veta om kampanjen innan köpet och hon använde kampanjen som ett argument att få 

kaffemaskinen köpt till sig. 

7.2  Introduktionsmaterial 
Samtliga respondenter fick och tog del av det medskickade introduktionsmaterialet som 

ingick i maskinen. De verkar däremot ha tagit åt sig materialet på olika sätt.  

Första respondenten (Kvinna, 26 år) uttryckte att hon använder materialet väldigt sällan, men 

att hon har den framme ifall hennes besökare är intresserade av att de olika kaffesorterna.  

Den andra respondenten (Kvinna, 25 år) var väldigt positivt inställd till informationen och 

visste mer precis vad det handlade om. Till skillnad från de andra respondenterna har hon ägt 

sin kaffemaskin under kortast period och det kan även vara anledningen till att 

informationsmaterialet fortfarande är aktuellt för kvinnan.  
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De andra respondenterna (Kvinna, 22 år och Man, 25 år) var båda eniga i denna fråga och 

ansåg att informationen enbart var givande i början, men att de inte längre har någon 

användning av materialet nu när de funnit deras favorit kaffesmaker. Kvinnan medger 

däremot att hon fick information från personalen i butiken vid köpet av kaffemaskinen. 

7.3  Varumärke 
Enligt Bergström handlar ett varumärke om något som växer i en mottagares sinne. Det 

handlar om faktorer runt omkring ett företag och deras produkter. Föreställningar som skapar 

särskilda känslor i konsumenternas medvetande.
69

 Melin uttrycker sig på liknande sätt och 

menar att en produkt behöver kärnvärden och budskap för att kunna skapa fördelar gentemot 

konkurrerande produkter i marknaden.
70

 

Den första intervjupersonen (Kvinna, 26 år) uttrycker inte Nespresso i någon särskild mening 

utan låter namnet och logotypen stå för vad ett varumärke innebär. Detta stämmer därför inte 

överens med vad Bergström och Melin uttrycker om varumärke.  

De andra respondenterna uttrycker sig på ett likartat sätt och menar överskådligt att 

varumärken i allmänt består av skapade värden och känslor som ett företag har. Nespresso 

som varumärke uttrycks i benämningen av bland annat deras genomslagskraft i Sverige samt 

känslan av exklusivitet, lyx, kvalitet och att känna sig speciell som kund. Det stämmer bra 

överens med vad Bergström menar om att särskilda känslor skapas i kundernas medvetande 

och Melins teori om kärnvärden och budskap. 

7.3.1  Engagemang 
Enligt Melins teori om varumärkesprocessen innebär engagemang att kunden visar intresse 

genom att få konsumenten att förhålla sig till varumärket så mycket som möjligt.
71

 

Den första respondenten (Kvinna, 26 år) visar engagemang genom att dricka Nespressos kaffe 

varje dag, förhålla sig enbart till deras produkter och vara en del av Nespressos medlemsgrupp 

på Facebook. Däremot äger hon äger hon två andra kaffemaskiner utöver hennes Nespresso 

kaffemaskin, men menar att hon inte använder dessa längre.  

Den andra respondenten (Kvinna, 25 år) engagemang är delvis högt då hon menar att hon 

dricker bryggkaffe när hon befinner sig på hennes arbetsplats och Nespressos kaffe när hon 
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befinner sig hemma. Kvinnan äger enbart en Nespresso kaffemaskin vilket innebär att hon 

ändå förhåller sig till deras produkter.   

De resterande respondenterna (Kvinna, 22 år och Man, 25 år) visar engagemang genom att de 

båda konsumerar Nespressos produkter, men båda är ägare av andra kaffemaskiner som de 

menar används mer aktivt. De förhåller sig alltså inte till Nespressos produkter och 

engagemanget är lågt enligt Melins teori. 

7.3.2  Märkeskänslighet 
Märkeskänslighet för utifrån Melins teori innebär att kunderna är mindre priskänsliga vilket 

innebär att de förhåller sig till produkten oavsett pris.
72

 

Samtliga respondenter är enliga i frågan om märkeskänslighet och menar att Nespressos priser 

stämmer överens med deras produkter. Överskådligt menar respondenterna att man får valuta 

för pengarna och att de finner att värdet stämmer överens med produkterna. Den första 

respondenten (Kvinna, 26 år) uttrycker ett värde i att kaffemaskinen även uppfyller andra 

funktioner så som att vara en del av inredningen och även att konkurrenternas produkter 

kostar ungefär lika mycket. Märkeskänsligheten stämmer bra överens med Melins teori. 

7.3.3  Märkeskännedom 
Märkeskännedomen enligt Melin innebär att skapa en slags medvetenhet om företagets 

produkter hos konsumenten och även hur detta skiljs åt gentemot konkurrerande produkter.
73

 

Samtliga respondenter är eniga i frågan. Den första respondenten (Kvinna, 26 år) uttrycker att 

Nespressos produkter skiljer sig från konkurrenterna genom att erbjuda olika kaffesmaker. 

Följande respondenter (Kvinna, 25 år och Man, 25 år) menar även medvetenheten påverkas av 

produktens attribut, genom att se en kapsel eller liknande. Respondenterna (Kvinna, 25 år och 

Kvinna, 22 år) är eniga om att Nespresso skiljer sig från konkurrenterna genom att vara först 

ut på marknaden med inkapslat kaffe samt att erbjuda en känsla av exklusivitet och högt 

kundfokus. Detta stämmer bra överens med Melins teori om märkeskännedom. 

7.3.4  Mervärde/Kundvärde 
Enligt Melin är mervärde för ett varumärke den avgörande delen i varumärkesprocessen. Det 

innebär att skilja produkterna från konkurrenterna och skapa värden som konsumenterna är 
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villiga att betala mer för.
74

 Kundvärde kan tolkas på liknande vis som mervärde. Enligt Gary 

Armstrong och Philip Kotlers teori handlar egentligen inte kundvärde om priset eller 

produkten utan om det upplevda värdet i en produkt.
75

  

Mervärdet för respondenten (Kvinna, 26 år) sker under butiksbesöken då hon känner sig 

speciell som konsument. Hon upplever den goda servicen i butiken som en känsla av lyx. 

Följande respondent (Kvinna, 25 år) upplever mervärdet i Nespressos kaffe och deras olika 

kaffesmaker. Den följande intervjupersonen (Kvinna, 22 år) anger inte mervärdet i särskild 

mening men uttrycker att använda kaffemaskinen samt dricka kaffet får henne att känna sig 

speciell. Den sista respondenten (Man, 25 år) håller med tidigare respondent (Kvinna, 26 år) 

angående butiksbesöken, men uttrycker även att mervärdet även är i själva kaffemaskinerna 

och dess design. Mervärdet enligt Melin samt kundvärdet enligt Armstrong och Kotler är i 

detta fall högt. 

7.3.5  Märkeslojalitet/Varumärkeskapital 
Märkeslojalitet enligt Melins varumärkesteori innebär att konsumenten visar en trogenhet 

gentemot varumärket och dess produkter.
76

 Armstrong och Kotler talar även om 

varumärkeskaptial som innebär att konsumenterna skapar en kontakt med varumärket och 

favoriserar deras produkter i jämförelse med konkurrerande produkter.
77

 

Märkeslojaliteten samt varumärkeskapitalet för samtliga respondenter uttrycks på flera sätt. 

Den första respondenten (Kvinna, 26 år) har uttryckt sig vara märkeslojal genom att 

konsumera Nespressos produkter och även att hon planerar att fortsätta dricka deras kaffe 

under en längre period. Följande respondenter (Kvinna, 25 år och Kvinna, 22 år) uttrycker sin 

märkeslojalitet genom att välja bort konkurrenternas produkter helt och favorisera Nespressos 

produkter. Sista respondenten (Man, 25 år) anger att hans märkeslojalitet inte är så hög då han 

använder sin andra kaffemaskin mer aktivt, vilket tidigare respondent (Kvinna, 22 år) även 

gör. Det råder en ojämn balans i märkeslojaliteten vilket innebär att den är låg enligt Melins 

teori. 

7.4  Reklam 
Reklam handlar, enligt Sara Rosengren och Henrik Sjödin, om planerad kommunikation. Det 

är vad företag använder för att påverka kundernas uppfattningar och få de att agera på ett sätt 
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som gynnar ett företags verksamhet.
78

 Rita Mårtensson uttrycker att företag utvecklar sina 

varumärken genom att använda reklam och att det är en investering inom ett företag.
79

 

Första respondenten (Kvinna, 26 år) uttrycker reklam som något konsumenter påverkas av för 

att handla ett företags produkter. Reklam avser även att attrahera en särskild målgrupp och få 

mycket uppmärksamhet. Följande respondent (Kvinna, 25 år) anser att reklam är något fysiskt 

och anser att reklam är ett medel som företag använder för att synas och kommunicera. Hon 

anser även att kontinuitet i reklam är viktigt. Nästa respondent (Kvinna, 22 år) håller med 

ovanstående respondenter men anser även att reklam är ett sätt att kommunicera ett budskap. 

Följande intervjuperson (Man, 25 år) anser att reklam är ett samspel mellan kommunikation 

och information externt i ett företag och att det även har att göra med kommersialisering. Han 

talar som tidigare respondenter om vikten för ett företag att nå ut med sina budskap och 

information till deras målgrupper. Respondenternas uppfattningar om reklam stämmer bra 

överens med de ovannämnda teorierna. 

7.4.1  Reklamfilmen 
Den visade reklamfilmen är Nespressos mest aktuella reklamfilm och heter The Swap.

80
 

Samtliga respondenter har sett reklamfilmen tidigare och känner igen den mycket väl. Att de 

känner igen reklamfilmen kopplas samman med Melins ovannämnda teori om 

märkeskännedom. 

7.4.1.1  Märkesassociationer 

Märkesassociationer enligt Melins varumärkesteori handlar om positiva och starka värden 

som skapar en särskild attraktivitet för produkten.
81

 

Samtliga respondenter har olika uppfattningar om associationer till Nespresso. Den första 

intervjupersonen (Kvinna, 26 år) associerar Nespresso med deras talesperson Clooney, 

kvalitet, lyx och exklusivitet. Följade intervjuperson (Kvinna, 25 år) associerar varumärket 

med kaffesorterna och kaffemaskinernas produktegenskaper. Nästa respondent (Kvinna, 22 

år) drar associationer till det som sker i reklamfilmen, att det är stilfullt med inslag av humor. 

Den sista respondenten (Man, 25 år) är den enda som associerar varumärket i liknelse med de 
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andra respondenterna. Han associerar varumärket med humor, kaffesorterna, butiken, 

kaffemaskinens tekniska egenskaper, exklusivitet och lyx. 

7.4.1.3  Kändisar i reklam 

Kändisar används främst i reklam för att överföra sina egna egenskaper på produkterna.
82

 

Kändisar i reklam ska även inspirera människor till att finna sin egen identitet.
83

  

Den första respondenten (Kvinna, 26 år) reagerade positivt på att Clooney medverkade i 

reklamfilmen ansåg att han är en talesperson med gott anseende. Följande respondent 

(Kvinna, 25 år) anser att kändisar i reklam väcker hennes intresse och att det är positivt att de 

väljer en kändis som ser bra ut. Nästa intervjuade (Kvinna, 22 år) tycker att det är bra att de 

använder en kändis som de kan lita på samt att Clooney är rätt man för jobbet. Sista 

intervjuade (Man, 25 år) är positiv till användandet av kändisar i reklamer. Han anser att 

Clooney har ett gott rykte och passar in bra i Nespressos koncept. Samtliga respondenter 

ställer sig positivt till användandet av kändisar i reklam samt Clooneys medverkan i 

Nespressos reklamfilm. 

7.4.1.4 Slogans i reklam 

En slogan identifierar en produkt och fungerar som en verbal logotyp, den ska även skapa en 

tilldragningskraft samt igenkännande effekt.
84

 

De flesta respondenterna verkar eniga om att Nespressos slogan inte uttrycker något särskilt 

och kan enkelt glömmas bort. Endast en av respondenterna (Kvinna, 25 år) ansåg att deras 

slogan var bra. Det tyder på att Nespressos slogan inte är utmärkande eller tillräckligt 

intressant för respondenterna.  

7.4.2  Varumärkets betydelse inom reklam 
Varumärken gör det enklare för konsumenter att handla ett företags produkter och tjänster. 

Varumärken skapar en kontinuitet i ett företags produkter samt ger konsumenterna 

möjligheten att uttrycka sig själva.
85

 

Kopplingen mellan varumärke och reklam anser den första respondenten (Kvinna, 26 år) att 

Nespresso anpassar deras kaffesorter till en särskild person. Följande respondent (Kvinna, 25 

år) anser istället att kopplingen handlar om kaffesorterna och just styrkorna i kaffet. Följande 
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respondent (Kvinna, 22 år) anser att kopplingen överensstämmer bra med Nespressos koncept 

och menar att de agerar på ett målgruppsanpassat sätt där rätt känsla och stil lyfts fram. Nästa 

respondent (Man, 25 år) anser att kopplingen handlar om själva kaffet och dess kvalitet. Han 

anser även att det förmedlar en känsla av modernitet och lyx. Kopplingen mellan varumärke 

och reklam enligt teorin verkar bygga på det upplevda värdet enligt respondenternas svar i 

frågan. Kontinuitet i kopplingen finns i och med koncentrationen på kaffekonceptet. 

Identitetsskapandet stämmer överens till visst mån då en av respondenterna (Kvinna, 26 år) 

talar om att kaffet anpassas till särskild person. 

7.5  Framtid och utveckling 

7.5.1  Kundtillfredställelse 

Kundtillfredställelse motsvaras av att företagets produkter stämmer överens med 

konsumenternas förväntningar av den. Hög tillfredställelse leder hög kundlojalitet som vidare 

innebär ett ökat engagemang för företaget. Framgångsrika företag erbjuder sina kunder vad de 

lovar och inte mer än så. Nöjda och tillfredställda kunder upprepar ofta sina köp och 

rekommenderar produkterna vidare till sin bekantskapskrets.
86

 

Första respondenten (Kvinna, 26 år) verkar vara ha en hög kundtillfredställelse då produkten 

överskådligt verkar uppfylla kvinnans behov och därmed tillfredställa hennes förväntningar 

av den. Hon anger däremot att hon förväntar sig att Nespresso etablerar fler butiker i Sverige 

än den enda som de har i Stockholm. Nästa respondent (Kvinna, 25 år) förväntar sig att 

Nespresso utvecklar nya kaffesmaker och skapar en ännu högre kundfokus. Följande 

respondent (Kvinna, 22 år) hoppas istället att Nespresso fortsätter sitt arbete inom samma 

ramar som de gör i nuläget. Hon utrycker besvikelse över om Nespresso hade börjat sälja sina 

produkter i vanliga matbutiker. Sista respondenten (Man, 25 år) håller med ovanstående 

respondenter (Kvinna 26 år och Kvinna, 25 år), men menar även att Nespresso borde visa 

framfötterna mer än vad de gjort. Kundtillfredställelse utifrån respondenternas svar verkar 

överskådligt hög då produkten verkar stämma överens med deras förväntningar av den. 
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8.  Slutdiskussion 

Kapitlet om slutdiskussionen kommer att redogöras utifrån analysen. Syftet och 

frågeställningarna kommer att redovisas för samt diskussioner om delar i analysen som jag 

vill belysa. Slutligen ger jag förslag på vidare forskning.

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur Nespressos varumärkesarbete uppfattas 

av deras konsumenter.  Hur har Nespressos varumärke uppfattats utifrån de genomförda 

intervjuerna? Är Nespressos varumärke framgångsrikt? 

Svaret på dessa frågor anser jag har besvarats i analysen och svaren agerar delvis positivt till 

Nespresso som varumärke med en del mindre negativa faktorer. 

Trots att Nespresso uttryckt det väldigt sparsamt på deras hemsida så verkar de anspela på en 

hel del relationsmarknadsföring där familj och vänner rekommenderar produkter vidare i sin 

gemenskapskrets. Det visar respondenterna tydligt då tre av dem fick sina produkter av andra 

familjemedlemmar i julklapp. Den respondenten som inte fick sin, utan köpte den själv, blev 

intresserad av produkten först när hennes syster hade köpt en kaffemaskin. 

Det introducerande materialet verkar vara något Nespresso borde arbeta med vidare då det 

sällan utnyttjades till fullo. Men däremot kan man fråga sig vad manualer egentligen är till för 

om inte problem med produkten uppstår. 

Överskådligt anser jag att de intervjuade konsumenterna ställer sig väldigt positivt gentemot 

Nespresso som varumärke och särskilt vad som representeras i reklamfilmen. Återkommande 

i intervjuerna har respondenterna uttryckt värdeladdade ord i form av kvalitet, exklusivitet, 

lyx, kundfokus och utbudet kaffevariationer. Slutsatserna jag drar utifrån orden är att de utgör 

den avgörande faktorn för konsumenternas positiva upplevda värde av Nespressos produkter.  

Något man däremot kan anmärka på är förhållandet till andra kaffemaskiner så som 

kaffebryggare eller mockamaskiner. Alla utom en av respondenterna uttryckte att de äger 

andra kaffemaskiner utöver deras Nespresso kaffemaskin. Ägarna till kaffemaskiner uttryckte 

detta på olika sätt och slutsatsen jag kan dra är att det inte räcker med att ha en Nespresso 

kaffemaskin. Detta kan tolkas på olika sätt beroende på personernas förhållande till deras 

kaffekonsumtion generellt, men jag anser att kundernas behov inte uppfylls helt av 

Nespressos produkter. 
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Nespresso nämner på deras hemsida att de fokuserar på att erbjuda sina konsumenter kaffe av 

hög kvalitet. De vill skapa en tillgänglighet gentemot produkterna så att deras konsumenter 

kan dricka kaffet oberoende av var de befinner sig. De vill även erbjuda en konsekvent 

kvalitet av deras produkter och tjänster samt skapa en långvarig relation med sina 

klubbmedlemmar. Utifrån respondenterna dras slutsatsen om att de delvis lyckats med detta. 

Det enda som brister är tillgängligheten av kaffekonsumtionen vilket inte riktigt stämmer med 

respondenternas svar då de önskar fler butiker en den enda som finns i Stockholm. 

Utifrån den tidigare forskningen där konsumenternas köpbeteende undersöks kan det relateras 

till märkeskänsligheten angående Nespressos priser. I den tidigare forskningen uttrycks att 

priset var den styrande komponenten i valet av köp samt andra värden så som kvalitet, 

miljövänlighet och hållbarhet. Jag håller inte riktigt med deras slutsats angående pris som 

styrmedel, utifrån respondenternas svar under intervjuerna verkar istället andra faktorer styra 

köpvalen så som kvalitet och det upplevda värdet av att känna sig speciell. Konsumenterna 

känner sig uppskattade utefter det kundfokus Nespresso verkar erbjuda. 

8.1  Förslag på vidare forskning 
Då jag inte lyckades i mina försöka att kontakta Nespressos verksammare personal inom 

marknads- och informationsavdelningen vore det intressant att ta del av deras åsikter om 

Nespresso som varumärke. Då går det naturligtvis bra att använda Melins 

varumärkesuppbyggandeprocess utifrån det interna företagsperspektivet och arbeta vidare på 

vad som redan undersökts om det interna konsument perspektivet. 

Annat som finns intressant att belysa är samhällsperspektivet och dess betydelse inom reklam. 

Vad som sker inom ett samhälle när användningen för särskilda produkter belyses och vad det 

ger för kulturella och ekonomiska effekter på ett samhälle som skapas genom reklam. I detta 

fall Nespresso som företag och hur de påverkar ett samhälle och vilka betydelser samt effekter 

det har.  

Miljöperspektiv är även något att forska vidare om. Hur Nespresso ställer sig i miljöfrågan i 

tal om återvinning av kapselkaffer som innehåller aluminium samt produktion av kaffet och 

vilka effekter det ger på omvärlden. Samt hur konsumenterna ställer sig i frågan och hur deras 

konsumtionsbeteende påverkas av i frågor om miljö. Även frågor om kvalitet kan i detta 

forskningsområde genomsyras. 

 



41 
 

9.  Käll- och litteraturförteckning 

9.1 Tryckta källor 

Armstrong, Gary & Kotler, Philip (2011) Marketing – An introduction, New Jersey: Pearson 

Berger, Arthur Asa (1991) Media Research Techniques. Newbury Park, USA: Sage 

Publications Inc 

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i 

vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson 

Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Eriksson, Ulrika & Sundbäck, Sandra (2004) Reklam och Retorik – 10 fallstudier.  

Åstorp: Rhetor förlag. Del I: Reklamens genrer, ”De försöker bara sälja”. 

Granstedt, Elenor & Ihrstedt, Sofia (2004) Reklam och Retorik – 10 fallstudier.  

Åstorp: Rhetor förlag. Del I: Reklamens genrer, Livet har sina goda slogans. 

Hedlund, Stefan & Johannesson, Kurt (1993) Marknadsretorik – en bok om reklam och 

konsten att övertyga. Borås: SIFU 

Jamieson, Kathleen Hall & Campbell, Karlyn Kohrs (1997). The Interplay of Influence – 

News, advertising, politics, and the mass media. Belmount, USA: Wadsworth. 

Kvale, Stienar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

Larsson, Larsåke & Ekström, Mats (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. Kapitel 2, Personliga intervjuer av Larsson, Larsåke. 

Larsson, Larsåke & Mral Birgitte (2004) Reklam och Retorik – 10 fallstudier.  

Åstorp: Rhetor förlag 

Melin, Frans (1999) Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken. 

Malmö: Liber 

Mårtenson, Rita (1994) Marknadskommunikation. Lund: Studentlitteratur 



42 
 

Rosengren, Sara & Sjödin, Henrik (2011) Reklam – Förståelse och förnyelse. Malmö: Liber 

Ståhl, Anna-Britta & Roos, Camilla (1999). Trix och trender i reklamen. Stockholm: 

Konsumentverket. 

Torst, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

9.2  Elektroniska källor 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:328474  

Hämtad: 2012-05-03 

http://www.nespresso.com/#/se/se/coffee_machines/consumer_service  

Hämtad: 2012-05-02 

http://www.nespresso.com/whatelse/?l=en_SE  

Hämtad: 2012-04-28 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/facts-and-figures  

Hämtad: 2012-05-14 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company  

Hämtad: 2012-04-05 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 1  

Hämtad: 2012-04-04 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 2  

Hämtad: 2012-04-04 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 4  

Hämtad: 2011-04-05 

http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history/Pages/default.aspx#Phase_Phase 3 

Hämtad: 2012-04-04 

 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:328474
http://www.nespresso.com/#/se/se/coffee_machines/consumer_service
http://www.nespresso.com/whatelse/?l=en_SE
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/facts-and-figures
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-company
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 1
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 2
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history#Phase_Phase 4
http://www.nestle-nespresso.com/about-us/our-history/Pages/default.aspx#Phase_Phase 3


1 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Bakgrundsvariabler 

 Berätta kort om dig själv. 

 Varför köpte du en Nespresso maskin? 

 Hur länge har du ägt en Nespresso maskin? 

 Fick du ta del av någon särskild kampanj vid köpet? Vilken? 

Bakgrundsvariabler (efter metodändring) 

 Berätta kort om dig själv 

 Vad har du för relation till kaffe? 

 Hur ofta dricker du kaffe? 

 Varför köpte du en Nespresso maskin? 

 Hur länge har du ägt en Nespresso maskin? 

 Fick du ta del av någon särskild kampanj vid köpet? Vilken? 

Introduktionspärmen 

 Fick du information när du handlade/fick din kaffemaskin? 

 Minns du vad informationen handlade om? 

 Anser du att informationen var givande? 

 Använder du pärmen idag? 

 Hur nyttig anser du att pärmen är? 

Varumärke 

 Hur definierar du ett varumärke? 

 Vad är viktigt med varumärken? 

 Hur definierar du Nespresso som varumärke? 

Engagemang 

 Hur blev du intresserad av Nespressos produkter? 

 Hur ofta använder du Nespressos produkter? 

 Förhåller du dig till Nespressos produkter eller använder du andra liknande produkter? 



2 
 

Märkeskänslighet 

 Hur mycket kostade din kaffemaskin? 

 Vad tycker du om Nespressos priser? 

Märkeskännedom 

 Anser du att Nespresso har en särskild märkeskännedom? Vilken? 

 På vilket sätt skiljer sig Nespresso från sina konkurrenter? 

Mervärde/Kundvärde 

 Vad för mervärde tillför Nespressos produkter i jämförelse med konkurrenternas 

produkter? 

 Vad upplever du för värde i samband med att du konsumerar Nespressos produkter? 

Märkeslojalitet/Varumärkeskapital 

 Hur märkeslojal anser du dig vara med Nespressos produkter? 

 Använder/äger du andra kaffemaskiner? 

Reklam  

 Hur definierar du reklam? 

 Vad är bra/mindre bra reklam? 

 Vad gör en reklam framgångsrik? 

 Vad är viktigt med att använda reklam? 

Reklamfilmen 

 Känner du igen reklamfilmen? 

Märkesassociationer 

 Vad associerar varumärket med när du ser på reklamfilmen? 

Kändisar i reklam 

 Vad tycker du om att de använder kändisar/auktoriteter i reklamfilmen? 

Slogan i reklam 

 Vad tycker du om Nespressos slogan? 

Varumärkets betydelse inom reklam 

 Hur kopplas Nespressos varumärke ihop med reklamfilmen? 
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Framtid och utveckling 

Kundtilfredställelse 

 Har du några förväntningar på Nespressos varumärkesarbete? 

 Tror du något kommer att förändras? I så fall vad? 

 

 

 



global brand
community
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One of the most valuable aspects of the Nespresso brand is the 
enthusiastic role played by our Club Members worldwide who 
engage with us and share the pleasure of Nespresso with others. 
Our direct consumer relationships through the Club means that every 
day we are in dialogue with tens of thousands of consumers who 
are passionate about coffee and the Nespresso brand. Our focus 
on developing and delivering the ultimate coffee experiences to our 
consumers is underpinned by the interaction and feedback that our 
direct relationship with our Club Members 
allows. Thanks to it, we are able to deliver 
personalised service through our boutiques, 
our Customer Relationship Centres and the 
convenience of our website.

a brand you join

The Nespresso Club has grown organically into a global community 
of some of the most discerning coffee connoisseurs, and has played 
a part in evolving the global coffee culture while giving it a local 
identity. These Club Members stand as the true representation of 
our brand and a lifestyle that is selective, yet inviting; accomplished, 
yet inspiring; simple yet refined.

Yet the Nespresso Club does not simply operate like consumer clubs 
in other industries. We offer advice and help our Members learn 
about the coffee we offer, which in turn enriches the experience 
of the coffee Members enjoy. One of the little known facts about  
Nespresso is that it is a brand our Members seek to join, to make a 
part of their way of life.

The enthusiasm of our fans has created a global community of pas-
sionate ambassadors. In fact, Nespresso Club Members are our best 
advocates. More than 50 % of our new Club Members experience 
Nespresso for the first time through friends or family – a unique 
asset for our brand.

the means to engage

The global brand community that has developed around Nespresso 
provides Club Members with a unique opportunity to interact with 
the brand and fellow coffee connoisseurs and become part of the 
Nespresso brand’s culture and success. Their involvement with 
loyalty to the brand truly makes them our best advocates. This 
two-way process of engagement, between consumer and brand, 
and between brand and consumer, is a hallmark of a truly successful 
brand in the 21st century.

For example, 2011 saw the sixth instalment of our George Clooney 
campaign. In 2004, our Club Members chose George Clooney as 
their Ambassador – and his charm and humour has been central 
to the popular campaign. In recent years, this campaign has also 
included online engagement where consumers have been asked, for 
example, to guess the ending to the commercial’s story line. This 

communication enhances the consumer 
experience and assists in positioning the 
brand as inclusive as well as desirable. 

Already the Nespresso Facebook community has grown over 1.5 mil-
lion fans. This offers a further opportunity to engage with the brand, 
make it a part of our Members’ lives and an opportunity to share 
their delight with others.

recognised as a leading global brand

Over 25 years, Nespresso has grown into one of the most well-recog- 
nised brands in the world of coffee, representing a refined mark of 
passion, authenticity and service the world over. The combination of 
the brand’s entrepreneurial roots and the modern, forward-looking 
approach to innovation continue to keep Nespresso relevant in the 
minds of consumers and allow it to transcend the product category 
to become a truly global symbol of understated elegance.

The growth of Nespresso as a consumer centric global brand has 
been recognised by leading experts around the world :
 Nespresso was included in the Top 100 most Powerful Brands 

– Ranked, Number 1 in the category. Nespresso was also the 
first roast-and-ground coffee brand to achieve global status, as 
ranked by Millward Brown in 2008. 

 Nespresso was chosen as number one European Trusted Coffee 
Brand in 2010 by Reader’s Digest in a survey of 16 markets.

 The Clooney campaign has enjoyed industry recognition, winning 
the prestigious EFFIE awards in France and on a European basis.

	  Awards EFFIE France, 2009 (Grand Prix)
	  EFFIE France, 2009 (Winner) for Food & Beverage
	  EURO EFFIES, 2010 (Bronze)

For more information on Nespresso, please visit :
www.nestle-nespresso.com

the Nespresso club members 
stand as the true

representation of our brand.

already the Nespresso 
Facebook community has grown to 

over 1.5 million fans
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