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ABSTRAKT 

 

Dagens medielandskap har inneburit en förändring i kommunikationen mellan 

konsument och företag. Denna kommunikation tar sin form på sociala medier där 

företag har möjligheten att etablera ett starkt varumärke genom direktkontakt med 

konsumenterna. Men sociala mediers potential är också ekvivalent med utmaningen 

att utnyttja det effektivt. En bransch som möter fler hinder än andra är 

alkoholbranschen, som regleras av alkohollagens bestämmelser för hur 

marknadsföringen får gå till. Vi anser det därför vara spännande och intressant att 

undersöka hur marknadskommunikationen på sociala medier ser ut för ett nyetablerat 

företag inom alkoholbranschen. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

ciderföretaget The Swedish Cider Company (TSCC) kommunicerar varumärket älska 

på sociala medier.  Vi ämnar beskriva och problematisera deras 

varumärkeskommunikation genom att ställa frågorna 1) Vad består älskas 

kommunikation av i sociala medier? 2) Kan älskas kommunikation i sociala medier 

kopplas till deras varumärke? Hur upplevs deras kärnvärden av målgruppen? 

Utifrån dessa frågeställningar kommer en rekommendation att ges för det framtida 

kommunikationsarbetet. För att kunna besvara vår frågeställning har vi utfört 

informantintervjuer med företaget, fokusgrupper som bestått av älskas målgrupp samt 

en innehållsanalys som grundats på semiotiska- och textanalytiska modeller.  
 

Resultatet av denna undersökning visar att älskas kommunikation består av 

inspirationsbilder, miljöbilder, vardagsbetraktelser samt produktinformation. Ur ett 

visuellt perspektiv är bilderna kreativa och tilltalande men överlag anser vi att 

kommunikationen och utformningen av inläggen har flera förbättringsmöjligheter. 

Genom att analysera resultatet från våra tre fokusgruppsintervjuer, bestående av 

älskas potentiella målgrupp, kan vi bekräfta att älskas kommunikation i sociala 

medier har en nära förbindelse med deras kärnvärden.  
 

Nyckelord: älska, sociala medier, Facebook, varumärke, Instagram, företag, 

kommunikation, cider, kärnvärden 
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1. Inledning  
 
Sociala medier har förändrat sättet som individer och företag kommunicerar med 

varandra. Allt fler företag har förstått vikten av att bli mer “sociala” och att närvara på 

de nya medierna. Detta användningsområde innebär stor potential för företag att 

skapa ett starkt varumärke, utmaningen blir däremot att utnyttja denna potential 

effektivt (Leigert 2014).  

 

Kommunikationen har en betydande roll eftersom dess inflytande bidrar till att 

informera och övertyga konsumenterna om företagets varumärke. Reklamens främsta 

syfte är att bygga associationer till varumärket för att kunna särskilja sig från andra 

alternativ på marknaden. Dessa associationer bidrar även till konsumentens 

anknytning till varumärket. Marknadskommunikatörer bör därför se till att använda 

marknadskommunikation till att bygga rätt associationer till sitt varumärke, på så sätt 

kan varumärket bli starkt (Melin 2008).  

 

Koalitionen mellan det kommunikativa och det kommersiella har gagnats av 

möjligheten till uppkoppling och tillgängligheten av online-innehåll, oavsett tidpunkt, 

på nya digitala plattformar såsom Facebook och Instagram (http://bit.ly/1JcSEAw). 

Över åtskilliga områden har därför sociala medier blivit ett viktigt verktyg vid 

marknadsföring och alkoholindustrin är inget undantag. Idag marknadsför 

alkoholföretag sina produkter över ett brett spektrum av plattformar, men de möter 

också svårigheter som andra branscher inte gör (http://bit.ly/1aAj9BH). 

Regleringsklimatet för alkohol i Sverige är strikt vilket kräver uppfinningsrika och 

skarpsinniga medel för att nå framgång för kommunikatörer. 

  

Vid den kommersiella kommunikationen av alkoholprodukter måste den svenska 

alkohollagen följas, därför är denna kommunikationsprocess mer utmanande än den 

för icke reglerande branscher. Vi anser det därför vara spännande och intressant att 

undersöka hur marknadskommunikationen ser ut för ett nyetablerat företag inom 

alkoholbranschen. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att ta reda på 

marknadskommunikativa metoder för hur ett nyetablerat företag kan förstärka sitt 

varumärke på sociala medier.  
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1.1 Syfte & Frågeställning  
 
Syftet med vår studie är att beskriva och problematisera hur ciderföretaget The 

Swedish Cider Company’s (TSCC) använder sig av sociala medier vid 

marknadskommunikation genom deras varumärke älska. Genom att reflektera över 

kommunikationen på sociala medier, ämnar vi att utveckla en rekommendation till 

ciderföretaget i ett fortsatt kommunikationsarbete för att stärka deras varumärke. 

Denna nyfikenhet utgör grunden till vår frågeställning: 

 

• Hur ser älskas kommunikation ut i sociala medier? Vad består den av? 

• Kan älskas kommunikation i sociala medier kopplas till deras varumärke? Hur 

upplevs deras kärnvärden av målgruppen? 

 

1.2 Material och avgränsning  
 
Vår studie ämnar undersöka hur företaget TSCC kommunicerar produkten älska på 

sociala medie-kanaler. Vårt fokus kommer därmed att koncentreras till hur företaget 

kommunicerar produkten älskas kärnvärden. Vi har valt att fokusera på 

kommunikationen som riktar sig mot den svenska marknaden och kommer därför 

avgränsa oss till de två största svenska plattformarna i Sverige - Facebook och 

Instagram (http://bit.ly/1FuVShf). 

 

Ytterligare faktorer som har styrt vår avgränsning är empiriska. Uppsatsens insamlade 

material utgörs av informantintervjuer med företagets VD/grundare och 

marknadsansvarig, vilket kombineras med tre fokusgruppsintervjuer som är baserade 

på företagets målgrupp. För att få en övergripande insyn för företagets etablering på 

sociala medier har vi valt att komplettera materialet med en innehållsanalys. Utvalda 

inlägg från älskas Facebook respektive Instagram-konto har valts ur ett tidsspann från 

den 1 april 2014 till den 30 april 2015. Tidsramen är baserad på tidpunkten för den 

svenska lanseringen av cider-produkten älska. 

 

När alkohol berörs i studier är den etiska aspekten oftast vital eftersom alkohol 

påverkar folkhälsan. I vår studie lägger vi ingen vikt på perspektivet som innefattar 

alkoholkonsumtionen och folkhälsan, utan vi vill studera varumärkeskommunikation 

på sociala medier och hur det kan realiseras för ett företag. 
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Den primära anledningen till valet av vårt studieobjekt/fallstudie grundar sig i våra 

förkunskaper gällande TSCC:s marknadsföring, att de har valt att endast 

marknadsföra sig på sociala medier. Det nyetablerade ciderföretaget kan ses som ett 

praktexempel för var den nya tidens marknadsföring är på väg. Detta i kombination 

med vårt intresse för företags marknadskommunikation i praktiken samt den centrala 

roll som sociala medier besitter, fann vi att TSCC:s kommuikation på sociala medier 

är ett idealiskt fall att studera.  

 

2. Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras företaget TSCC, vilket innefattar företagsidén, 

produkten älska samt deras visioner. Informationen är hämtad från våra 

informantintervjuer med grundaren Johan Thorell och marknadsansvariga Josefine 

Åkerlund. Kapitlet kommer även att klargöra begrepp som sociala medier och 

alkoholreklamens reglering samt historia.  

 

2.1 The Swedish Cider Company 
 
TSCC är ett aktiebolag som grundades år 2012. Företaget startades med idén att 

tillverka den bästa cidern någonsin, och resultatet av det blev en 4 % alkoholhaltig 

fruktcider som går under namnet älska. TSCC har i dagsläget tre heltidsanställda och 

omsatte cirka 20 miljoner kronor under räkenskapsåret 2014 (Thorell, Johan; 

VD/Grundare. Intervju 2015-04-30).  

 

Mottot bakom bolaget är: “spread real love across the globe with the best tasting 

cider ever”. En affärsidé som till en början riktade sig till den brittiska marknaden, 

där söt svensk cider länge varit etablerad och framgångsrik. TSCC ansåg att det fanns 

ett gap fanns på marknaden, som deras produktidé kunde fylla. Deras cider skulle ha 

en naturlig smak av frukt, söt i karaktären men utan att bli “sötsliskig”. Namnet skulle 

ha en svensk prägel med bokstäver som å/ä/ö inkorporerat, och iföras en skandinavisk 

design (Thorell, Johan; VD/Grundare TSCC. Intervju 2015-04-30).  
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I Sverige drog lanseringen igång i samband med Vinordic-mässan1 under våren 2014. 

Försäljningen sker genom agenter och TSCC:s samarbetspartner Haugen-gruppen. 

Produkten finns även tillgänglig på Systembolaget via beställningssortimentet. Cidern 

tillverkas i sex smaker men på den svenska marknaden finns det i dagsläget tre 

tillgängliga. Produkten kommer i 50 cl-flaskor varav två av smakerna också finns i en 

33 cl burk. Cidern älska har placerat sig i en marknadsposition som kan kategoriseras 

till en högre prisklass (Thorell, Johan; VD/Grundare TSCC. Intervju 2015-04-30).   

   

TSCC målsättning är att fortsätta växa och bli ett uppskattat varumärke som klarar av 

att vara en självklar konkurrent gentemot de eminenta svenska bryggerierna. I år 

förväntas företagets omsättning att fördubblas och med den tillväxttakten har de 

förhoppningarna att nå deras mål; fortsätta växa på existerande marknader men även 

etablera sig på nya. I Sverige har man ambitionen att finnas på systembolagets 

ordinarie sortiment med minst tre smaker och utgöra 10 % av Sveriges totala 

ciderförsäljning (Thorell, Johan; VD/Grundare TSCC. Intervju 2015-04-30).  

 

Baserat på att det är kvinnor som står för majoriteten av ciderkonsumtionen i Sverige 

har älska per automatik en kvinnlig målgrupp (år 25+). Det innebär inte att män är 

uteslutna, men vid utförandet av kommunikationen så har företaget främst kvinnor i 

åtanke. Den tilltänkta målgruppen är en urban kvinna som uppskattar sociala 

sammanhang, som inte är rädd för att prova nya saker. En festivalperson som är 

medveten och trendig (Åkerlund, Josefine; marknadsansvarig. Intervju 2015-04-08). 

2.1.1 älska på sociala medier 
 

TSCC använder sig av sociala medier för all kommunikation av cidern älska. De mest 

relevanta plattformarna är Facebook, Instagram och Twitter och i dagsläget är de 

aktiva på alla tre. Valet av kommunikationskanal ger dem möjligheten att inspirera 

och publicera livet för älska runt om världen, med en betoning på produktinformation 

och på interaktivitet och personlighet i kommunikationen med deras kunder. Andra 

mål med kommunikationen är att skapa varumärkeskännedom och öka kunskapen om 

älska som en svensk, fräsch och naturlig cider (Åkerlund, Josefine; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vinordic är norra Europas största fackmässa för Hotell-, Restaurang, Fast Food- och 
Cateringindustrin (http://www.gastronord.se) 
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marknadsansvarig. Intervju 2015-04-08).  

 

TSCC har tilldelat älska ett flertal kärnvärden som ska genomsyra deras 

kommunikation. De vill sprida och förmedla uttrycket “pure cider, pure love” vilket 

kan ses som en ledstjärna för de definierade kärnvärdena; att en älska i handen är en 

bra cider med naturliga råvaror och frukt, är urban, har en skandinavisk design samt 

innehar en föreställning om att vara “Stockholm stylish”. Företaget definierar cidern 

älska som ett ungt och fräscht varumärke som är rätt i tiden. Med en kaxig och icke-

traditionell stil vill man som företag ta sig an utmaningar på ett lättsamt och 

inspirerande sätt. Denna definition utgör företagets värdegrund, detta kan tillämpas på 

produkten älska och hur deras varumärke ska uppfattas. (Åkerlund, Josefine; 

marknadsansvarig. Intervju 2015-04-08; Thorell, Johan; VD/Grundare TSCC. 

Intervju 2015-04-30). 

 

2.2 Sociala medier 
 

Vad är sociala medier? Termen kan enkelt beskrivas som plattformar utformade för 

användargenererat innehåll som finns tillgängligt i ett öppet nätverk av människor. 

Sociala medier låter användarna skapa och utbyta användargenererat innehåll som 

exempelvis bilder och video. Det är ett innehåll som varierar och därför har olika 

kanaler skapats för olika ändamål (Leigert 2014). 

 

Det är viktigt för företag att hitta rätt kanaler, men att använda dem på rätt sätt är ännu 

viktigare. Alla sociala medier kan användas för nyheter, kundservice och 

marknadsföring. Men olika sociala medier har sina för- och nackdelar och passar 

därför vissa verksamheter mer än andra. Som företag måste man vara beredd på att 

förändra sig i takt med att medielandskap och människors kommunikationssätt antar 

nya former. Den som är bra på omvärldsbevakning ligger steget före konkurrenterna. 

Företag bör ha koll på nya funktioner och tjänster för att kunna dra nytta av dem på 

rätt sätt (Leigert 2014: 83). Nedan presenteras de vanligaste kanalerna som älska 

använder (Åkerlund, Josefine; marknadsansvarig. Intervju 2015-04-08).  

 

Facebook är idag världens största digitala plattform för socialt nätverk med över en 

miljard användarkonton världen över och cirka 4,5 miljoner svenska användarkonton 
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(Carlsson 2011). Facebook förklarar själva att; “Facebook’s mission is to give people 

the power to share and make the world more open and connected” 

(www.facebook.com). Totalt använder sig 68 % av Sveriges internetanvändare 

Facebook, så gott som alla besöker sociala nätverk besöker även Facebook. 

Användarna tillbringar cirka 3,8 h/vecka. Allra populärast är Facebook hos de unga, 

mellan 16-25 år använder sig 95 % av Facebook och de lägger ner i snitt 7,6 h/vecka. 

Fördelningen mellan könen är att 70 % av kvinnorna i Sverige använder Facebook 

och 51% använder sig av det varje dag. Bland männen är aktiviteten 62 % och 39 % 

använder det dagligen (http://bit.ly/1K1amrY).  

 

Med de många möjligheterna för marknadsföring och en chans att göra sig tillgänglig 

för konsumenterna så har Facebook blivit ett viktigt verktyg i företags arbete med 

sociala medier. Det är även det medium som flest använder sig av idag och är ett 

utmärkt alternativt för den som vill bygga ut kundrelationer, nå ut med nyheter och ha 

löpande kontakt med omgivningen. Facebook erbjuder också möjligheten att 

annonsera till utvalda målgrupper, presentera och bjuda in till evenemang (Leigert 

2014:88). Facebook är främst lämplig för Business-to-Consumer eftersom man kan ha 

en kontinuerlig kundrelation som är baserad på dialog och kontaktskapande. Ett 

företags Facebook-sida bör innehålla nyheter, tips, bilder och länkar till artiklar eller 

hemsida. Leigert (2014) rekommenderar att uppdateringar bör ske frekvent, dagligen 

med ett maximum på tre inlägg. Då Facebook är den största sociala mediekanalen 

finns det stora möjligheter för spridningseffekter bland “vanliga” internetanvändare, 

tack vare plattformens olika funktioner (sida och grupp) och riktad annonsering. Det 

finns även stora utmaningar med denna typ av kanal. Dels krävs det mycket tid, arbete 

och kunskap för att kunna nå ut till sin publik (Leigert 2014: 84). 
 
Sedan våren 2012 är det Facebook som äger bildnätverket Instagram som har omkring 

1,67 miljoner svenska besökare (http://bit.ly/1GYE6Q7), och närmare en miljon 

laddar upp bilder varje dag. I åldrarna 21-28 år är det 56% som är aktiva på Instagram 

varje vecka. Facebook och Instagram kan tyckas komplettera varandra, eftersom det 

är få (4 %) som överger Facebook och enbart använder Instagram 

(http://bit.ly/1K1amrY).  

 

Instagram är ett socialt nätverk byggt kring personliga flöden av bilder och korta 
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videoklipp. Användarna väljer vem man vill följa och delar sitt innehåll till sina egna 

följare. Bilderna kan justeras digitalt i form av ljusstyrka och ett så kallat filter som 

kan ändra färgskiftningarna i bilden. Under bilden kan man också lägga till en bildtext 

samt hashtaggs2. Instagram är en snabb kommunikation i bildformat och företag har 

möjligheten att använda mediet för att sprida snabb och intim kommunikation till sina 

konsumenter. Instagram är, precis som Facebook, främst lämpad för Business-to-

Consumer där företag kan bygga upp sitt varumärke genom storytelling i bildformat. 

Inläggen bör anpassas till syftet och den tänkta målgruppen och bestå av 

vardagsbetraktelser, produktinspiration, miljöbilder samt information om evenemang 

(Leigert 2014). Detta gör att de kan skapa en egen publik samt föra en kontinuerlig 

kundrelation. Den största utmaningen för företag på Instagram är att skapa och sprida 

relevant innehåll i bildformat (Leigert 2014: 85).  

 

Användarna på sociala medier kan delas upp i olika grupper där den största gruppen 

identifieras som åskådare. Denna grupp använder sig av sociala medier, där det 

yppersta syftet är att läsa, lyssna och titta. Åskådarna är inte aktiva på det sättet att de 

bidrar med eget innehåll i form av bilder och kommentarer. Motsatsen till åskådarna 

är deltagare och kritiker, dessa grupper kommenterar, debatterar och deltar i 

konversationer (Leigert 2014). Leigert konstanterar därmed att användandet av 

sociala medier är betydligt mer “passiv” än aktiv; en tänkbar förklaring till varför en 

kommunikationskanal kan innehålla få kommentarer trots en relativt stor läsarkrets.     

 

2.2.1 Regler och hinder 
 
Även kommunikation i sociala medier innehåller begränsningar och risker. Carlsson 

(2011) har kartlagt ett antal hinder som kan vara betydande vid användningen av 

strategier på sociala medier. En stor barriär är att företag som använder sociala medier 

måste följa tjänsternas användarvillkor och lagar. Publicering i sociala medier måste 

främst hanteras utifrån yttrandefriheten men även personuppgiftslagen (PuL) som är 

till för att skydda människors personliga integritet. En annan viktig reglering är BBS-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Nationalencyklopedin beskriver ordet som ”… en digital märkning med 
nummertecken (#) framför ett ord, som främst används för att strukturera ämnen och 
kategorier inom sociala medier” 
(http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hashtagg) 
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lagen, som innebär att företag är ansvariga för vad som publiceras i sina 

kommunikationskanaler. Kort sagt är man skyldig att hålla uppsikt och ta bort 

olämpliga kommentarer som andra skrivit och publicerat på ens kanal. Uppsikten och 

ingripandet bör anpassas till aktiviteten i kommunikationskanalen (Carlsson 2011). 

 

Trots att sociala medier används som en digital delningskanal där bilder, videor och 

dylikt delas fritt är det inte tillåtet att använda detta material utan att kontakta 

upphovsmannen. Det är alltså olagligt att använda upphovsrättsskyddat material utan 

upphovsmannens medgivande. Marknadsföringslagen (MFL) gäller även på sociala 

medier och nätet. Den innebär att all marknadsföring ska utformas och presenteras så 

att det tydligt framgår vem som står bakom det och att det är fråga om 

marknadsföring. På så sätt får reklam inte vara vilseledande (Carlsson 2011). 

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid marknadsföring på sociala medier är tonaliteten. 

När ett företags ska kommunicera på sociala medier behöver det inte vara en 

“opersonlig företagsröst”. Tongången bör vara baserad på varumärkets identitet och 

personlighet och för trovärdighetens skull bör den inte vara alltför varierad (Carlsson 

2011:78). 

 

2.3 Alkoholreklam 
 

Frågan kring alkoholrelaterad reklam har diskuterats i olika vändor det senaste seklet, 

eftersom att reklamen uteslutande rör sig om en kamp mellan varumärken (Helling 

2004). Representanter från alkoholindustrin anser att alkoholreklamen finns för att 

påverka konsumtionsmönstret och precis som alla andra branscher läggs otroliga 

summor på att ändra konsumentens konsumtionsvaror (http://bit.ly/1aAj9BH). Det 

senaste decenniet har reklamen på de traditionella medierna ackompanjerats av den 

virtuella världen, som blivit alltmer betydande (Helling 2004). Gemensamt för 

alkoholreklamen som är framträdande i nya digitala medier är att varumärket sätts i 

fokus (http://bit.ly/1aAj9BH). Här kan vi tala om ”gränslös alkoholreklam i 

bokstavlig mening”, eftersom det svenska regelverket utmanas av sociala medier som 

råder under internationella bestämmelser (Helling 2004:22).  
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2.3.1 Alkoholhistoria 
 
Året 1914 infördes motbokssystemet3 vilket gav Systembolaget ensamrätt till 

försäljning av sprit och vin. Samtidigt gavs AB Vin & Spritcentralen ett monopol på 

all import och export av alkohol. Under den tid som motbokssystemet verkade (fram 

till 1955) fanns inga restriktioner gällande reklam för alkoholdrycker. Inom denna 

kategori räknades inte öl-drycker. Därmed hade bryggerierna inga som helst hinder 

för att tillverka och göra reklam för sina varor (Helling 2004:25).  

 

Mot slutet av 1960-talet växte en allt starkare opinion gentemot ett reklamförbud men 

även tydliga begränsningar för alkoholvaror. Dessa påtryckningar kom från 

intressegrupper såsom kyrkliga organisationer, kvinnoföreningar och 

nykterhetsförbund. Efter många turer fattade regeringen ett beslut om förbud mot 

alkoholreklam, en lag som trädde i kraft år 1979. Den nya alkoholreklamlagen 

innebar ett förbud mot all kommersiell annonsering av alkoholdrycker (Helling 

2004:26f). 

 

Idag är Systembolaget det enda monopolet som finns kvar i statligt ägo relaterat till 

alkohol. Sveriges inträde i EU och utvecklingen av en privatisering av 

alkoholhantering har luckrat upp de tidigare stränga reglerna för alkoholreklam. 

Utslaget i Gourmetfallet år 2003 kan ses som en avgörande faktor som bröt mot det 

25-åriga alkoholreklamförbudet; domstolen beslutade att det är fritt fram för tidningar 

att publicera alkoholreklam. Som en följd beslutade riksdagen att all kommersiell 

reklam är tillåten för drycker som innehåller högst 15 % alkohol (Helling 2004; 

Alkohollag 2010: 1622). 

2.3.2 Reglering för alkoholreklam 
 
De ramverk som ges för svensk alkoholreklam är baserat på en blandning av 

internationella överenskommelser, statlig lagstiftning och frivilliga åtaganden från 

alkoholindustrins sida. Restriktioner är vanligast då det gäller etermedia. Det beror på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Motbokssystemet (Brattsystemet) innebar restriktioner vid inköp av sprit och vin. 
Systemet innehöll tre punkter som infördes stegvis under första världskriget: 
avskaffande av privata vinstintressen i alkoholhanteringen, öppen nykterhetsvård samt 
individuell försäljningskontroll 
(http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brattsystemet) 



	   10	  

vad internationella överordnade organ bestämmer, exempelvis EG-domstolen, och 

intentionerna hos i första hand icke markbundna TV-kanaler samt tidningar (Helling 

2004; http://alkoholgranskningsmannen.se). 

 

År 2006 utformades en rekommendation av alkoholreklam på den svenska marknaden 

av Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit & Vinleverantörsföreningen. 

Målsättningen med rekommendation är att orientera alkoholföretag i 

marknadsföringen av sina produkter så att alkohollagen tas i beaktande alkohollagen. 

Rekommendationen kan ses som en vägledning i hur man ska tolka Alkohollagens 

krav men även Marknadsföringslagen och Radio- och TV-lagen. Där finner man 

instruktioner för hur reklamen ska utformas, för när reklamen ska sändas och på vilket 

medium, samt vilka regler som gäller för marknadsföring av alkoholdrycker i olika 

medier. Denna rekommendation faller inte under svensk lagstiftning utan bör snarare 

ses som en bransch-guide (Helling 2004; http://alkoholgranskningsmannen.se).   

 

Alkohollagens (2010: 1622) grundprincip för all marknadsföring av alkoholdrycker är 

enligt 7 kap. 1 §: “Vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska 

särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara 

påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Marknadsföring får inte 

rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.”. Kravet 

på särskild måttfullhet kan uppfattas som otydligt. Enligt AGM innefattar lagen bland 

annat val av reklambärare (medium), reklamens innehåll och utformning samt 

särskilda marknadsföringsmetoder. Beroende på val av kanal och 

marknadsföringsmetoder kan reklamen uppfattas som påträngande och strider då mot 

alkohollagen. Dock saknas det i viss utsträckning domstolspraxis, därför ses själva 

granskningen som svårbedömd (http://alkoholgranskningsmannen.se). 

 

Rekommendationen från alkoholindustrin anser att marknadsföring av alkoholdrycker 

på internet och i andra digitala mediekanaler endast får ske där minst 70 % av 

mottagarna av informationen är 25 år eller äldre. Alkohollagens särskilda måttfullhet 

kan även uppmärksammas vid marknadsföring på internet. Det berör den tekniska 

utformningen och reklamens innehåll vad gäller textuell och visuell karaktär. I 

utformningen av alkoholreklam måste den kommersiella marknadsföringen bestå av 

enbart varan eller de råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller 
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varumärke. Begränsningen avseende framställning i bild gäller för alla kommersiella 

annonser för alkohol oavsett medium. Den textuella formuleringen ska ge en saklig 

och balanserad presentation av den marknadsförda alkoholdrycken, exempelvis dess 

ursprung, råvaror, egenskaper och användning. Texten får inte beskriva situationer där 

det är farligt eller olämpligt att använda alkohol. En annan viktig synpunkt är att 

alkoholstyrkan alltid ska anges (http://alkoholgranskningsmannen.se; Alkohollag 

2010: 1622). 

 

I övrigt finns det ingen praxis för alkoholreklam på internet. Det närmsta är Sveriges 

Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit & Vinleverantörsföreningens 

rekommendation, den är inte heltäckande men speglar många viktiga aspekter 

(http://alkoholgranskningsmannen.se).  

 

3. Teoretiskt ramverk 
 
I följande kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för vår studie. 
 
	  
3.1 Marknadskommunikation 

Varför behövs marknadskommunikation? Marknadskommunikation ses som en 

självklarhet i uppbyggandet av ett starkt varumärke. Skulle man exempelvis köpa 

ciderdrycker i genomskinliga flaskor så har man inte någon preferens för vilket märke 

det är. Varumärkesnamnet och förpackningen är således avgörande för konsumenter 

när de väljer produkter. Men ett varumärkesnamn och en förpackning är i sig inte 

tillräckligt för att övertyga konsumenter om vilken produkt som är bäst (Dahlen & 

Lange 2009:11). Det är alltså inte den bästa produkten som vinner utan produkten 

som kommuniceras bäst.  

 

Som företag måste produkten föras till kunden och detta kan ske genom smart 

kommunikation där produkten laddas med positiva associationer och där fokus ligger 

att komma närmre kunden än vad konkurrenterna gör (Dahlen 2002:20). Där har 

reklamen en betydande roll då dess inflytande bidrar till att informera, övertyga och 

påminna konsumenterna om företagets varumärke (Melin 2008:127). Reklamens 

främsta syfte är att bygga associationer till varumärket. Den ska förklara för 

konsumenter allt ifrån vad varumärket står för, till varför konsumenten ska köpa 
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produkten. Det är med hjälp av reklam som varumärkena kan skapa sin särart och en 

unik image (Dahlen & Lange 2009:11). Idag krävs det också att reklam har en 

individuell prägel för att bygga upp ett starkt varumärke (Melin 2008:127). Ett 

användbart verktyg är att kommunicera på sociala medier för att möta kunden där 

kunden är (Dahlen 2002). 
 

När man arbetar med marknadskommunikation bör man ställa sig följande frågor; 

vilka vill vi nå? vad vill vi säga till dem? hur ska vi säga det? Svaren på dessa är i tur 

och ordning att identifiera rätt målgrupp, att utforma rätt budskap och att 

kommunicera i rätt kanal. Den kanal som företaget använder för att kommunicera 

budskapet måste vara en kanal där målgruppen befinner sig och där den är mottaglig 

för budskapet. Kanalen måste vara anpassad för det budskap som sänds ut (Dahlen & 

Lange 2009:19). Vid utformandet av budskapet är det av högsta prioritet att ha en 

tydlig koppling mellan avsändaren och varumärket. Det är i positioneringen och 

reklamen som marknadskommunikationens budskap utformas. Positionering går ut på 

att arbeta fram visioner och målsättningar som sätts upp för varumärket samt 

konkretisera och manifestera dessa med hjälp av marknadskommunikativa verktyg. 

Där av har positioneringen både strategiska och taktiska inslag (Dahlen & Lange 

2009). 
 

3.1.1 Varumärke 
 
Varumärken är marknadskommunikationens nav. Det är genom de associationer 

konsumenter knyter till varumärken som de kan särskilja olika alternativ på 

marknaden. Marknadskommunikatörer bör därför se till att använda 

marknadskommunikation till att bygga rätt associationer till sitt varumärke. På så sätt 

kan varumärket bli starkt gentemot konkurrenterna (Dahlen & Lange 2009:191).  

I Bergström (2004) förklaras ordet varumärke som en manifestation av den 

immateriella uppfattningen av en produkt. Ett exempel är lyxmärket Chanel som inte 

bara säljer produkter utan även en livsstil. 
 

Varumärken fyller en funktion för både företag och konsumenter. För företag har 

varumärken vanligtvis en väsentlig ekonomisk betydelse. Varumärken kan också ge 

dess ägare en hög grad av konkurrensimmunitet genom de möjligheter till särskiljning 
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som varumärken ger. Om företaget lyckas skapa starka relationer mellan varumärket 

och konsumenterna så tenderar konsumenterna att bli “immuna” till konkurrenterna. 

För konsumenter är varumärken främst en informationsbärare, på så sätt har 

varumärken en stor betydelse för att underlätta och förenkla köpbeslut. Det är därför 

väldigt viktigt att det finns en stark koppling mellan en produktfördel och 

varumärkesnamnet (Dahlen & Lange 2009:192ff). Varumärkens värde för 

konsumenterna är 1) de kan effektivisera sin köpprocess genom att hålla sig till väl 

beprövade varumärken, och 2) konsumtion av omtyckta varumärken kan ha ett värde i 

sig för konsumenten (Dahlen & Lange 2009:203). Kärnvärden talar om vad företaget 

vill stå för både nu och i framtiden, samt vilka grundläggande värderingar som driver 

varumärket. Detta är inte alltid lätt för ett företag att identifiera (Carlsson 2011:103). 

Ett kärnvärde representerar en produkts tydligaste konkurrensfördel, det är därför av 

stor vikt att identifiera ens unika kärnvärden då de står som grund för 

marknadskommunikationen av ett varumärke. Kärnvärden är den kommunikativa 

länken mellan företag och konsumenterna. För företagen bör därför målsättningen 

vara att kärnvärdet ska genomsyra all märkesuppbyggande kommunikation (Melin 

2008:127). 
 

3.1.2 Varumärkesmodeller 
 
För att förklara skillnaderna mellan starka och svaga varumärken behöver vi se över 

vilken varumärkesimage företaget byggt upp. Varmärkesimage består helt och hållet 

av konsumenternas perception av varumärket. Keller (1993) menar att varumärken får 

värde genom att konsumenterna knyter starka, fördelaktiga och unika associationer 

till varumärket. Associationerna kan delas in i tre kategorier; varumärkesattribut, 

varumärkesnytta och varumärkesattityd. Varumärkesattributen är de associationer till 

varumärket såsom det är manifesterat i produkten och marknadskommunikationen. 

Varumärkesnyttan är kopplad till vad användaren får ut av att konsumera varumärket. 

Varumärkesattityden sammanfattar vad konsumenter tycker om varumärket. När 

dessa tre kategorier blir uppfyllda genereras ett högt varumärkesvärde och det är först 

då ett varumärke kan vara överlägsna sina konkurrenter (Dahlen & Lange 

2009:199ff). 
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Erdem och Swait (1998) anser att varumärken har värde även för konsumenterna. 

Grundprincipen är att varumärken blir värdefulla för konsumenter när de ger en hög 

förväntad nytta. Erdem och Swait har utvecklat en modell för att förklara 

varumärkesvärdet hos konsumenter. Modellen består av tre beståndsdelar; 

varumärkesbyggande, varumärkessignal och utvärderingsdimension. 

Varumärkessignalen ses som den viktigaste beståndsdelen eftersom det är länken 

mellan företagets marknadskommunikation och konsumenternas uppfattning om 

varumärket. Kommunikationen består utav signaler som skickas ut till konsumenterna 

och förklarar vad märket står för och vad de kan göra för konsumenterna. 

Varumärkessignalerna kan, i likhet med Kellers (1993) termer, innehålla både fysiska 

och symboliska attribut. De viktigaste egenskaperna är tydlighet och trovärdighet, 

vilka uppnås om konsumenterna förstår vad varumärket levererar och om produkten 

håller vad den lovar (Dahlen & Lange 2009). 
 

Hur ska marknadsföraren åstadkomma både en trovärdig och tydlig signal? Enligt 

Erdem och Swait (1998) ska detta ske genom satsningar på varumärkesbyggande 

åtgärder. Dessa åtgärder består av hur konsistent varumärkeskommunikationen är 

men även hur stora investeringar i varumärket som företaget gör. Ett företag som 

investerar på varumärkesbyggande aktiviteter kommer att uppfattas som mer 

trovärdiga av konsumenterna. Om företagets varumärkesbudskap är konsistent ökar 

möjligheterna för att konsumenterna ska uppfatta varumärkessignalen som tydlig och 

trovärdig. För att uppnå konsistens och trovärdighet är det viktigt att 

kommunikationen såväl som varumärkesattributen är oföränderliga under en längre 

tid. Om konsumenterna känner igen varumärkets sätt att kommunicera så blir det 

naturligtvis enklare för dem att förstå vad varumärket står för (Dahlen & Lange 

2009:206). 
 

3.1.3 Medieval 
 
För att reklam ska få största möjliga genomslagskraft är medievalet en viktig aspekt. 

Medievalet syftar till att föra ut budskapet till målgruppen så effektivt som möjligt. 

För att uppnå målet med effektiv reklam krävs det att avsändaren har goda kunskaper 

om målgruppen och om de olika mediernas egenskaper. Det första steget i medievalet 

är att matcha medierna med målgruppen. Sedan utvärderar man medierna utifrån 
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deras olika egenskaper. Det finns tre kriterier som bestämmer förutsättningarna för 

effektiv reklam; aktivitetsgrad (om mediet är aktivt eller passivt), hög eller låg 

genomslagskraft och mediets kommunikativa förmåga (om det är image media eller 

hard sell media) (Dahlen & Lange 2009:409ff).  
 

Mediets aktivitetsgrad kan delas in i aktivt och passivt. Det aktiva innebär att 

publiken behöver vara aktiv för att ta del av innehållet i reklamen. Exempel på sådana 

medier är direktreklam, webbplatser, sociala kanaler och event. Fördelen med denna 

typ av medier är att den uppmärksammade reklamen får större effekt, men nackdelen 

är att det är svårare för reklamen att bli uppmärksammad. Passiva medier innebär att 

publiken är passiva mottagare och behöver inte anstränga sig för att ta del av 

innehållet. Exempel på passiva medier är TV, radio och internet (exempelvis 

bannerannonser). Till skillnad från aktiva medier så är fördelen med passiva medier 

att det är lättare att få reklamen uppmärksammad. Nackdelen däremot är att den 

uppmärksammade reklamen får mindre effekt. (Dahlen & Lange 2009:415f).  
 

Medierna brukar delas in i hög eller låg genomslagskraft, det är denna medieegenskap 

som ofta används i praktiken. Denna uppdelning är baserad på hur många 

distraherande element som förekommer i samband med reklamen. Ju fler 

distraherande element, desto lägre blir uppmärksamheten och därmed också 

genomslagskraften. De distraherande elementen kan förekomma både utanför och i 

mediet. Mediets genomslagskraft fokuserar enbart på hur många repetitioner som 

krävs i mediet. Medier med hög genomslagskraft (ex. tidningar, bio, webbplatser) 

behöver fåtal repetitioner. Orsaken är att reklamen uppfattas snabbt av majoriteten av 

publiken. Medier med låg genomslagskraft (ex. TV, internet, radio) kräver betydligt 

fler. I sådana medier tar det längre tid innan majoriteten av publiken har 

uppmärksammat reklamen (Dahlen & Lange 2009:419ff).   
 

Mediets kommunikativa förmåga syftar på vad för egenskaper i reklamen som mediet 

bäst förmedlar och förstärker, det vill säga vilket innehåll som kommuniceras bäst i 

mediet. Man kan dela in medierna i image media och hard sell media. Image media 

lämpar bäst för varumärkesbyggande reklam när det handlar om att skapa och 

förmedla känslor. När man vill använda media för varumärkesbyggande reklam bör 

man sträva efter att maximera antalet stimuli (bilder, rörelser, färg och musik) och 
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maximera inlevelsen. Hard sell media lämpar sig bäst för att forma köpintentioner och 

för att ge konkret (rationell) information. Detta medium har mest att erbjuda när det är 

frågan om att presentera information som publiken ska ta ställning till. De två faktorer 

som mest påverkar mediets hard sell/rationella förmåga är tidpunkt (timing) och 

tidsrymd (tid för publiken att bearbeta informationen) (Dahlen & Lange 2009: 424ff). 

 
4. Metod 
 
I detta kapitel redogörs de metoder som använts i studien samt de resonemang som 

legat till grund för metodutförandet. Utifrån frågeställningen har lämpliga 

metodologiska tillvägagångssätt såsom kvalitativa intervjuer, semiotisk analys samt 

textanalys närmats och använts. 

 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 

Vår studie tar sin utgångspunkt i ett kvalitativt angreppssätt. Den kvalitativa 

forskningsmetoden är inget nytt fenomen och har sina rötter inom fenomenologin, 

hermeneutiken och strukturalismen. Inom den kvalitativa metoden kan vi inte dra 

generella slutsatser kring fenomenet, utan enbart uttala oss om de fall som vi studerat. 

Vårt mål med studien är inte att generalisera utan att kunna ge en specifik analys 

enbart anpassad för TSCC. Med den kvalitativa metoden kan vi utföra en induktiv 

ansats vilket innebär att vi kan härleda teoretiska modeller och jämföra dem med 

empirin (Bryman 2009).  
      
      
Enligt Flick (2009) får reliabiliteten endast betydelse inom kvantitativ forskning. 

Ekström & Larsson (2010) förklarar att reliabiliteten säkerställer materialet på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. Vid applicering av reliabilitet inom kvalitativ 

forskning behandlar den istället resultatet, vilket innefattar dess konsistens och inre 

logik. Validitet å andra sidan ifrågasätter om forskaren studerat det som avsetts och 

angivits att undersöka (Flick 2009). Vi anser att vår studie mäter det vi avsett mäta 

samtidigt som att vi har varit transparenta i tillvägagångssättet. Det är dock viktigt att 

påpeka svårigheterna med att bedöma vår egen validitet eftersom det är upp till 

läsarna att avgöra. Samma svårigheter har vi haft med uppskattningen av studien 

utifrån reliabiliteten, eftersom den kan återkopplas till läsarens personliga uppfattning. 
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4.2 Informantintervju 

Enligt Ekström & Larsson (2010: 57) kan man skilja på intervjuer med en informant 

och intervjuer med en respondent. Informanten ger sak- och bakgrundsupplysningar 

som ger värde till forskningsstudien medan respondenten avger sin syn och sina 

uppfattningar kring en fråga. Dock är det viktigt att nämna att terminologin kan 

variera då begreppet informant kan användas för båda rollerna i metodlitteraturen. 

Våra intervjuer med representanter från ciderföretaget TSCC kan ses som informanter 

vars uppgift är att ge oss information om deras verksamhet. Syftet med intervjuerna är 

att vi ska få en förståelse för deras kommunikation i sociala medier. 
 

4.3 Fokusgrupp 
 
Fokusgrupper används inom en rad olika samhällsdiscipliner, både som enskild metod 

för att studera människors föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst 

ämne och som en av flera undersökningsmetoder (Wibeck 2007:10). Det som är 

kännetecknande för en fokusgrupp är att man samlar en grupp människor som 

diskuterar ett givet ämne med varandra under en begränsad tid. Ordet fokus indikerar 

att diskussionen ska handla om ett på förhand givet ämne. Ämnet bestäms av en 

moderator som även initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i 

den mån det behövs. Moderatorn är emellertid ingen traditionell intervjuare, utan 

målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra 

(Wibeck 2007:9). Det som är utmärkande för denna metod är att gruppinteraktionen 

genererar data och insikter som annars skulle vara svåråtkomliga (Flick 2009). 

 

När fokusgruppsintervjuer används som metod kan man använda sig av två 

tillvägagångssätt; antingen studerar man interaktionen mellan deltagarna eller dess 

innehåll vilket innebär deltagarna åsikter, tankar, attityder och uppfattningar (Wibeck 

2007). I vår studie används fokusgrupper i syfte att ta del av den potentiella 

målgruppens tankar kring varumärken och företags närvarande på sociala medier. 

Genom att använda fokusgrupper som empiriskt material kan vi belysa målgruppens 

mottagande av ciderföretaget TSCC:s kommunikation i sociala medier. Med 

utgångspunkt i vårt syfte är vi endast intresserade av innehållet som fokusgrupperna 

genererar och inte interaktionen mellan deltagarna.   
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I studier med fokusgrupper finns det många aspekter att ta hänsyn till. Kvale & 

Brinkmann (2009:263) trycker på vikten av den “mellanmänskliga dynamiken” som 

understryker att det kan vara svårt att härleda individuella respondenters utsagor från 

gruppens och att man därför bör se gruppen i sig som analysenheten. Kvale och 

Brinkmanns (2009) synsätt får därför konsekvenser både i själva intervjun så väl som 

i analysen av data. Men om syftet med fokusgruppen är att komma åt innehållet så är 

det mindre viktigt att härleda åsikter och idéer till specifika personer i gruppen. Fokus 

riktas istället till att återge och beskriva de idéer och synpunkter som kommer fram i 

gruppen (Wibeck 2007). 

 

4.3.1 Intervjuguide 
 
Vid en fokusgruppsintervju, oavsett om den är strukturerad eller ostrukturerad, bör det 

finnas en intervjuguide tillhands (Wibeck 2007). Vår intervjuguide (se bilaga) kom att 

få en strukturerad utformning eftersom att vi som moderatorer bestämde frågorna på 

förhand samt att den följer ett visst förlopp. Guiden är utformad efter fem olika 

frågeteman, vilka inleddes med öppnings- och introduktionsfrågor, som syftade till att 

få deltagarna att bli bekanta med varandra (skapa gruppkohesion) samt introducera 

dem till ämnet som ska diskuteras. För att ta gruppen vidare till diskussionens 

nyckelfrågor användes övergångsfrågor. Dessa frågor ämnar bidra till att deltagarna 

får gå djupare in på sina erfarenheter av diskussionsämnet. De viktigaste frågorna för 

analysen är nyckelfrågorna och den största delen av guiden ska tillägnas 

nyckelfrågorna. Det var även här som vi fångade målgruppens huvudsakliga åsikter 

och mottagande av ciderföretagets kommunikation. När tillräcklig tid lagts på 

nyckelfrågorna övergick vi till att ställa de avslutande frågorna. Dessa kan tjäna olika 

syften, men vi valde att öppna upp för möjligheten för deltagarna att ventilera åsikter 

som de tidigare inte fått uttrycka (Wibeck 2007).   

 

4.3.2 Praktiskt förfarande   
 
Vi har haft för avsikt att skapa fokusgrupper som består av den potentiella 

målgruppen för TSCC:s ciderprodukter (älska). Denna fokusgrupp är baserad på svar 

från informantintervjuerna där vi fick klarhet i vilka de definierar som sin målgrupp, 

vilket är kvinnor från 25 år. Därav var fokusgrupperna homogena i flera aspekter men 
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främst gällande ålder, kön och sysselsättning. Att en fokusgrupp är homogen skapar 

intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna då människor med gemensamma 

erfarenheter är mer villiga att dela sina åsikter (Wibeck 2007:51). Vi valde att ha 

fokusgrupper som utgjordes av fyra personer. Wibeck (2007) säger att den optimala 

fokusgruppen är fler än fyra och färre än sex. Ytterligare en orsak till valet av fyra 

deltagare gjordes på grund av bekvämlighets- och resursskäl. Rekryteringen av 

deltagarna gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då minst en av deltagarna i varje 

fokusgrupp tillhörde vårt kontaktnät. 
 

 
Fokusgrupp 1 

 
Fokusgrupp 2 

 
Fokusgrupp 3 

 
Kvinna 25 år, TV4 

 
Kvinna 24 år, 
student/mäklarassistent 

 
Kvinna 25 år, student/butiksbiträde 

 
Kvinna 31 år, TV4 

 
Kvinna 26 år, student/TV4 

 
Kvinna 25 år, student/receptionist 

 
Kvinna 26 år, TV4 

 
Kvinna 26 år, student/butiksbiträde 

 
Kvinna 25 år, student/IKEA 

 
Kvinna 29 år, TV4 

 
Kvinna 27 år, student/servitris 

 
Kvinna 28 år, rekryterare 

 
 

Till fokusgrupperna skapades en intervjuguide som följde den ovan nämnda 

strukturen. Inför nyckelfrågorna valde vi att använda oss av ett stimulerande material. 

Vårt val av stimuli bestod av bilder från ciderföretagets Instagram-konto. 25 bilder, 

vars teman var återkommande, valdes noggrant ut efter en innehållsanalys på 

ciderföretagets instagrambilder. Fokusgrupps-intervjuerna valde vi att dokumentera 

med en bandspelare. En bandspelare kan också lätt glömmas bort av deltagarna, vilket 

leder till att de för det mesta tänker bort den och kan därmed tala obesvärat. Beroende 

på vilken typ av analys man vill göra av materialet blir kraven på bearbetning av data 

från fokusgrupperna olika. När det gäller att göra en analys som baserar sig på bandet 

behövs en genomlyssning och en förkortad transkriptionsvariant, en metod som passar 

bäst vid strukturerade fokusgrupper och vår analys som enbart inriktar sig på innehåll 

(Wibeck 2007). 

 

Kvale & Brinkmann (2009:84ff) nämner tre etiska aspekter som man bör ha i åtanke 

vid en intervjuundersökning; informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. 
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Ett informerat samtycke innebär att vi informerar gruppdeltagarna om det allmänna 

syftet med intervjun men även om hur intervjun är upplagd. Vi underströk även vikten 

av konfidentialitet för deltagarna och förklarade att deras privata data som identifierar 

dem inte kommer att avslöjas. Kvale & Brinkmann (2009) anser att det är av vikt att 

fråga sig vilka konsekvenser undersökningen kan ha för personerna som deltar. Vi har 

ställt oss denna fråga men finner inte att vår studie har några konsekvenser för 

deltagarna.   

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
 
För att kunna genomföra en analys av ett material som består av både text och bild har 

vi valt att använda oss av två kvalitativa angreppssätt. För att tolka textens betydelse 

har vi använt oss av Jakobsons modell och kombinerat med Barthes semiotiska termer 

för att tolka bildernas betydelse.  
 

4.4.1 Jakobsons modell  
 
Jakobson (1958) är en lingvist som intresserar sig för sakers betydelse och 

meddelandets inre struktur. Hans modell kan ses som “dubbel” eftersom den är en 

överbryggande klyfta mellan processkolan och den semiotiska skolan. I den första 

delen beskrivs de grundläggande faktorerna i en kommunikationshandling där sex 

faktorer måste medverka för att kommunikation ska kunna vara möjlig. Jakobson 

utgår från den välbekanta linjära modellen där en avsändare sänder ett meddelande 

till en mottagare. Han anser att meddelandet måste hänvisa till något annat än sig 

självt och kallar det för sammanhang, vilket kan kopplas till både avsändaren och 

mottagaren. Ytterligare två faktorer läggs in i modellen; kontakt och kod. Med termen 

kontakt menas de fysiska kanalerna och de psykologiska sambanden mellan 

avsändaren och mottagaren. Termen kod ses som ett gemensamt betydelsesystem med 

vilket meddelandet struktureras (Fiske 2011:54).  
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I den andra delen av Jakobsons modell presenteras sex funktioner som återfinns i 

varje kommunikationshandling. Den emotiva funktionen beskriver meddelandets 

förhållande till avsändaren, där meddelandets funktion är att förmedla avsändarens 

känslor, attityd, status etc. Denna funktion är det som gör meddelandet unikt för 

avsändaren. På den motsatta sidan finner vi den konativa funktionen som avser 

meddelandets effekt på mottagaren. Denna funktion som fyller som störst betydelse 

vid propagandakommunikation. Den referentiella funktionen refererar till 

meddelandets “verklighetsorientering” och kan kopplas samman med termen 

sammanhang. Som funktion är den främst aktuell vid objektiv och saklig 

kommunikation. De tre ovanstående funktionerna är de mest uppenbara och förnuftiga 

som återfinns i alla kommunikationshandlingar, men i varierande grad. Följande tre 

funktioner är däremot mindre bekanta. Den fatiska funktionen avser att upprätthålla 

relationen mellan avsändaren och mottagaren, att hålla kommunikationskanalerna 

öppna gällande både den fysiska och psykiska kontakten. Den metaspråkliga 

funktionen handlar om att identifiera koden som används, och innebär att samtliga 

meddelanden består av en explicit eller implicit metaspråklig funktion. Den poetiska 

funktionen avser meddelandets förhållande till sig självt och är central vid estetisk 

kommunikation. Jakobson förklarar att denna funktion arbetar genom användningen 

av rytmiska mönster. Vi människor föredrar vissa uttryck mer än andra, ett exempel 

inom marknadsföringen är vid användningen av slogans och uttryck som lätt ska 

fastna (Fiske 2011: 55f).   
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4.4.2 Barthes modell  
 
Semiotik är läran och kunskapen om tecken, samt hur de i relation till varandra och 

till användarna skapar betydelse. Inom semiotiken används termen läsare för att 

beskriva mottagarna, detta eftersom en läsare anses vara mer aktiv. Läsaren tillför 

mening i texten genom att låta erfarenheter, känslor och attityder påverka. Hur man 

läser en text utgår från våra kulturella erfarenheter (Fiske 2011).   
 
Enligt en av semiotikens grundare, Ferdinand de Saussure, kan varje språk betraktas 

som “ett system uppbyggt av skillnader”. Allt som utmärker sig och avviker från 

omgivningen kan få en teckenkaraktär; det vill säga en betydelse och ett innehåll 

(Carlsson & Koppfeldt 2003). Då Saussure var lingvist var han främst intresserad av 

språket. Hans modell förklarar att tecknet är ett fysiskt föremål som består av dess 

fysiska form (betecknande) och den mentala föreställningen (betecknade) och denna 

förställning i sig förklarar den externa verkligheten. Det vill säga att tecknet relaterar 

till en verklighet som skapas utifrån koncepten som personerna som använder tecknet 

innehar (Fiske 2011). 

 

Roland Barthes var en efterföljare till Saussure och skapade en modell som verktyg 

för att analysera mening i tecken, i vilken han talade om denotation och konnotation 

(Fiske 2011). Han argumenterade; för att en person ska kunna göra konnotativa 

avläsningar av tecken krävs det att personen i fråga besitter de rätta kulturella 

koderna. Han hävdade alltså att den semiotiska processen är knuten till kulturer. 

Denotation är första steget av betydelse; det är vad som skildras i bilden. Konnotation 

är andra steget av betydelse; den beskriver interaktionen som sker när tecknet möter 

känslor och kulturella värderingar av dess användare. Här blir mening mer subjektivt; 

det är när betydelsen som tecknet har för någonting är influerat lika mycket av 

tolkaren som av objektet eller tecknet. Tar man fotografier som exempel så är 

konnotationen den mänskliga delen av fotograferingsprocessen – ljus, skärpa, vinkel, 

filter och så vidare, det vill säga hur någonting fotograferas. Ett vanligt 

förekommande misstag är att man tolkar konnotativa värderingar som denotativa 

fakta. Den semiotiska analysen kan därmed ses som en analytisk metod för att hjälpa 

oss att läsa tecken rätt (Fiske 2011). 
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Roland Barthes talade även om myter som används av en kultur eller ett samhälle för 

att förstå eller förklara någon aspekt av verkligheten eller naturen. Detta innebär att 

myter egentligen är en produkt av den kultur som myten verkar inom. Enligt Barthes 

innebär en myt hur en kultur förklarar eller uppfattar olika aspekter av verkligheten 

(Fiske 2011:121).  

 
5. Resultat och analys 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera resultatet från innehållsanalysen och 

fokusgrupperna. 

 

5.1 älska på Facebook  
 

Älskas Facebook-sida kan tydligt avläsas enligt den klassiska linjära modellen. 

Varumärket älska är avsändare, inlägget är meddelandet som tas emot av en 

mottagare; som i det här fallet är deras drygt 5,000 följare. Språket är på engelska, 

vilket ger ett sken av deras internationella ambitioner. Utifrån Jakobsons term, 

kontakt, består den fysiska kanalen av Facebook vilket i denna kultur/kontext ses som 

en självklar plattform för avsändaren och dess följare. Den psykologiska kopplingen 

mellan mottagaren och avsändaren består av deras intresse/engagemang för 

produkten. Denna koppling utgörs explicit av individers eget val att följa älskas sida 

(Fiske 2009).  

 

Materialet som analyserats består av 107 inlägg (bild/text/video) som hämtats från 

älskas Facebook-sida från perioden 1 april 2014 till 30 april 2015. Vi har valt denna 

period för att begränsa oss till älskas lansering i Sverige, vilket är vår avgränsning. 

Inläggen har därefter delats in i nio återkommande teman. Kategoriseringen utgjordes 

av bild och text i kombination. Tankegången bakom de olika indelningarna grundade 

sig i den omedelbara känslan som återspeglades i sammanhanget. 
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Utifrån diagrammet framgår det att inläggen som behandlar älska-info är mest 

förekommande, och utgör cirka 20 % av innehållet. Andra framträdande teman är 

frukt/miljö, helgdag och övrigt.  För att få en djupare förståelse för älskas 

kommunikation har vi valt att kvalitativt analysera de ovan nämnda temana.  

 

Den största kategorin, älska-info, består av 22 stycken inlägg (bild/text) som 

gemensamt bidrar till att informera om produktinnehåll, produktnyheter och 

försäljningsplatser. Inlägg som var relaterat till produktnyheter består av två inlägg 

som var förknippade med varandra och lades upp 30 och 31 oktober 2014 (se bilaga 

4). Denotativt består bilderna av en världskarta där älska-produkter syns i 

bakgrunden. Den första bilden och texten försöker involvera följarna att lista ut vad 

älska planerar att göra härnäst, medan den andra uppmuntrar följarnas gissningar och 

engagemang. Således består inläggen av en involverande fråga som ämnar till att hålla 

kommunikationen öppen åt båda håll, där av är inläggen dominerande fatiska. Det 

finns dock ingen uppföljning för vilken typ av produktnyhet som faktiskt pågår, 

således bidrar denna bristande information till att mottagarna måste ta reda på nyheten 

på egen hand. Detta kräver en aktiv mottagare vilket företag inte borde kräva av sina 

följare, eftersom majoriteten av användarna på sociala medier är åskådare. 
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 Det är inte självklart att det sker ett engagemang från mottagarna trots att sociala 

medier handlar om dialog, medskapande och ett aktivt deltagande (Carlsson 2011; 

Leigert 2014). Dahlen (2002) stödjer vårt argument och utvecklar genom att förklara 

kundens ovilja att själv få fram information om en produkt. Det kan vara ett av de 

största misstagen ett företag kan göra. 
 
Ett inlägg som exemplifierar deras kommunikation kring produktinnehåll lades upp 

den 24 juni 2014 (se bilaga 5), denotativt visas tre älska-flaskor mot en vit bakgrund 

med texten 100% VEGAN! skrivet i grönt över produkterna. Till bilden finns en text 

som informerar om att cidern kan konsumeras utan dåligt samvete, och betonar vikten 

av att inga animaliska produkter används. Konnotativt kan denna bild ses som en 

“OK”-märkning, att du som konsument får uppfattningen att denna produkt är 

producerad efter noga tillsyn och högre krav. Den gröna färgen är estetiskt tilltalande 

på så sätt att färgen konnoterar till hälsa och sundhet. För att uppmärksamma inlägget 

utifrån Jakobsons modell beskriver den emotiva funktionen avsändarens positiva 

inställning till hälsa. Konativt anspelar meddelandet på mottagarens samvete; den som 

inte väljer älska väljer en cider som inte är producerad efter lika hög standard. 

Meddelandets referentiella funktion är att hänvisa till den veganska livsstilen och de 

sunda värderingar den står för. Den fatiska funktionen upprätthåller relationen och 

förstärker uppfattningen om att den veganska livsstilen är den rätta vägen. Slutligen 

kan vi konstatera att inlägget metaspråkligt ansluter sig till den rådande hälsotrenden.  

 

De mest frekventa inläggen inom kategorin älska-info är de som informerar om 

försäljningsplatser. Inläggen alternerar med att innehålla antingen bild och text eller 

bara text. Ett inlägg som innehöll båda lades upp den 5 december 2014, och kan 

denotativt beskrivas som en tvådelad bild (se bilaga 6). I den övre bilden hålls tre 

ciderflaskor av två personer under vattnet och den undre består av en tropisk 

strandbild på vad som skulle kunna vara Thailand. Bildtexten påvisar att orden vita 

sandstränder, sol och hav är positiva associationer till varumärket älska. Detta kan 

även beskrivas som en emotiv funktion; att avsändaren hyser affektion för tropiska 

platser. Bildtexten fortsätter med frågan “Thailand are you ready for us?!” som 

öppnar upp för en dialog med mottagarna, vilket gör att det inlägget även innehar 

fatiska drag. Om vi ser på meddelandets avsedda effekt på mottagaren, den konativa 

funktionen, anser vi att den insinuerar en längtan efter semester. Genom hashtags får 
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man information om att produkten ska släppas på den thailändska marknaden, vilket 

är en sakligt riktig kommunikation (referentiell funktion).   

 

Utifrån innehållsanalysen av kategorin älska-info har vi noterat att den endast 

innehåller fem inlägg (av 22 stycken) som riktade sig till den svenska marknaden. 

Förutom att informera om försäljningsplatser bestod inläggen av en jobbannons.  

 

Kategorin frukt/miljö har inlägg bestående av dels bilder med deras produkt i en 

miljö, exempelvis stadsmiljö, fjällen, och dels bilder där enbart frukter är i fokus. 

Dessa inlägg kan främst ses som “vardagshändelser” som är till för att inspirera. 

Bildtexterna är utformade i korta fraser som bidrar till ett rytmiskt mönster vilket blir 

estetiskt tilltalande. Kategorin helgdagar rymmer bild/text vars mening kan sättas i 

relation till typiska svenska högtider, exempelvis kanelbullens dag och 

valborgsmässoafton, men de innefattar också internationella händelser såsom alla 

hjärtans dag och nyårsafton. Dessa inlägg anser vi främst är relationsskapande då 

älska försöker skapa samhörighet med deras följare. Kategorin övrigt innehåller bilder 

som vi anser inte har någon större relevans för varumärkesbyggande. Både bild och 

text saknar information och brister därmed i kopplingen med varumärket. Dessa 

inlägg upplevs inte noga genomtänkta utan kan mer ses som “utfyllnad”. Vi anser att 

älskas närvaro på Facebook bör vara innehållsmässigt planerad (koherens), istället 

består cirka 17 % av denna kategori.   

 

De övriga temana på diagrammet är event, party/socialt, Stockholm (attribut), tävling 

och video. Inom kategoriseringen event består inläggen av text och bild som återger 

älskas deltagande på mässor och sponsorevents. Inom party/socialt kunde inläggen 

relateras till en festlig miljö och ett socialt umgänge. Kategorin Stockholm (attribut) 

innefattar inlägg som återger olika Stockholms-attribut. Bilderna skildrar olika 

Stockholms-miljöer som exempelvis blomningen i kungsträdgården och i text 

omnämns ordet Stockholm. Inläggen under kategorin tävling uppmanar följare att 

delta på älskas tävlingar och utlottningar av exempelvis specialdesignade älska-glas. 

Den sista kategoriseringen, video, innefattar endast rörliga bilder. 
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5.2 älska på Instagram  
 

Älskas Instagram-konto består av drygt 1,000 följare kan, precis som deras Facebook-

sida, kopplas till den klassiska linjära modellen med en avsändare-meddelande-

mottagare. Materialet som analyserats består av 143 inlägg (bild/text/video) som 

hämtats från perioden 1 april 2014 till 30 april 2015. Texten är på engelska och 

påminner om deras internationella ambitioner. Inläggen har vi som ovan delat in i nio 

teman, detta då många utav inläggen var återkommande på båda plattformar.   

  
 

Utifrån diagrammet framgår det att inläggen som behandlar frukt/miljö samt övrigt är 

mest förekommande och de utgör cirka 17 % av innehållet. Andra framträdande 

teman är älska-info och event. För att få en djupare förståelse för älskas 

kommunikation på Instagram har vi valt att kvalitativt analysera de nämnda temana.  

 

En av de största kategorierna är frukt/miljö, och består av 24 stycken inlägg 

(bild/text). Denotativt innehåller kategorin färgsprakande bilder som visar olika 

frukter samt älska-produkten som exponeras i diverse naturmiljöer.  Den 

övergripande konnotativa känslan som uppstår vid analysen är synonym med den 

generella uppfattningen vi har fått om älska. Inläggen konnoterar en modern och 

fräsch känsla som inspirerar till aktivitet utomhus.  
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En bild som lades upp i mars 2015 illustrerar vår konnotativa föreställning om älska 

(se bilaga 7). Bilden utgörs av en cider i en alpin miljö med bergstoppar i bakgrunden. 

Det som skiljer denna bild från andra inlägg i kategorin är att den är kvadrupel. 

Bildtexten uppger att det är “Perfect Weather, Perfect Slopes, Perfect Liquid”. 

Utformningen av texten påminner om Jakobsons poetiska funktion eftersom den 

genom användandet av anafor blir estetiskt tilltalande. Att textuellt använda sig av 

anafor ger uttrycket en sublim effekt och påminns om ett mantra. Emotivt anser vi att 

avsändaren vill förmedla de känslor som uppstår vid skidåkning (exempelvis frihet 

och stillhet), på så sätt tyder vi det som att avsändaren konativt intalar mottagarna att 

cidern älska är ett komplement vid skidåkning. Ur den fatiska funktionen 

upprätthåller detta inlägg endast en relation till en målgrupp som intresseras av 

skidåkning. Det kan verka problematiskt eftersom att TSCC uttalat sig om att ha en 

bredare målgrupp än ovan nämnda. 

 

Kategorin övrigt innehåller 24 inlägg som vi anser inte har någon större relevans för 

varumärkesbyggande. Helhetsintrycket är att inläggen ger oss en inblick i 

varumärkets vardag, som påminner följarna om att cidern älska kan förgylla tråkiga 

dagar och konsumeras för att celebrera helgen. Majoriteten av inläggen, bild och text i 

kombination, saknar dock textuell information vilket hade gjort inläggen mer 

relevanta för varumärkesbyggande och brister därmed i kopplingen med varumärket. 

Däremot finns det ett fåtal bilder som kan kopplas till TSCC:s ambition med cidern 

älska, att sprida kärlek världen över. 

 

Kategorin älska-info innehåller 22 inlägg och precis som Facebook bidrar dem till att 

informera om produktinnehåll, produktnyheter och försäljningsplatser. Inlägg som 

informerar om försäljningsplatser tillhör markant majoritet. Vi har noterat att 

merparten av bilderna på Instagram även förekom på Facebook. Ett inlägg som 

utmärker sig i kategoriseringen, både från Facebook och Instagram, upplyser om 

älskas hemsida (se bilaga 8). Textuellt ges information om att hemsidan har en ny 

design samt att uppmana följarna att besöka sidan. Den konativa funktionen finner vi i 

textens uppmaning, och emotivt konkretiseras det av texten att avsändaren är stolt och 

exalterad över den nya hemsidan.   
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Utifrån innehållsanalysen av kategorin älska-info har vi noterat att den innehåller nio 

inlägg (av 22 stycken) som riktar sig till den svenska marknaden. Kategorin älska-info 

på Instagram innehåller därmed nästintill dubbelt så mycket inlägg riktade till den 

svenska marknaden än Facebook. Vi anser att denna kommunikativa åtgärd på 

Instagram går i hand med älskas mål att inom en femårig tidsram finnas tillgänglig i 

ordinarie sortiment på Systembolaget. Ett praktexempel på ett inlägg som innehåller 

både en inspirerande bild och informativ text riktat till den svenska marknaden lades 

upp juni 2014 (se bilaga 9). Denotativt ser vi en närbild på cidern älska med den frukt 

som produkten innehåller (citron och ingefära). Texten informerar om att cidern den 

1:a juli (2014) kommer att finnas tillgänglig på systembolagets beställningssortiment 

med en hänvisning till beställningsnumret.  

 

Kategorin event utgörs av 21 inlägg som informerar om älskas närvaro på mässor, 

egna aktiviteter samt samarbeten. Överlag anser vi att inläggen är informativa. Det är 

tydligt vem som är avsändaren, vad meddelandet är men oklart vem som är 

adressaten. Anledningen är att det uppstår förvirring i informationen, som läsare 

förstår vi inte om eventet är exklusivt för inbjudna eller öppet för allmänheten. Vi 

anser att detta bör tydliggöras.  

 

I april 2015 lade älska upp ett inlägg från ett samarbete med klädföretaget Monki (se 

bilaga 10). Detta inlägg innehåller tre bilder som denotativt illustrerar 1) exteriören 

för Monki-butiken 2) älskas produkter 3) mingel i butiken. Bildtexten informerar 

följarna om att älska befinner sig på ett Monki-event och ställer frågan om det är 

några följare som befinner sig på platsen. Här ser vi förbättringsmöjligheter i 

kommunikationen. Först det första borde information om detta event framkommit 

tidigare och detta är även relevant för liknande inlägg inom denna kategori. Det här 

inlägget exemplifierar även vår ovan nämnda ståndpunkt om att det sker en förvirring 

om eventet är uteslutande för inbjudna. Den här ovissheten om deltagande bör 

förtydligas eftersom att älska, konativt, använder denna typ av kommunikation för att 

övertyga mottagaren om att delta på de aktiviteter och mässor som arrangeras.  

 

De övriga temana på diagrammet är party/socialt, Stockholm (attribut), tävling och 

video. Inom party/socialt kunde inläggen relateras till en festlig miljö och ett socialt 

umgänge. Kategorin Stockholm (attribut) innefattar inlägg som återger olika 
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Stockholms-attribut. Bilderna skildrar olika Stockholms-miljöer som exempelvis 

blomningen i kungsträdgården och i text omnämns ordet Stockholm. Inläggen under 

kategorin tävling uppmanar följare att delta på älskas tävlingar och utlottningar av 

exempelvis specialdesignade älska-glas. Den sista kategoriseringen, video, innefattar 

endast rörliga bilder. 
 

5.3 Summering av sociala medier 
 
Älskas kommunikation på sociala medier-kanaler utgörs av inspirationsbilder, 

miljöbilder, vardagsbetraktelser samt produktinformation. Inläggsflödet består av 

relevant material för företaget men samtidigt anser vi att det inte finns en tydlig 

strategi för hur kommunikationen ska utföras samt vad den ska innehålla, eftersom 

innehållet emellanåt inte är sammanhängande. 
 

De inlägg som behandlar event är lockande och inspirerande men brister i textuell 

information då vi som mottagare inte blir påminda om eventet innan det skett. Utan 

den informationen kan deltagande inte vara möjlig. En viktig aspekt att ta hänsyn till 

när företag kommunicerar på sociala medier är att tonaliteten är personlig och jämn 

(Carlsson 2011). Detta anser vi att älska uppfyller, exempelvis genom 

kategoriseringen “helgdagar” som skapar närhet och identifikation med mottagaren. 

Ändock saknar vi en informativ text som knyter an till varumärkets identitet och 

personlighet.  
 

Bilderna i sig självt är tilltalande och relaterade till varumärket men överlag finns det 

flera bilder som förekommer på båda plattformarna. Ett typexempel på detta är 

kategoriseringen “frukt/miljö” där vi fann att bilderna var identiska på både Instagram 

och Facebook. Detta indikerar att företaget inte anpassar innehållet till respektive 

kanal. För att företags närvarande på sociala medier ska vara gynnsamt anser Leigert 

(2014) att det är vitalt med en innehållsanpassning, rätt innehåll på rätt kanal. Utifrån 

kategoriseringen anser vi att det är beklagansvärt att “övrigt” har tagit en så pass stor 

plats på både Instagram och Facebook. Inläggen som vi satt under kategorin “övrigt” 

medverkar till en spretig kommunikation och blir därmed irrelevant för företagets 

marknadskommunikation men även varumärkesbyggande. Vi kan konstatera att dessa 

bilder borde utvecklats, textuellt och visuellt, för att avsändaren på bästa sätt ska 

förmedla sitt varumärke. 
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Utifrån innehållsanalysen har vi kommit fram till att älska på Facebook främst riktar 

in sig på den brittiska marknaden. Anledningen är att majoriteten av inläggen ger 

textuell information till den brittiska marknaden, information som upptar brittiska 

försäljningsplatser. På Instagram riktar de sig istället till den svenska marknaden 

genom hänvisningar till svenska försäljningsplatser. Men för att företaget ska kunna 

förverkliga sitt mål om att inom fem år finnas på beställningssortimentet på 

Systembolaget bör de även rikta kommunikationen på Facebook till den svenska 

marknaden. Vi anser därmed att kategorin “älska-info” på Instagram kan ses som en 

ideal för hur den informativa kommunikationen bör se ut. 

 

5.4 älska enligt fokusgrupperna  
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från våra tre fokusgrupps-intervjuer som 

genomfördes mellan den 6 april till 10 april. Vårt fokus med intervjuerna var att 

urskilja varumärkessignalen (Dahlen & Lange 2009) som är länken mellan företagets 

marknadskommunikation och målgruppens uppfattning om varumärket älska.  Inför 

kommande resultat anser vi det passande att repetera de kärnvärden som tilldelats 

älska, vilka är: att en älska i handen är en bra cider med naturliga råvaror och frukt, är 

urban, har en skandinavisk design samt innehar en föreställning om att vara 

“Stockholm stylish”. TSCC ansåg även att cidern älska är ett ungt och fräscht 

varumärke som är rätt i tiden, med en kaxig attityd.  
 

Fokusgrupp 1 bestod av fyra kvinnor i åldrarna 25-31 som arbetar på TV4 i 

Stockholm. Alla deltagare är aktiva på sociala medier, men användandet av olika 

kanaler som Facebook och Instagram varierar. Majoriteten av deltagarna ansåg att 

Facebook är en mer accepterande plattform för företag att finnas på medan deltagarna 

på Instagram hellre följer vänner/bekanta, där kan man utesluta annonsering och kan 

skräddarsy sitt flöde efter eget tycke och smak. Den övergripande uppfattningen hos 

gruppen var att företags närvarande på sociala medier främst är störande.  
 

Fokusgrupp 1 ansåg att varumärket älska kommunicerar ut det familjära, att det ska 

vara härligt att dricka cidern, att det är tryggt och socialt. Det var tydligt för gruppen 

att företaget ville signalera ut att älska är naturlig och av den anledningen antogs det 
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att cidern inte innehöll alkohol. Kvinna 26 år påpekade väldigt tidigt att: “man märker 

ju direkt att det inte är någon festdricka”. Detta färgade resten av intervjun då flera 

personer ansåg att varumärket inte är synonymt med alkohol, eftersom att älska 

innehåller naturliga råvaror. Kvinna 29 år påpekade att: “naturligt tänkte jag och då 

har man inte alkohol i”. En annan aspekt som togs upp var att namnet älska inte 

ansågs vara definierbart med en alkoholprodukt. Det framgick också att gruppen 

återkommande associerade namnet älska med den lyckade kampanjen Älska MER.   
 

Fokusgrupp 1 hade synpunkter av visuell karaktär gällande älskas inlägg . Det mest 

framstående var önskan att cidern i bilderna borde se “kalla ut” vilket i sin tur skulle 

göra produkten mer tilltalande. En annan synpunkt är att gruppen inte kände någon 

närhet till den uttalade “svenska” cidern. Det ansågs därför mer passande att 

bildtexten bör skrivas på svenska alternativt engelska/svenska, för att de som svenskar 

lättare ska känna en koppling till varumärket.     
 

Fokusgrupp 2 bestod av fyra studerande kvinnor i åldrarna 24-27.  Deltagarna är även 

här aktiva på sociala medier, men till skillnad från den första gruppen var den 

övergripande uppfattningen att företags närvarande på sociala medier inte är störande 

utan snarare välkomnande. Majoriteten av gruppen följde många företag på 

Instagram, men inte för produkterna utan för den livsstil som företag representerar. 

Två av deltagarna kunde tänka sig att följa älska på Instagram om det fanns mer 

produktinformation i inläggen. Fokusgrupp 2 diskuterade vikten av kärnvärden samt 

hur dessa reflekterar företagets anda. De påpekade även att man som konsument oftast 

inte tänker på kärnvärden; att det främst förekommer vid en otydlig 

varumärkeskommunikation eller om de strider mot konsumentens grundvärderingar. 

Ett företags varumärke realiseras mer när det uppstår skandaler, bara då reflekterar 

man över om man ska köpa deras produkter. Med det i åtanke ansåg gruppen att älska 

kommunicerar ut kärnvärden som: det festliga vid umgänge, det fräscha och 

ungdomliga, med en positiv framtoning. Kvinna 24 år uttryckte sig att: “de försöker 

trycka på att det är kul och ingenting man dricker när man är ensam, det är en social 

cider”. Att bilderna illustrerar naturmiljöer och bär ansåg gruppen förmedlar en 

naturlig och färsk produkt utan tillsatser, det dröjde däremot innan gruppen förstod att 

cidern älska innehåller färsk frukt. Efter att gruppen blivit informerade om älska’s 

kärnvärden fann de att mycket stämde överens men att de inte håller med om att 
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cidern uppfattas som skandinavisk, annat än namnet. Här fanns det 

meningsskiljaktigheter i gruppen då andra deltagare ansåg att varumärket kan ses som 

skandinavisk, eftersom att inlägg under kategorin Stockholm påminner om attribut 

som internationellt kan identifieras som skandinaviska. 
 

Fokusgrupp 3 bestod av fyra kvinnor i åldrarna 25-28. De är precis som ovanstående 

aktiva på sociala medier och har den gemensamma åsikten om att man endast följer 

företag på sociala medier vars kommunikation bidrar med någonting nytt och 

inspirerande. Tre av gruppdeltagarna studerar marknadsföring och anser att det är 

svårt att urskilja om företags kärnvärden kommuniceras tydligt eller om “det är vi 

som lärt oss bli bra på att finna dem” (Kvinna 25år). Fokusgrupp 3 ansåg det tydligt 

kommunicerat att älska är hälsosamt, att man kan använda drycken under aktiva 

omständigheter. En dryck som konsumeras på dagtid, alltså ingen festdricka. Men 

samtidigt tyckte gruppen att bilder som illustrerar aktiviteter (hoppa från klippor, åka 

skidor) blir motsägelsefulla då de visas i samband med en alkoholhaltig cider, samt att 

alla inte kan relatera till dessa aktiviteter. De uppfattade även cidern som en 

stämningshöjare som känns trendig och tidstypiskt med tanke på hälsotrenden - riktig 

frukt, bär och lokalt producerad. Andra kärnvärden som fokusgruppen identifierade 

var att den känns väldigt “Stockholm” - modern och urban. Att älska är en svensk 

cider fanns det inget tvivel om med tanke på namnet och att cidern exponerades i 

svenska miljöer. 
 

Under diskussionen framgick det att fokusgrupp 3 inte lägger större vikt på 

köpprocessen med alkoholprodukter. Vid köp av alkoholprodukter kan det 

naturliga/ekologiska vara av vikt, men i annat fall köper deltagarna produkterna utan 

vidare reflektion. Det handlar snarare om impulsköp än att strategiskt planera sina 

inköp. Gruppen skulle inte följa företaget på Instagram eftersom de ansåg att det var 

ett förutfattat flöde med likartade bilder. Bilderna påminde om vänners inlägg och det 

fann gruppen inget intresse av. Kvinna 28 år kompletterade åsikten genom påståendet: 

“jag följer företag för att få inspiration och det fick jag inte nu”.  
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5.5 Summering av fokusgrupper  
 

Fokusgrupperna kunde i varierande grad identifiera ett flertal kärnvärden och med 

detta resultat i åtanke kan vi bekräfta att älskas kommunikation i sociala medier 

innehar en tydlig varumärkessignal. Utifrån Erdem & Swaits modell är 

varumärkessignalen den viktigaste beståndsdelen eftersom den är länken mellan 

företagets marknadskommunikation och konsumenternas uppfattning om varumärket. 

Signalerna som kommuniceras ut har som uppgift att förklara vad märket står för 

(Dahlen & Lange 2009).  

 

Det kärnvärde som alla fokusgrupperna var eniga om var det naturliga. Det ansågs 

tydligt att cidern innehåller naturliga råvaror eftersom bilderna signalerade ut 

naturmiljöer, färska bär och frukt. Det är genom dessa associationer som älska kan 

särskilja sig mot andra alternativ på marknaden (Dahlen & Lange 2009). 

Fokusgrupperna identifierade varumärket som en “social cider” men utifrån olika 

riktningar. Fokusgrupp 1 tyckte att det familjära umgänget var särskilt framhävande, 

vilket inkluderar människor i alla åldrar. Fokusgrupp 2 betonade det festliga 

umgänget, att cidern konsumeras i “roliga” och ungdomliga miljöer. Fokusgrupp 3 

uppfattade cidern som hälsosam och att den kan konsumeras under aktiva 

omständigheter. Men eftersom den innehåller alkohol ansågs det vara missvisande att 

produkten exponerades i aktiva sammanhang (för en exempelbild; se bilaga 11).  

 

Utifrån denna punkt anser vi att älska delvis avviker från rekommendationen för 

alkoholreklam som menar att den textuella formuleringen inte får beskriva situationer 

där det är farligt eller olämpligt att konsumera alkohol. Med delvis menar vi att 

inläggen rent textuellt inte är missvisande utan det är bilderna som illustrerar 

förhållanden där alkohol inte borde konsumeras.   
 

I enlighet med Dahlen & Lange (2009) kan företag som skapat starka relationer 

mellan varumärket och konsumenterna få konsumenterna att bli “immuna” till 

konkurrenterna. I exemplet med fokusgrupp 1 är det intressant att diskussionen 

ständigt återkopplades till att cidern skulle vara alkoholfri och att varumärket älska 

ständigt associerades med kampanjen Älska MER. Diskussionen hos fokusgrupp 1 

skiljde sig från de övriga grupperna genom den stora uppmärksamheten på namnet 
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älska som inte ansågs vara definierbart med en alkoholprodukt, kopplingen mellan det 

sociala och det familjära samt att bilderna borde illustrera kylda produkter. Eftersom 

att deltagarna ständigt återgick till argumentet om att cidern skulle vara alkoholfri, 

kan det ses som ett tecken på att den tidigare varumärkeskampanjen Älska MER 

genomsyrat deras uppfattning kring cidern älska. Denna koppling kan ha gjort 

deltagarna icke mottagningsbara till det nya varumärket älska.  
 

I frågan om deltagarna skulle vilja följa älskas Instagram-konto var svaren delade. 

Eftersom majoriteten av fokusgrupp 1 inte följer företag på sociala medier fanns inget 

intresse av att följa älska på varken Instagram eller Facebook. Fokusgrupp 2 skulle 

kunna tänka sig att följa kontot om mer information rörande produkten publicerades. 

Detta bestryker faktumet att varumärket endast har värde för konsumenter om de 

tillhandahåller en hög förväntad nytta (Dahlen & Lange 2009). Fokusgrupp 3 tyckte 

inte att flödet var intressant eller inspirerande. De ansåg att det var ett förutfattat 

flöde, vilket innebar att de inte behövde betrakta inläggen mer än en gång.  

Men samtidigt visades ett intresse för själva produkten. Deras beslut kan baseras på 

faktumet att gruppen känner igen varumärkets sätt att kommunicera och förstår 

därmed vad varumärket står för (Dahlen & Lange 2009). 
 

6. Slutdiskussion 
 

Syftet med denna studie var att identifiera hur TSCC kommunicerar varumärket älska 

på sociala medier, vad kommunikationen innehåller samt hur varumärket mottags av 

målgruppen. Genom en innehållsanalys kunde vi få en inblick i vad kommunikationen 

består av och därmed besvara studiens första frågeställning. För att få en övergriplig 

uppfattning av älskas kommunikation delades inläggen från Instagram och Facebook 

in i nio teman: älska-info, event, frukt/miljö, helgdag, party/socialt, Stockholm 

(attribut), tävling, video och övrigt. På Instagram framgick det att inläggen som 

behandlar frukt/miljö samt övrigt är mest förekommande och utgör cirka 17 % av 

innehållet. Andra framträdande teman är älska-info och event som utgör 15 %. På 

Facebook var inläggen som behandlar älska-info mest förekommande, och utgör cirka 

20 % av innehållet. Andra framträdande teman är frukt/miljö (17 %), helgdag (12 %) 

och övrigt (17 %). Tillsammans utgörs dessa kategoriseringar av inspirationsbilder, 

miljöbilder, vardagsbetraktelser samt produktinformation. Ur ett visuellt perspektiv är 
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bilderna kreativa och tilltalande men överlag anser vi att kommunikationen och 

utformningen av inläggen har flera förbättringsmöjligheter.   
 

Genom att analysera resultatet av tre fokusgruppsintervjuer bestående av älskas 

potentiella målgrupp fick vi vår andra huvudfråga besvarad. Företaget TSCC har som 

mål med varumärkeskommunikationen att förmedla uttrycket “pure cider, pure love” 

vilket kan ses som en ledstjärna för deras kärnvärden; att en älska i handen är en bra 

cider med naturliga råvaror och frukt, är urban, har en skandinavisk design samt 

innehar en föreställning om att vara “Stockholm stylish”. 

 

Under fokusgruppsintervjuerna visades utvalda inlägg från älskas Instagram-konto, 

inläggen förekom även på deras Facebook. Deltagarna kunde därefter, i varierande 

grad, urskilja de kärnvärden som representerar älska. Det kärnvärde som alla 

fokusgrupperna var eniga om var det naturliga. Det ansågs tydligt att älska innehåller 

naturliga råvaror eftersom bilderna signalerade ut naturmiljöer, färska bär och frukt. 

Fokusgrupperna identifierade även varumärket som en “social cider” men i olika 

riktningar. Majoriteten av deltagarna associerade den ”sociala cidern” på samma sätt 

som TSCC:s målgruppsbild som är en urban kvinna som uppskattar sociala 

sammanhang. Med resultatet i åtanke kan vi bekräfta att älskas kommunikation i 

sociala medier har en nära förbindelse med deras kärnvärden.  
 

Utifrån vår studie har vi fått inblick i svårigheterna vid marknadsföring av alkohol. 

Det otydliga direktivet kring måttfullhet problematiserar utformningen av 

kommunikationen. Denna problematik blir allt tydligare vid marknadsföringen på 

sociala medier som råder under internationella bestämmelser och därav har det 

svenska regelverket har begränsad kontroll. Ett exempel på hur svårövervakat 

regleringen är kravet på att digital marknadsföring av alkoholdrycker endast får ske 

där minst 70 % av mottagarna är 25 år eller äldre. I motsatt ände är detta också 

svårkontrollerat för företagen då de inte har åldersuppgifter för deras följare. En 

annan problemaspekt är den uteblivande domstolspraxisen som enligt oss bidrar till 

att företag obehindrat kan styra sin marknadskommunikation utan vidare åtgärder. 

 
Utifrån vår studieprocess har vi fått inblick i marknadskommunikativa knep och 

svårigheter som ett företag inom alkoholbranschen möter. Vår förhoppning är att 
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denna studie kan ses som en orientering för läsaren som vill använda sig av sociala 

medier att stärka sitt varumärke. Vidare hoppas vi kunna bidra med ny kunskap till 

forskningsfältet rörande reglerade branschers marknadskommunikation.  

 
6.1 Rekommendation 
 

Vi kommer här att presentera en rekommendation som utifrån teoretiska ramverk och 

vårt empiriska material kan vara användbar för det nyetablerade företaget TSCC och 

deras varumärkeskommunikation på den svenska marknaden. Trots att denna 

rekommendation är specificerad för TSCC kan den även ge en insikt för hur 

alkoholrelateradeprodukter ska kommuniceras på sociala medier.  
 

Den främsta utvecklingsmöjligheten rör sig om varumärket älskas innehåll på sociala 

medier. Enligt Leigert (2014) är plattformen Facebook utmärkt för riktad annonsering 

och ett företags kommunikation bör därför innehålla nyheter, tips och information. 

Instagram anses istället vara en varumärkesbyggande plattform i bildformat som bör 

bestå av vardagsbetraktelser, produktinspiration och information om evenemang. 

Leigerts resonemang stärks av Dahlen & Langes (2014) definition av image media 

och hard sell media. Image media lämpar sig bäst för varumärkesbyggande när det 

handlar om att skapa och förmedla känslor. Hard sell media lämpar sig bäst för att 

forma köpintentioner och för att ge konkret information. Efter innehållsanalysen anser 

vi att älskas Instagram-konto är föredömligt utefter definitionen av image media och 

Leigerts krav på innehåll. Den största förbättringen vill vi se på Facebook, eftersom 

att företaget i dagsläget inte publicerar “rätt innehåll” och utnyttjar därmed inte 

Facebooks fulla potential.   
 

Publikationerna på Facebook är till övervägande del riktat till den brittiska 

marknaden, dels genom det engelska språket och dels utifrån informativa inlägg. 

Denna kommunikation exkluderar svenska följare vilket förklaras i ett av svaren från 

fokusgrupp 1, att de som svenskar inte kände någon närhet till varumärket. Delar av 

våra fokusgrupper påpekade förvirringen över att språket är på engelska. De enstaka 

som upplevde att det engelska språket stod i vägen för att kunna identifiera sig med 

det svenska/skandinaviska varumärket anser vi är en ringa del i den totala 

utvecklingen av kommunikationen. Vi anser att det engelska språket ska bestå 



	   38	  

eftersom det är viktigt för företag att nå ut till den internationella marknaden. 

Däremot önskar vi att dialogen till den svenska marknaden bör utvecklas.  
 

I dagsläget konstrueras inläggen väl anpassat till företagets kärnvärden men utifrån 

vår innehållsanalys saknar vi fler inlägg av informativ karaktär som leder oss till 

exempelvis försäljningsplatser (Systembolagets beställningsnummer) samt företagets 

hemsida. Vi upptäckte många inlägg som kan uppfattas som syfteslösa och utan tydlig 

identifikation med varumärket. Vi skulle tillika se att produkten tydligare ska stå i 

fokus, där den textuella informationen borde förklara ytterligare vad produkten 

innehåller, dels för att följa alkohollagens rekommendation men också för att ge 

mottagarna en saklig presentation av produkten. En viktig anmärkning kring 

produktinformationen på båda plattformarna är att vi saknar en angivelse om ciderns 

alkoholstyrka. Denna aspekt är en del av alkohollagen och måste därför följas. Ett 

annat krav från alkohollagen är att alkoholhaltiga drycker inte ska framställas i 

miljöer där det är farligt eller olämpligt att konsumera alkohol. På älskas Facebook 

och Instagram fann vi flertal inlägg av denna karaktär och dessa bör korrigeras för 

framtida publiceringar. 
 

I ett fortsatt kommunikationsarbete med älska vill vi råda TSCC att: 

• Anpassa innehållet på Facebook utifrån Leigerts anvisningar; att använda 

plattformen för riktad annonsering som ska bestå av produktinformation och 

produktnyheter   

• Införa en bättre dialog med den svenska marknaden, främst på Facebook 

• Fundera över om två Facebook-konton skulle bidra till en tydligare svensk 

dialog 

• Visuellt och/eller textuellt tydliggöra kopplingen till varumärket genom att 

minska antalet syfteslösa inlägg på både Instagram och Facebook 

• Alltid ange alkoholstyrkan  

• Vara försiktiga med att exponera produkten i olämpliga miljöer 

• Fortsätta publiceringen av inlägg med inspirerande och framförallt 

informerande karaktär  
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6.2 Framtida forskning 

I framtida studier av detta ämne anser vi det intressant och relevant att undersöka 

TSCC:s internationella marknad, med fokus på den brittiska eftersom den tillhör 

företagets största marknad. En annan aspekt hade varit att inkludera alla plattformar 

som älska befinner sig på, som exempelvis Twitter, samt att fördjupa sig inom 

positionering. En undersökning som hade kompletterat vår nuvarande studie är en 

kartläggning kring vilka attribut som påverkar konsumentens val av ciderprodukt. En 

kvantitativ enkätstudie bland systembolagets besökare skulle generera svar på 

konsumenternas preferenser innan köpet och vilka faktorer som påverkar valet av 

cider. Med denna komplettering kan vi utöka vår förståelse och kunskap kring 

marknadskommunikationen gällande produkter från reglerade branscher.  
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Bilagor 
	  
Bilaga 1: Intervjuguide Johan Thorell 
 

Berätta kort om företaget, till exempel  

Er roll 

Er affärsidé 

Er omsättning 

Hur länge Ni har funnits i branschen  

Storlek; antal anställda 

 

Vad har Ert varumärke för kärnvärde?  

Vad är det som särskiljer det från andra varumärken i samma bransch?  

Vad är det som genererar mervärde med Er produkt/varumärke? 

Vad vill Ni att konsumenterna ska förknippa Ert varumärke med? 

Hur skulle Ni definiera er konsument? Eran målgrupp?  

 

Hur ser Ni på Er varumärkesuppbyggnad? Vad tycker ni är viktigt? 

Kan du beskriva varumärkets position? 

Hur går Ni tillväga för att bygga upp märkeslojalitet? 

Hur försöker Ni ge Ert varumärke större inflytande? Exempelvis genom utvidgning av 

produktlinje, utvidgning av varumärke 

 

Hur utvärderar Ni Ert varumärke? 

Har Ni någon som är personligt ansvarig för Ert varumärke? 

Investerar Ni kontinuerligt i Ert varumärke? 

Vad har Ni för vision med Ert varumärke?  
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Hur vill Ni att varumärket ska utvecklas? Vilken position anser du att ert varumärke 

borde ha om 5 år?  

 

Bilaga 2: Intervjuguide Josefine Åkerlund 
 

Vad har Ni för kärnvärden? 

Varför ska kunden välja ert varumärke före konkurrentens alternativ? 

Hur definierar Ni eran målgrupp?  

Hur styrande är målgruppen för er utformning på sociala medier? 

Vad vill Ni att konsumenterna ska förknippa ert varumärke med? 

 

Har The Swedish Cider Company någon nedskriven policy för sociala medier? För 

marknadsföring? Har Ni någon budget för reklam/marknadsföring?  

Vilken marknadsföringskanal jobbar Ni mest med? 

Varför, och till vad, vill Ni använda sociala medier? Vad vill Ni uppnå? 

Hur arbetar Ni med varumärket inom sociala medier?  

Vilken typ av innehåll publicerar Ni? Finns det någon baktanke med innehållet? 

Har Ni gjort någon marknadsundersökning för att ta reda på varumärkets 

positionering? 

 

Hur skulle Ni utvärdera älskas kommunikation i sociala medier hittills? Vad behöver 

Ni förbättra? 

Finns det något utöver detta som Ni anser är värt att nämna rörande er närvaro i 

sociala medier? 

 

Bilaga 3: Intervjuguide Fokusgrupp 
 

ÖPPNINGSFRÅGOR 

Berätta om er själva? Kön, ålder, ort, sysselsättning, några intressen?   

 

INLEDANDE FRÅGOR 

Vad tänker ni på när ni hör ordet varumärket? 

Vad tänker ni på när jag säger cider? Ge gärna exempel! 

Vad tänker ni på när jag säger sociala medier? Ge gärna exempel! 
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Följer ni några företag på Instagram/Facebook? Varför?  

Vad tycker ni om ciderföretags närvaro på sociala medier?  

 

ÖVERGÅNGSFRÅGOR 

Om vi säger att ett företag har kärnvärden, vet ni vad vi indikerar med det? Tänker ni 

på dessa? Är de viktig för er att det ett företag kommunicerar utåt vad de står för 

också stämmer överens med praktiken? 

 

NYCKELFRÅGOR 

Vi tänkte nu visa bilder från ett ciderföretags Instagram-flöde (bildspel) 

Vad känner ni för dessa bilder? Bildtexten? 

Diskussion 

Vilka kärnvärden tror ni detta företag har? 

Berätta om älskas kärnvärden  

Vill lägga till/ ta bort kärnvärden? Några som inte överensstämmer? 

 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Känner ni igen denna produkt? 

Skulle ni kunna tänka er att följa denna sida? Varför? 

 

Är det något ni vill tillägga? 

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4: Facebook 30-31 oktober 2014 



	   45	  

 

 
 
 
Bilaga 5: Facebook 24 juni 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6: Facebook 5 
december 2014 
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Bilaga 7: Instagram mars 2015 
 

 

 



	   47	  

Bilaga 8: Instagram december 2014 
 

 
 

Bilaga 9: Instagram juni 2014 
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Bilaga 10: Instagram april 2015 
 

	  
	  
	  
 
 
Bilaga 11: Instagram augusti 2014 
	  

	  


