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Bakgrund: Det ökade produktöverflödet, har lett till att konkurrensen mellan produkter ökat och detta har i 
sin tur skapat press på företagen. För att lyckas måste företagen kunna anpassa sina varor och tjänster efter 
kundernas specifika behov och önskemål. När varumärket möter ändrade konsumentpreferenser, blir det 
väsentliga att ompositionera varumärket om det funnits under en längre tid på marknaden. 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur konsumenterna uppfattar ett inarbetat varumärke efter en 
ompositioneringskampanj.  
Genomförande: Vi har genom fört 20 personliga intervjuer med konsumenter samt tre intervjuer med 
ansvariga för den nya reklamkampanjen och därmed varumärkesidentiteten. 
Resultat: Budskapet i förpackning och varumärkesnamn kan vara tvetydigt och kan på så sätt leda till 
missförstånd om det även innehåller attribut som motsäger de nya attribut som en ompositionering önskar 
föra fram. Innehållet i varumärkets slogan kan vara orsak till en skillnad, om den innehåller för mycket ironi 
vilket kan leda till missförstånd. Det kan vara bra att göra de största förändringarna kring de element som är 
de viktigaste och mest framträdande i varumärkesidentiteten det vill säga de som påverkar konsumenten 
starkast i reklamen.  
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Background: The product abundance has lead to an increased concurrence between products, which means 
that the companies are exposed to a severe strain. To succeed the companies need to bring a product into line 
with consumer need and desire. When the brand meets a change in consumer preferences the most important 
thing is to reposition the brand if it has existed for a long time on the market.  
 
Purpose: To see how consumers experience a well known brand after a repositioningcampaign. If a gap has 
appeared between the brandidentity and the brandimage, the reason behind that will be investigated.Solutions 
for minimizing the gap will also be brought  to dicussion  
 
Research method: We have conducted 20 personal interviews with costumers.We have also conducted 
interviews with three people responsible for the brand identity.   
 
Results: The brand identity has to be that clear that it does not contradict itself. The message in the packaging 
and name can be ambiguous and can lead to misunderstandings if they still contain old attributes that 
contradict the new identity. Also the content of a slogan can be a reason for a gap if it contains too much 
irony. The solution can be to do the major changements around the elements that are most important in the 
brandidentity, which means the elements that influence the consumer the most. 
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1 INLEDNING 
   

 
Detta kapitel avser att ge en introduktion till 
problemområdet samt en presentation och en överblick över 
uppsatsen i sin helhet. Vi beskriver här varför ämnesområdet 
är betydelsefullt och redogör för syftet med studien. Slutligen 
presenterar vi hur vi lagt upp uppsatsen.  
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1.1 Bakgrund 
 
Mängden av varor i butikshyllorna blir allt mer påtaglig för varje dag som går. 
Bara i en vanlig matvaruaffär kan en konsument finna ungefär 40 000 olika 
produkter (Holmberg & Wiman, 2002). I takt med det ökade produktöverflödet, 
har även konkurrensen mellan produkterna ökat och detta har i sin tur skapat 
press på företagen. Det räcker nu inte längre med att bara finnas på marknaden, 
att inneha en bra produkt eller att ha det rätta priset. För att lyckas måste 
företagen även kunna anpassa sina varor och tjänster efter kundernas specifika 
behov och önskemål (Eriksson & Åkerman, 1999). Det är därför viktigt att en 
produkt bär på en idé, för det är till stor del produkters symboliska värden och 
inte enbart deras materiella värden, som kan leda till företagsvinster. Enligt 
universitetslektor Åman på Linköpings universitet (Föreläsning, 040922) 
överstiger värdet av den levererade produkten vanligen långt värdet av varans 
produktionskostnad och skillnaden dem emellan innefattar värdet av produktens 
varumärke. 
 
Eftersom varumärket är beroende av de associationer som konsumenterna knyter 
till det, gäller det för företaget att följa med i tiden och se till att varumärket 
därmed hela tiden förnyas och underhålls så att det aldrig får en chans att 
glömmas bort i mediebruset (Lagergren, 1998). När konkurrerande produkter 
inkräktar för mycket på varumärket eller om varumärket möter ändrade 
konsumentpreferenser, blir det väsentliga att positionera ett varumärke på rätt 
sätt eller ompositionera varumärket om det funnits under en längre tid på 
marknaden (Schiffman & Kanuk, 1999). Ries och Trout (ur Kotler, 2003) menar 
att de varumärken som inte är nummer ett på marknaden måste ompositionera 
sig. Om detta inte sker, anser författarna att det blir mer eller mindre omöjligt att 
hänga med i den stigande konkurrensen och förändringarna i samhället. 
  
Med hjälp av nya logotyper, förpackningar och andra förändringar kring 
varumärket, försöker företag ständigt förnya sig. De sänder därmed ut nya 
budskap till konsumenterna som de önskar att dessa ska uppfatta på rätt sätt. Om 
så är fallet, åstadkoms en ompositionering med en distinkt varumärkesimage 
som resultat, vilken i sin tur är knuten till lojala konsumenter, och därmed en 
vilja hos konsumenten att aktivt leta upp varumärket i affären (Schiffman & 
Kanuk, 1999).  
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1.2 Problemdiskussion  

Dagens hälsomedvetna konsumenter söker matvaror som är allt mer fettsnåla. 
Detta har även inneburit att utbudet av så kallade lightprodukter inom 
livsmedelsindustrin vuxit i en mycket snabb takt. Då konsumenternas 
uppfattningar och behov ständigt förändras, är det av stor betydelse för företag 
att ge uttryck för att vara moderna och att följa med i tiden. Därför är det viktigt 
med ompositioneringar av varumärken, eftersom detta kan leda till en distinkt 
varumärkesimage som ligger i tiden. Detta innebär att konsumenterna vet vilka 
behov och värden varumärket står för och därmed kan varumärket även 
maximera de nyttor varumärket skänker konsumenten.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur konsumenterna uppfattar ett inarbetat 
varumärke efter en ompositioneringskampanj. Vidare studeras om det finns en 
skillnad mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet och om det föreligger 
en skillnad, hur denna skillnad ser ut, varför den uppkommit samt vad som i så 
fall kan göras för att minska avståndet dememellan.  
 

1.4 Problemformulering  
 

• Hur uppfattar konsumenterna i vårt urval det inarbetade varumärket efter 
att ha exponerats för en ompositioneringskampanj? 

 
• Hur ser en eventuell skillnad ut mellan den nya varumärkesimagen och 

den nya varumärkesidentiteten?  
 

• Vad är orsaken till en eventuell skillnad mellan den nya 
varumärkesimagen och den nya varumärkesidentiteten? 

 
• Vad skulle kunna göras för att minska det eventuella avståndet mellan 

varumärkesimagen och varumärkesidentiteten? 
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1.5 Vårt fallföretag 

Vi har valt att genomföra denna studie med hjälp av fallföretaget Arla Foods och 
företagets varumärke lätt & lagom. Studiens uppdragsgivare är varumärkets 
Brand Manager Erik Ström. Anledningen till att vi använder oss av detta 
varumärke är för att vi anser att det stämmer mycket väl in på problematiken 
kring att ompositionera ett inarbetat varumärke.  

Lätt & lagom var det första bordsfettet som var light, det vill säga hade en 
reducerad fetthalt (Ström, intervju, 041111). Idag är denna produkt en av många 
produkter som tjänar samma ändamål. Det finns även ett flertal produkter vilka 
innehåller en ännu lägre fetthalt, vilket har inneburit att den unika position som 
varumärket tidigare hade, nu gått förlorad. Detta innebär i sin tur att varumärket 
nu måste fylla ett nytt behov i konsumenternas medvetande och en ny lucka i 
marknaden. Att ompositionera lätt & lagom, som är ett starkt likväl som 
gammalt varumärke, är enligt Ström mer komplicerat än att positionera ett nytt 
varumärke i konsumenternas medvetande (Intervju, 041111). För att föra fram 
den nya varumärkesidentiteten pågick en kampanj under sex veckor, under tre 
veckor i november månad 2004, och tre veckor i januari 2005 (Ström, intervju, 
041111). Frågan är bara hur lätt det är att ompositionera ett så starkt och 
inarbetat varumärke som står för gamla attribut, så att budskapet inte blir 
tvetydigt.  

1.6 Avgränsningar 
 
Referensramen är uppbyggd kring ekonomiska såväl som psykologiska teorier 
vilket betyder att varumärkets immateriella egenskaper kommer att studeras mer 
ingående än de materiella. Då uppsatsen huvudsakligen kretsar kring 
konsumenters uppfattningar kring ett varumärke, har vi valt att främst analysera 
den insamlade empirin utifrån konsumentbeteende. Vidare har vi valt att utföra 
studien i Linköping. 



VARUMÄRKESIMAGE VID EN OMPOSITIONERING AV ETT INARBETAT VARUMÄRKE 
 

Elisabeth Gahrton & Marie Nolin 
  

 
  

   

 
 
  

 

5 

 

 

1.7 Målgrupp 
 
Denna uppsats vänder sig till vår uppdragsgivare Arla Foods, lärare och 
studenter vid Linköpings universitet samt andra med intresse för en studie som 
berör konsumenters uppfattningar kring en ompositionering av ett inarbetat 
varumärke. 
 

1.8 Disposition   
 
För att göra uppsatsen så läsvänlig och klar som möjligt har vi använt oss av 
våra forskningsfrågor som rubriker i både empirin och analysen. 
Underrubrikerna i dessa två kapitel stämmer också med några få undantag, 
överens med varandra.  
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel av vilka läsaren nu har tagit del av det 
inledande. Nästföljande kapitel består av metoddelen där en redogörelse bland 
annat görs för det vetenskapliga synsätt som präglat innehållet i vår uppsats. 
Kapitlet fyller funktionen att ge läsaren insikt i hur vår förståelse har utvecklats 
under uppsatsens fortskridande. Läsaren blir även informerad om hur vi gick 
tillväga för att samla in det empiriska material som studien bygger på.  I 
uppsatsens tredje kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för vårt 
uppsatsarbete. I det fjärde kapitlet introducerar och sammanställer vi vår 
information utifrån de intervjuer vi genomfört. Därefter följer analysen i kapitel 
fem där empiri och teori sammankopplas. I kapitel sex klargör vi avslutningsvis 
för de slutsatser vi kommit fram till i vår studie och på detta sätt avslutar vi 
sålunda den uppsats som nu tar sin början. 
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2 METOD 
   

 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för vår 
vetenskapliga utgångspunkt samt att ge läsaren en 
möjlighet att kritiskt granska uppsatsen genom att vi 
redovisar de perspektiv vi använt oss av. Vi redovisar 
även hur vi kommit fram till den metod vi använt oss av i 
uppsatsen. Slutligen kommer vi att redogöra för de 
brister som den valda metoden inneburit.  
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2.1 Teoretisk metod 

  
2.1.1 Ett hermeneutiskt förhållningssätt  
 
De vanligaste förekommande vetenskapliga utgångspunkterna utgörs av det 
hermeneutiska och det positivistiska synsättet (Björklund & Paulsson, 2003). Då 
vi huvudsakligen har det hermeneutiska synsättet, kommer vi här att redovisa 
vad det är samt varför vi har just denna vetenskapssyn. 
 
I vår studie har vi valt att titta närmare på varumärket Lätt & lagom samt att 
genomföra en undersökning med hjälp av konsumenter. Då studien avser att 
samla in information kring de intervjuades upplevelser, har konsumenternas 
sinnesfaktorer och abstrakta fenomen i verkligheten stor roll i skapandet av våra 
slutsatser. Borttagen mening När vi tittar på de olika vetenskapssynerna och vårt 
sätt att dra slutsatser, kan vi se ett klart samband med den hermeneutiska skolan, 
där tolkning och förståelse av omvärlden är det viktiga (Lundahl & Skärvad, 
1999).  
 
En hermeneutiker är en aktiv deltagare i händelseförloppet, en aktör och inte en 
objektiv utanförstående observatör Kvale (1997). I enlighet med Kvale anser vi 
att forskningen är en ständigt pågående process, där det väsentliga blir att öka 
förståelsen. Vår förståelse av den insamlade informationen kan karakteriseras av 
den hermeneutiska cirkeln där de enskilda delarna enligt Kvale (1997) i 
meningen bestäms av textens helhetsmening. Ju mer insatta vi blev i berörda 
teorier samt problematiken kring varumärket, desto djupare förståelse 
utvecklades och befintlig kunskap sattes i ett nytt ljus.  
 
Vi har följt den hermeneutiska läran då vi under hela processen tagit in ny 
information samt själva tolkat den och avgjort i vilken utsträckning den påverkar 
vår studie. Detta stämmer inte in på det positivistiska förhållningssättet där 
forskarens inflytande bör minimeras eller helt elimineras. Positivister ser sig 
själva som externa observatörer som inte på något sätt påverkar eller gör 
tolkningar av det objekt som undersöks, därigenom menar positivister att en 
annan forskare ska kunna komma fram till samma resultat om studien 
genomförs på nytt (Björklund & Paulsson, 2003).  
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2.1.2 Ett abduktivt angreppssätt  
 
Det finns tre olika vetenskapliga angreppssätt; det deduktiva, det induktiva samt 
det abduktiva. Här redogör vi för vilket av dessa vi använt oss av i vår studie 
och förklarar vad detta angreppssätt innebär. 
 
Induktionsläran innebär att man bildar teorier med hjälp av empirin. Ett 
deduktivt arbetssätt har i sin tur sin utgångspunkt i existerande teorier utifrån 
vilka man kan forma hypoteser om förhållanden i verkligheten (Abnor & Bjerke, 
1994). Abduktion kan enligt Alvesson & Sköldberg (2001) beskrivas som en 
kombination av de två förstnämnda, men begreppet tillför också nya moment. 
Författarna menar att abduktion i större grad ingriper förståelse. Inledningsvis i 
vår studie har vi arbetat utifrån teorier, vilka vägledde oss till empiriinsamlingen 
av konsumentintervjuer. I den bemärkelsen kan studien sägas ha deduktiva drag. 
I inledningsstadiet gjordes dock viktiga intervjuer med ansvariga för 
varumärkets ompositioneringskampanj. Detta ledde till att vi på ett tidigt 
stadium fick en inblick i vad varumärket stod för, samt dess marknadssituation. 
Därefter utgick vi från dessa intervjuer i insamlandet av fler teorier. Med 
anledning av detta skulle man kunna säga att vår studie även har induktiva drag 
och vår studie skulle därför kunna ses som en kombination av de båda 
angreppssätten. Vi har i analysen applicerat empirin på studier av tidigare teori, 
men inte som direkt applicering, utan teorierna har verkat som inspirationskälla 
för upptäckt av mönster som kan ge förståelse.  
 
2.1.3 En kvalitativ undersökning 
 
Inom metodläran skiljer man ofta mellan två grupper av metoder, de kvalitativa 
och de kvantitativa metoderna. Undersökningsmetod bör väljas med hänsyn till 
dess lämplighet, baserat på syftet med undersökningen (Björklund & Paulsson, 
2003). Därför redogör vi här för vilken metod vi använt oss av i arbetet samt 
varför vi valt att använda oss av just denna metod.  
 
När utbudet bland varor i butikerna ökar, blir det allt viktigare för företagen att 
förstå konsumenternas tankar, åsikter och prioriteringar. Kvale (1997) menar att 
detta uppnås genom marknadsundersökningar i form av kvalitativa intervjuer, en 
metod som blivit allt vanligare. Genom att genomföra kvalitativa studier kan 
marknadsförare till en viss grad förstå sig på konsumenternas köp- och 
konsumtionsbeteende.  
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Ett kännetecken av kvalitativa undersökningar är att de kretsar kring individer 
samt deras tolkning och uppfattning av sin omgivning (Lundahl & Skärvad, 
1999). Detta karakteriserar även vår studie, där intervjuer med konsumenter och 
ansvariga för ompositioneringskampanjen och varumärket är viktiga datakällor. 
Materialet som vi undersökt har inte gått att operationalisera, det vill säga att 
omvandla i siffror eller enheter som är jämförbara, eftersom vår studie berörde 
sinnesfaktorer och abstrakta fenomen och då mycket av empirin förklaras genom 
de intervjuades personliga åsikter och förklaringar. Detta innebär att vi inte 
använt oss av en kvantitativ metod.  
 

2.2 Praktisk metod 
 
Syftet med det praktiska metodavsnittet är att beskriva de metoder som har 
tillämpats för datainsamling under marknadsundersökningen, samt vilka 
möjligheter och begränsningar dessa innebär. Vi förklarar även på vilka 
grunder vi valt dessa metoder. Fokus kommer att ligga på intervjuer eftersom de 
utgjorde den viktigaste informationskällan i undersökningen.  
 
2.2.1 Genomförda intervjuer 
 
Då vi dels genomförde intervjuer med konsumenter och dels med ansvariga 
personer från fallföretaget, har vi delat in denna rubrik i två underrubriker.  
 
2.2.1.1  Intervjuer med personer från fallföretaget 
 
Vi har genomfört intervjuer med varumärkets Brand Manager, med den 
ansvarige för den nya kampanjen samt med den person som är ansvarig för de 
tidigare undersökningarna. Huvuddelen av empiriinsamlingen har gjorts med 
konsumenter för att studera skillnaden mellan den nya varumärkesidentiteten 
och den nya varumärkesimagen. 
 
Vi intervjuade Ström i ett tidigt stadium på Arla Foods kontor i Stockholm. Han 
gav oss grunden till den företags- så väl som varumärkespresentation vi 
redovisar i empiridelen under vårt fallföretag. Eftersom detta är vår 
nyckelinformand har vi grundat stor del av empirin, avseende 
varumärkesidentiteten, på intervjun med honom. Intervjun följde innehållet i den 
intervjuguide (se bilaga två) som vi förberett inför mötet.  
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Personen ansvarig för tidigare undersökningar samt personen ansvarig för 
ompositioneringskampanjen valde vi att intervjua per telefon. Eftersom dessa 
inte var våra huvudkällor, såg vi det inte som ett problem att inte träffa dem 
personligen. Även då detta kan ha inneburit att information såsom ansiktsuttryck 
och gester gått förlorad, anser vi att detta varit av mindre betydelse.  
 
2.2.1.2  Intervjuer med konsumenterna 
 
Vi gjorde intervjuerna på plats, alltså i Linköpings centrum där vi träffade på 
konsumenterna. Vi tänkte inledningsvis göra alla djupintervjuerna i 
respondenternas hem för att de skulle känna sig mer trygga och mindre 
stressade. Flertalet av respondenterna föredrog dock att bli intervjuade på plats i 
stället för att bli intervjuade i deras hemmamiljö.  Endast fyra av respondenterna 
valde att bli intervjuade i hemmet.  
 
Patel (2003) formulerar hur man ska förbereda sig inför en intervju och i likhet 
med vad han anser har vi först tänkt på att täcka det preciserade problemet med 
innehållet i våra frågor, vi har då tänkt på att vara mycket kritiska i dess 
innehåll. Därefter har vi genom att vi kanske besitter mer kunskap i området än 
den intervjuade även genomfört tre pilotintervjuer. Dessa hade som syfte att 
undersöka om frågorna eventuellt kunde misstolkas eller om de var svåra att 
förstå. Vi ville även undersöka om vi skulle komplettera några frågor, vilket vi 
sedan gjorde för att få frågorna mer öppna. Vi lärde oss även att inte låta så 
formella i frågorna utan att välja ord som var svåra att missförstå.  
 
Innan intervjun påbörjades försökte vi ta respondenten till en avskild plats. Då vi 
så långt det gick försökte att förhålla oss lugna, intresserade och förstående, 
anser vi att detta kan ha bidragit till att respondenten förhoppningsvis kände ett 
förtroende för oss, och därigenom var mer villiga att dela med sig av 
information som annars kan uppfattas som svår att lämna ut. Vi informerade 
alltid respondenterna om att vi skrev vår D-uppsats vid Linköpings universitet 
samt vad vårt syfte med undersökningen var och att den skrevs på uppdrag av 
Arla Foods.  
 
Möjligheten att utveckla och förklara våra frågor visade sig ha stor betydelse då 
flertalet av de intervjuade inledningsvis endast svarade med några få attribut. 
Tysta attribut är sådana som konsumenterna kommer att tänka på att när någon 
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ber dem att beskriva en viss produkt eller varumärke (Kotler et al, 1999). Men 
bara för att det är de tysta attributen som konsumenten kommer att redogöra för 
först, behöver dessa dock inte nödvändigtvis vara de viktigaste attributen för 
konsumenten (Kotler et al, 1999). Då det även finns andra typer av attribut 
förutom de tysta, försökte vi att få fram dessa i intervjun genom att ställa 
följdfrågor, be respondenten att förklara någonting närmare eller fråga personen 
om han eller hon kunde utveckla svaret. Vi försökte få kännedom om 
respondenternas åsikter om varumärket genom att låta dessa få associera kring 
mer abstrakta frågor som exempelvis frågan Om varumärket var en person, 
vilken typ av person skulle det vara då? Genom att ställa så öppna frågor som 
möjligt försökte vi att undvika ledande frågor. 
 
Vi valde att genomföra enskilda intervjuer, då vi ansåg att vi på detta sätt fick 
mer tid per respondent och för att kunna gå djupare in på uppfattningen hos 
respektive individ. Vi ville även ha kontroll över situationen och undvika att 
individerna påverkade varandra i sina åsikter. Kvale (1997) menar att individer i 
till exempel fokusgrupper är spontana i sina uttalanden vilket innebär att det 
kanske skulle vara svårt att få fram den mjuka, undermedvetna och lättflyktiga 
information som vi eftersträvade i en sådan grupp.  
 
Att genomföra enskilda intervjuer med respondenter är mycket tidskrävande. 
Fördelen med att möta de intervjuade på plats gjorde att vi kunde utveckla de 
frågor som krävde en mer ingående förklaring, något som man inte har 
möjlighet till i samma utsträckning vid en undersökning via telefon- eller 
användandet av e-post.  
  
2.2.1.3  Semistandardiserade intervjuer 
 
Graden av standardisering visar hur olika typer av intervjuer skiljer sig åt. I en 
standardiserad intervju bestäms frågeformuleringen och ordningsföljden mellan 
frågorna på förhand och intervjun ser likadan ut då olika personer intervjuas i en 
och samma undersökning. I en ostandardiserad intervju kan däremot både 
frågornas formulering och deras inbördes följd väljas fritt, vilket innebär att 
svaren blir mer uttömmande och nyanserade. Intervjuer innehåller emellertid 
ofta inslag av båda standardiseringsbegreppen och kallas då semistandardiserade 
intervjuer (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid semistandardiserade intervjuer har 
intervjuaren bestämt frågorna som ska ges till respondenterna men intervjuaren 
försöker dessutom följa upp med uppföljningsfrågor och är dessutom mer 
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flexibel med ordningen på frågorna för att den intervjuade ska kunna prata mer 
fritt. Valet av standardiseringsgrad blir ofta en avvägning mellan hur nyanserad 
och djup intervju som eftersträvas (Denscombe, 2000). 
 
Vi utvecklade en intervjumall som stöd till intervjuerna med konsumenterna. 
Innehållet i intervjumallarna ändrades aldrig i grunden. De slutgiltiga 
versionerna återfinns som bilagor. På så sätt kan vår intervjumetodik sägas vara 
standardiserad. Frågornas formulering såg även ungefär likadan ut, men 
ordningsföljden kunde ändras något beroende på vem vi intervjuade så att de 
intervjuade skulle få möjlighet att prata mer fritt. Vi har försökt att ställa olika 
frågor för att få fram varumärkesimagen hos respondenterna och på så sätt 
kunna få reda på de attribut som kanske inte först och främst kommer i deras 
tanke, när de intervjuade först tänker på varumärket. Dessa har vi ställt till alla 
respondenter, men när vi märkt att en respondent kunnat utveckla någon fråga 
utförligare har vi fokuserat på den, och ställt fler följdfrågor just kring den 
frågan.  
 
2.2.1.4  Urvalet av respondenter  
 
Urvalet bestämmer vilken del av populationen man väljer att undersöka och är 
resultatet av en avvägning av vad som är önskvärt eller praktiskt möjligt och 
tillgängligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Ström (Intervju, 041111) riktar 
sig produkten så väl som ompositioneringskampanjen till en målgrupp mellan 20 
till 40 år med lika delar män och kvinnor. Målgruppens åsikter är intressanta i 
vår studie, vilket innebär att alla 20 konsumenter som intervjuades är personer 
som stämmer in på varumärkets målgrupp. 
 
Enligt Kvale (1997) beror antalet intervjupersoner på vilket syfte som 
undersökningen har. Vidare menar författaren att om antalet är för litet, är det 
svårt att göra några statiska generaliseringar och om det är för stort går det inte 
att göra ingående tolkningar av intervjuerna. I vanliga intervjustudier brukar 
antalet enligt Kvale (1997) ligga mellan 5 till 25 stycken. Vi kände att 
empirisamlingen var tämligen mättad efter 20 genomförda intervjuer, då 
ytterligare svar inte gav oss någon ny information.  
 
Efter mycket övervägande valde vi att intervjua de konsumenter som sett 
reklamfilmen ett flertal gånger. Anledningen till att vi valde att genomföra 
urvalet på detta sätt, har att göra med att det enligt Schiffman & Kanuk (1999) är 



VARUMÄRKESIMAGE VID EN OMPOSITIONERING AV ETT INARBETAT VARUMÄRKE 
 

Elisabeth Gahrton & Marie Nolin 
  

 
  

   

 
 
  

 

14 

 

just upprepning som är det bästa sättet att överkomma det mediebrus som finns i 
samhället idag. Då vi ville ha konsumenterna som verkligen hade sett 
ompositioneringskampanjen, för att på detta sätt få en rättvisande bild av den, 
ansåg vi att det var nödvändigt att respondenterna sett den ett par gånger.  Detta 
begränsade vårt urval men det gav en mer rättvisande bild eftersom detta innebar 
att respondenterna verkligen kunde beskriva ompositioneringskampanjen då de 
antagligen kom ihåg den bättre än om de bara sett den någon gång.  
 
2.2.1.5  Dokumentation av intervjuer   
 
Vi använde oss inte av bandspelare under intervjuerna. Kvale (1997) nämner 
några svårigheter med att använda bandspelare, bland annat finns det en risk att 
inspelningskvaliteten blir dålig eller att man hör fel när bandet ska transkriberas. 
Då intervjuerna genomfördes i centrum av Linköping var ljudnivån, trots att vi 
försökte att gå undan med respondenterna till en något mer avskiljd plats, 
förhållandevis hög. Detta gjorde det svårt att ta användning av en bandspelare.  
 
En fördel som vi såg med att inte använda oss av bandspelare, var att de 
intervjuade skulle kunna ha känt sig hämmade om vi använt oss av en sådan. I 
och med att vi alltid deltog båda två vid intervjutillfällena, kunde vi båda 
fokusera på att anteckna och formulera uppföljningsfrågor. Vi utsåg emellertid 
alltid en av oss innan, som var huvudansvarig för intervjuprocessen, och en för 
att skriva ned text. Alla respondenter gav sitt godkännande till publiceringen av 
deras svar men vi har trots detta endast valt att redogöra för kön och ålder.  
 
2.3 Metodkritik  
 
För att en undersökning ska kunna användas som underlag vid beslut, är det 
viktigt att den speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. I detta avsnitt kommer 
vi att ta upp kritik gällande vår metod; objektivitet, reliabilitet, validitet och 
källkritik. 
 
2.3.1  Objektivitet 
 
Objektivitet är ett viktigt begrepp i en undersökning som denna studie. Huruvida 
det är önskvärt och möjligt att uppnå objektivitet i forskning och undersökningar 
är väl omdiskuterat (Lundahl & Skärvad, 1999). Arbnor & Bjerke (1994) menar 
att objektivitet är något som i traditionell mening inte existerar. Enligt 
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Wiederheim-Paul & Eriksson (1989), kan inget utredningsarbete vara helt 
objektivt. Detta hindrar dock inte att man i en studie strävar efter en slags 
objektivitet.  
 
Under arbetet med vår undersökning har vi upprepade gånger ställts inför olika 
val och prioriteringar där våra värderingar har spelat en stor roll för studiens 
process. Vi har sett vissa fenomen som mer intressanta än andra och tittat 
närmare på dessa. Våra värderingar och tankar har därför spelat en roll under 
hela arbetet. Dessa har även till en viss grad påverkat valet av 
problemformulering, referensram, metodval etcetera.  
 
Vi tror inte att vi kan vara helt objektiva i vår undersökning men vi tror heller 
inte att våra resultat skulle se helt annorlunda ut om samma undersökning 
gjordes igen. Anledningen till att vi innehar denna ståndpunkt är att vi såg vissa 
klara mönster i vår studie som antagligen även skulle finnas om undersökningen 
upprepades. Det viktigaste i strävan mot objektivitet är medvetenhet om vilka 
konsekvenser värderingar kan ha på arbetets resultat och sättet att arbeta. 
Därefter gäller det att begränsa dessa konsekvenser genom att redovisa sina 
antaganden och perspektiv öppet och tydligt (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Uppsatsens metodavsnitt har därför en avgörande betydelse för att belysa 
tillvägagångssättet. 
 

2.3.2 Studiens reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga mätfel. Reliabiliteten mäter i hur 
hög grad de omständigheter såsom intervjuarens person, tidpunkt och plats som 
förelåg vid exempelvis en intervju, påverkade slutresultatet. En hög reliabilitet 
tyder på att en ny undersökning som genomförs med samma mätmetoder och 
mätinstrument skulle ge samma resultat (Lundahl & Skärvad, 1999).  Den 
kvalitativa intervjun bygger i stor utsträckning på tolkning, vilket gör att det är 
svårt att få en hög grad av reliabilitet (Denscombe, 2000).  
 
För att öka graden av reliabilitet var vi alltid två stycken som antecknade vad de 
intervjuade svarade. I vissa fall fick vi dock olika nyanser med i tolkningen. När 
detta inträffade valde vi att ta hänsyn till båda dessa tolkningar för att på detta 
sätt komma så nära verkligheten som möjligt. Vi har försökt genomföra 
intervjuerna på liknande sätt, minimera vårat inflytande och alltid finnas på plats 
båda två för att kunna ge en så tillförlitlig bild av verkligheten som möjligt. Vi 
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är dock medvetna om att vi som undersökare är med och påverkar 
undersökningen genom individuella tolkningar, därför har vi så fort vi varit 
osäkra på om vi uppfattat svaret rätt, valt att be respondenterna utvecklat svaret. 
 
Undersökningen gjordes under 2004, innan den andra kampanjomgången hade 
inletts. Vi tror att en undersökning som skulle ha gjorts en tid efter att denna 
kampanj avslutats skulle kunna visa ett annat resultat. Om undersökningen hade 
genomförts efter den andra omgången istället för efter den första, tror vi att 
skillnaden mellan image och identitet skulle bli mindre. Ytterliggare tre veckor 
av kampanjen skulle kunna påverka konsumenterna till att se varumärket på det 
sätt som kampanjen syftar till. En längre tid efter andra delen av kampanjen 
avslutats skulle det också kunna vara så, att den fallit i glömska och svaren 
skulle då ha kunnat se annorlunda ut. Helst skulle vi ha gjort undersökningen 
efter nästa omgång men det fanns det ingen möjlighet till. Vi tror dock att vi kan 
se mönster som även skulle kunna ses efter nästa omgång eftersom de 
avslutande tre veckorna enligt Ström (Intervju, 041111) mer kan ses som en 
reminder eller påminnelse av den första delen.    
 
2.3.3 Studiens validitet  
 
Validitet i en mätning handlar först och främst om trovärdighet men kan också 
definieras som frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Med validitet menar vi här i enlighet med Wiederheim-Paul & Eriksson (1989) 
ett mätinstruments förmåga att mäta det som anses att det ska mätas.  
 
Gustavsson (2004) menar att vi kan kontrollera vårt tolkningsarbete genom vissa 
kriterier som exempelvis att vi kan hantera texter, argumentation, källkritik, 
dataredovisning, noggrannhet och tillämpning av tolkningsteorier. Vi har i vårt 
metodkapitel på ett så tydligt sätt som möjligt försökt redovisa 
undersökningsprocessen, det vill säga hur vi gått till väga. Vi har här försökt att 
beskriva hur vi bearbetat texter, samt hur vi kritiskt granskat våra källor och 
resultat för läsaren. Vi anger vidare vilka typer av data som samlats in, samt 
varifrån den insamlade informationen härstammar. På detta sätt har vi skapat 
möjlighet för läsaren att granska våra tolkningar.  
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2.3.4 Generaliserbarhet 
 
Enligt Lindholm (1999) innebär generaliserbarhet att det finns samband, 
oberoende av tid och rum och av subjektets och objektets medvetande och att 
samhällsvetenskaper aldrig kan uppnå generaliserbarhet. Han menar vidare att 
avvägningen mellan bredd och djup har konsekvens för generaliserbarheten. 
 
I vår studie handlar det om att ge en så berikad bild som möjligt av 
konsumenters uppfattningar kring varumärket efter lanseringen av den nya 
ompositioneringskampanjen. Då vi koncentrerat oss på konsumentbeteende, har 
det varit viktigare att gå in på djup, snarare än bredd för att lyckas komma åt 
konsumenternas innersta tankar. På så sätt har vi kunnat se mönster för hur 
uppfattningar kring varumärket ser ut, men undersökningens resultat kan inte 
generaliseras i traditionell mening genom så kallade statistisk generaliserbarhet, 
det vill säga hur vanligt ett fenomen är eller hur ofta det uppkommer (Lundahl & 
Skärvad, 1999). 
 
2.3.5 Källkritik 
 
Enligt Wiederheim-Paul & Eriksson (1989) är källkritik en urvalsmetod där man 
bedömer det material man samlar in, rensar bort det som inte är bra och behåller 
det som är acceptabelt. Syftet med källkritik är enligt författarna, att bestämma 
om källan mäter det den är avsedd att mäta och om den är väsentlig för 
frågeställningen.  
 
För att bedöma källor kan man använda sig av de så kallade källkritiska 
kriterierna. De tre viktigaste är samtidskravet, tendenskritik och beroendekritik 
(Wiederheim-Paul & Eriksson, 1989). Då vi så långt det gått försökt att använda 
oss av så aktuella upplagor av böcker och andra källor som möjligt, anser vi att 
vi levt upp till samtidskravet. Tendenskritik avser att besvara frågan om vilka 
egna intressen uppgiftslämnarna har i uppsatsen. Vi har genomgående i 
uppsatsen försökt att använda flera skilda källor för liknande information. 
Gällande de intervjuade från Arla Foods har vi tre olika personer som bidragit 
till att ge en så nyanserad bild som möjligt av den information som samlats in 
och använts. 
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Vi har försökt att förhålla oss så objektiva som möjligt till det studerade området 
och har så långt det varit möjligt försökt att inte låta oss påverkas av vår 
uppdragsgivare. Detta har varit sannolikt då vi arbetat självständigt på 
universitetsområdet och inte hållit någon tät kontakt med uppdragsgivaren. 
Slutligen vad det gäller beroendekritiken tittar man på om källorna är beroende 
av varandra. Beträffande den information vi fått från Arla Foods har vi försökt 
att använda olika källor, dock är dessa delvis beroende av varandra. Detta då 
informationen om ett varumärkes ompositionering är ett relativt enhetligt fattat 
beslut, som sker exempelvis i en ledningsgrupp. På detta sätt kommer därför 
informationen oavsett om den kommer från produktchef eller reklamansvarig att 
vara relativt enhetlig. Detta anser vi dock vara naturligt då denna typ av 
information skall vara enhetlig.  
 
Enligt Frängsmyr (1997) skall en svensk studie främst hålla sig till svenska 
termer. Vi har försökt att använda svenska termer i uppsatsen så långt det går.  
Vid några tillfällen har vi dock varit tvungna att använda de engelska termerna 
för att inte innehållet skulle gå förlorat. 
 
Litteratur 
För att få så pålitliga källors om möjligt har vi så långt det gått valt att referera 
till de senaste utgåvorna av de böcker vi använt oss av. Vidare har vi försökt att 
använda oss av välkända författare inom såväl det psykologiska såväl som det 
ekonomiska ämnesområdet.  
 
Internet 
Lundahl & Skärvad (1999) menar att källkritik är ännu viktigare för 
Internetkällor än för andra typer av källor. Detta har vi tagit i beaktning och i 
den mån det funnits möjlighet har vi försökt använda oss av andra former av 
sekundärdata. De gånger vi ändock använt oss av Internetkällor har främst varit 
för att vi blivit rekommenderade att använda dessa av en primärkälla.  
 
Intervjuer 
Fördelen med att möta de intervjuade på plats gjorde att vi kunde utveckla de 
frågor som krävde en mer ingående förklaring, något som man inte har 
möjlighet till i samma utsträckning vid en telefon- eller e-post intervju. Vi valde 
att göra en intervju på plats. Denna intervju utgjordes av den viktigaste källan, 
alltså vår nyckelinformand tillika uppdragsgivare Ström. Eftersom Arla Foods 
lägger ned stora resurser på studier kring bordsfett och genom att de ingående 



VARUMÄRKESIMAGE VID EN OMPOSITIONERING AV ETT INARBETAT VARUMÄRKE 
 

Elisabeth Gahrton & Marie Nolin 
  

 
  

   

 
 
  

 

19 

 

studerat deras konkurrenter anser vi att Ström är en trovärdig källa till mycket av 
informationen om fallföretaget i empirin. De övriga respondenterna, Tagesson 
och Brinkenberg, intervjuade vi dock per telefon. Vi är medvetna att det inte ger 
samma personliga kontakt och att vi möjligen kan ha gått miste om viss 
information, men de var heller inte nyckelinformander.  
 
Tidningar 
Likväl som med litteraturen har vi även här, så långt det varit möjligt, valt att 
använda oss av så färska publikationer som möjligt av välkända författare. 
Tidskrifterna som artiklarna är hämtade från har även dem varit erkända 
tidskrifter.  
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3 REFERENSRAM 
  

 
I detta kapitel redovisas de teorier som vi funnit lämpliga 
för studien. Vi klargör först och främst referensramens 
uppbyggnad och därefter definieras vissa av de begrepp 
vi använt oss av. Teorierna från detta kapitel kommer att 
användas i analysen av vår studie tillsammans med 
empirin. 
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3.1 Referensramens uppbyggnad   
 
Vi har valt att skriva vår referensram utifrån två olika perspektiv, det 
ekonomiska och det psykologiska perspektivet.  
 
Beträffande det psykologiska perspektivet tar vi upp teorier gällande 
konsumentbeteende. Anledningen till att vi valt att redogöra för teorier kring 
detta område har att göra med deras nära koppling till individens åsikter och 
uppfattningar av ett varumärke, det vill säga varumärkesimagen. Vår kvalitativa 
undersökning karaktäriseras av subjektiva känslor, uppfattningar och åsikter och 
med anledning av detta har vi därför valt teorier som vi kan analysera dessa 
uppfattningar med, vilket vi anser att dessa psykologiska teorier gör.  
 
De ekonomiska teorierna har vi till största del använt oss av för att utreda frågor 
kring varumärkesidentitet och ompositionering. De ekonomiska teorierna blir 
även viktiga att känna till, då vi i våra frågor kommer att utreda orsaken till ett 
eventuellt avstånd mellan image och identitet och lösningar till att minska detta 
avstånd.  
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Figur 1: Referensramens begrepp och deras koppling till varandra 

Källa: Egen konstruktion 

 

Ovan i figuren redovisas de begrepp vi använder oss av i referensramen och dess 
koppling till varandra. Denna modell tar sin början i en positionering av en 
inarbetad varumärkesidentitet och en inarbetad varumärkesimage. När det sedan 
sker en ompositionering, ändras den inarbetade varumärkesidentiteten till en ny 
varumärkesidentitet. Då den nya varumärkesidentiten kommuniceras till 
konsumenterna skapar dessa i sin tur en ny varumärkesimage eller uppfattning 
av varumärket.  
 
Den nya likväl som den inarbetade varumärkesimagen har inte enbart att göra 
med kommunikationen som förs ut från varumärkesidentiteten utan har även att 
göra med faktorer såsom konsumenternas egna attityder, identitet samt hur väl 
de uppfattat budskapet som ompositioneringskampanjen avsåg att föra fram. 
Dessa faktorer har med teorier kring konsumentbeteende att göra.    
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Om konsumenternas nya uppfattning av varumärket inte uppfattas så som det 
var avsett, det vill säga att varumärkesimage inte överrensstämmer med 
varumärkesidentiteten, uppstår det en skillnad mellan dessa två. Detta glapp kan 
minska genom att ta reda på varför skillnaden har uppkommit och vilka 
lösningar det finns utifrån de orsaker som man funnit.  
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         Figur 2: Referensramens struktur 

Källa: Egen konstruktion 

Figuren ovan påvisar hur referensramens tre delar är sammanlänkande med 
varandra och hur underrubrikerna i sin tur är sammankopplade. Referensramen 
är uppdelad i tre delar med teorier kring ompositionering av inarbetade 
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varumärken som del ett, teorier kring varumärkesidentitet som del två och 
slutligen teorier kring varumärkesimagen som del tre. Dessa områden är i sin tur 
indelade i tre underrubriker och innehållet i dessa rubriker är illustrerade i 
pilarna nedan.   
 

3.2 Teorier kring ompositionering 
 
I dagens hårda konkurrens är det betydelsefullt att ett varumärke ger en klar 
produktimage hos konsumenterna. Genom att en positioneringsstrategi 
upprättas kan konsumenternas uppfattning om varumärkets attribut påverkas. 
Resultatet av en lyckad positionerings- eller ompositioneirngsstrategi är en 
tydlig varumärkesimage (Schiffman & Kanuk, 1999). Nedan följer först teorier 
kring segmentering, differentiering och positionering därefter följer teorier 
kring ompositionering. Figuren nedan påvisar underrubrikerna i denna stycke 
och deras relation till varandra. 
 

 
       Figur 3: Referensramens struktur kring ompositionering 

Källa: Egen konstruktion 

 
 
3.2.1 Segmentering och differentiering av marknaden  
 
Innan en positionering kan genomföras gäller det att segmentera marknaden om 
ett företag inte vill massmarknadsföra produkten eller tjänsten till alla 
konsumenter. Detta innebär att företag väljer ut vissa konsumenter de särskilt 
riktar sig till (Schiffman & Kanuk, 1999). Det som först görs vid segmentering 
är att välja ut en segmenteringsstrategi som är passande för den specifika 
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marknaden för att vinna konkurrensfördelar inom det valda segmentet. Ett 
företag som använt sig av samtliga strategier, men inte lyckas motsvara någon är 
fast i mitten utan någon konkurrensfördel. Ett sådant företag kommer endast att 
vinna något om branschstrukturen är tillräckligt lönsam, eller om även dess 
konkurrenter är i samma situation. (De Wit, & Meyer, 2004).   
 
Företaget försöker genom differentiering i förhållande till sina konkurrenter att 
göra sig unik på markanden, genom att framhäva attribut som de anser kommer 
att uppfylla konsumenternas behov bättre än de konkurrerande varumärkena. Ett 
företag som kan skapa och behålla sin differentiering kommer att nå resultat 
över medel om priset överstiger de extra kostnader som är associerade med den 
unika positionen. Genom att differentiera erbjudanden kan marknadsförarna 
även undvika konkurrens (De Wit, & Meyer, 2004). 
 
3.2.2 Positionering av ett varumärke 
 
Det gäller att positionera produkten så att den uppfattas som tilldragande för 
konsumenterna i det segment man valt att fokusera på (Schiffman & Kanuk, 
1999). Den bild som en produkt ger i förhållande till andra liknande produkter i 
konsumenternas medvetande beror på produktens positionering.  
 
Ries och Trout ger i boken Positioning: The battle for Your Mind (ur Kotler, 
2003) en ny vinkel av positioneringsbegreppet. Här står det nämligen: 
 
Men positionering är inte något man gör med en produkt. Positionering är vad 
man gör med sinnet hos en blivande köpare.  
 
Företag kan hävda att de är annorlunda och bättre än andra företag på många 
olika sätt, exempelvis genom att hävda att de är billigare, säkrare, har bättre 
värden eller har högsta kvalité. Men Ries och Trout (ur Kotler, 2003) menar att 
man skall välja ett av dessa så att köparen lägger detta på minnet. De ser därmed 
positioneringen främst som en kommunikationsövning. Vidare menar författarna 
att det är de varumärken som konsumenterna ser som bäst inom ett område som 
kommer att läggas på minnet. Om marknadsförarna bakom ett varumärke påstår 
att varumärket har ett stort antal förträffliga egenskaper, är det förmodligen 
enligt Ries och Trout (ur Kotler, 2003) inga konsumenter som kommer tro på 
det eftersom budskapet kan låta överdrivet.  
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Resultatet av en lyckad positioneringsstrategi är en distinkt varumärkesimage. 
Positioneringsstrategierna som marknadsförare åstadkommer kan påverka 
konsumenternas uppfattning om varumärkets attribut. I dagens hårda konkurrens 
är det viktigt att ett varumärke har distinkt produktimage hos konsumenterna.  
En positiv image är knuten till lojala konsumenter, och därmed en vilja hos 
konsumenten att aktivt leta upp varumärket i affären (Schiffman & Kanuk, 
1999). 
 
3.2.3 Ompositionering av ett inarbetat varumärke 
 
Ompositionering innebär att skapa en ny och förhoppningsvis starkare position 
för ett redan existerande varumärke. Detta sker för att påverka konsumenternas 
bild av varumärket, alltså för att ändra deras varumärkesimage (Melin, 1997). 
Ompositionering har en rad olika synonymer såsom depositionering, 
repositionering och rejuvenation. Begreppet revitalisering förekommer även, 
och  innebär en något smalare definition av ordets innebörd där enbart 
förändringar i varumärkets logotyp och förpackning åsyftas (Melin, 1997). 
 
Enligt Chernatony & McDonald (1998) behöver starka varumärken 
ompositioneras för att anpassas till förändringar på marknaden. De varumärken 
som inte är nummer ett på marknaden måste, enligt Ries och Trout (ur Kotler, 
2003) ompositioneras.  Oavsett hur väl ett varumärke är positionerat, kan det bli 
nödvändigt att ompositionera varumärket om konkurrerande produkter inkräktar 
för mycket på varumärkets positionering. Vid exempelvis ett priskrig kan detta 
innebära att marknadsförarna väljer att förstärka de kvalitativa attributen i 
varumärket istället för att sänka priset. Det kan även vara nödvändigt att 
ompositionera varumärket för att möta ändrade konsumentpreferenser 
(Schiffman & Kanuk, 1999). 
 
Även Melin (1997) stämmer in i detta resonemang och menar att ett varumärkes 
identitet kan komma att behöva ompositioneras. I likhet med Chernatony & 
McDonald (1998) menar han att detta speciellt gäller då varumärket har en 
identitet som riskerar att bli otidsenlig. Vidare menar författaren att en 
ompositionering kan bli aktuell då ett varumärkes position inte är tillräckligt 
stark i förhållande till konkurrerande varumärkens position.  
 
Förändringar i varumärkets positionering genom förändring i dess 
varumärkesidentitet kan enligt Aaker (2002) vara mycket riskfyllda, de kan 
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kräva stora resurser och riskera att även skada varumärket. För stora 
förändringar kan enligt Ries och Trout (2001) förvirra varumärkets befintliga 
kunder. I värsta fall menar författarna att en för stor förändring i varumärkets 
positionering till och med kan leda till att kunderna inte längre känner igen sig i 
varumärket, något som kan göra att de inte längre köper det.  
 

3.3 Teorier kring varumärkesidentitet 
 
Det är viktigt för en marknadsförare att veta vilka attribut och 
användningsvärden som varumärket ska marknadsföras med och som produkten 
har. Därefter kan produkten marknadsföras mot den grupp av konsumenter 
vilka värdesätter produktens speciella attribut högt (Kotler et al, 1999). Nedan 
redogörs för varumärket som värdeskapare för att föra fram dess allmänna 
betydelse och därefter följer teorier kring vad varumärkesidentitet innebär.  
Vidare studeras hur varumärkesidentitet skapas på ett bra sätt och slutligen hur 
denna kommuniceras till konsumenterna. Figuren nedan påvisar 
underrubrikerna i detta stycke och deras relation till varandra. 

 
                           Figur 4: Referensramens struktur kring varumärkesidentitet 

Källa: Egen konstruktion 
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3.3.1 Varumärkesidentitetens innebörd och betydelse 
 
Här går vi igenom varumärkesidentitetens innebörd och betydelse, hur 
varumärkesidentiteten skapas samt hur den skapade varumärkesidentiteten 
kommuniceras. 
 
3.3.1.1  Vad varumärkesidentitet innebär 
 
Begreppet identitet är i vardagsspråk förknippat med en individ men Melin 
(1999) menar att begreppet även är applicerbart på företagsekonomi. Det 
används då för att specificera vad ett varumärke står för, vad som ger det 
mening samt vad som gör det unikt. Varumärkets identitet återfinns på 
sändarens, det vill säga företagets sida. Alla företag har en identitet, önskad eller 
oönskad. Identiteten återspeglar vad företaget egentligen är och vad som gör det 
unikt (Kapferer, 1994). 
 
Enligt Melin (1999) är syftet med varumärkesidentiteten att förmedla något 
djupare än produktattributen genom att förse konsumenterna med mervärde. 
Identiteten beskriver därför hur företaget vill att varumärket skall uppfattas. Då 
konsumenterna vanligen letar efter en produkt som säger någonting om deras 
egen personlighet eller livsstil blir varumärket en viktig signal till omvärlden. 
(Lagergren, 1998). 
 
Ett varumärke har tre olika identitetsutvecklande faktorer som enligt Melin 
(1999) kan sägas vara de viktigaste. Dessa är namnet, ursprunget och 
personligheten. Av dessa kommer vi att gå in på varumärkets namn samt 
personlighet då det är dessa som främst berörs i vår studie och i vår empiriska 
insamling. Anledningen att vi inte kommer att ta upp ursprung är att den produkt 
vi studerar både tillverkas och distribueras i Sverige. 
 
Ett varumärkes namn har en viktig strategisk betydelse eftersom ett företag 
kanske måste leva med namnet många år framöver. Väljer man ett namn som 
har någon form av inneboende mening kan detta vara ett sätt att från början styra 
identiteten i en viss riktning (Melin, 1999). Att skapa en personlighet avseende 
varumärket bidrar till att göra varumärket mänskligt och därigenom kan detta 
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även underlätta för konsumenten att välja ett varumärke som denne vet vad det 
står för och som personen förhoppningsvis vill associera sig med (Melin, 1999).  
 
3.3.1.2  Vad varumärket betyder 
 
Melin, medförfattare till boken Identitet - om varumärken, tecken och symboler 
(ur Holger & Holmberg, 2002) hävdar att de flesta företag ser det som väldigt 
viktigt att skapa ett starkt varumärke, eftersom det kan bidra till att skapa värde 
hos kunden. Varumärket kan ses som ett konkurrensmedel och kan vara ytterst 
viktigt i den allt mer tilltagande konkurrensen då det kan ge företaget en 
långsiktig och uthållig konkurrensfördel. Funktioner som varumärket kan fylla 
kan delas in i fem olika aspekter. Dessa är informationsbärare, katalysator, 
garant, riskreducerare och imageskapare. Nedan redogör vi närmare för vad de 
innebär (Holger & Holmberg, 2002).  
 
Med varumärket som informationsbärare menas att varumärket genom dess 
identifierande och individualiserande förmåga ger kunden information om pris, 
kvalitet och funktion. Det blir ett snabbare och lättare sätt för konsumenten att 
orientera sig med varumärket som referenspunkt. Då konsumenten bestämt sig 
för en viss produkt underlättar varumärket konsumentens återköp och denna 
aspekt kallas för varumärket som katalysator. Varumärket sparar på detta vis tid 
för konsumenten. Detta är en viktig funktion hos varumärket vilket kan visas i 
ett köp av dagligvaror härrörande beslutsprocessen som normalt tar 0,8-1,2 sek 
(Holger & Holmberg, 2002).  
 
Varumärket som garant ger en garantifunktion som varumärket innehar, och är 
viktig för konsumenten. Ett varumärke garanterar inte produkter med bättre 
kvalitet men med jämn kvalitet och representerar ett löfte till marknaden. Det 
kan emellertid lätt urholkas om man lovar mer än man håller. Vidare kan 
varumärket beskrivas som en riskreducerare. Genom att välja ett väl etablerat 
varumärke kan konsumenten reducera risker av social, ekonomisk eller fysisk 
natur. Slutligen är varumärket för en imageskapare (Holger & Holmberg, 2002).  
 
3.3.2  Skapandet av varumärkesidentiteten 

 
Melin (1999) menar att för att företag ska lyckas med att skapa värde hos 
konsumenten genom sina varumärken, gäller det att förstå vilken betydelse 
varumärket har i konsumenternas beslutsprocess (Holger & Holmberg, 2002). 
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Målet är att kunna erbjuda en produkt med unikt och beständigt mervärde som 
på bästa sätt tillfredställer konsumentens behov och önskningar. 
Märkesinnehavaren måste väcka engagemang, märkeskänslighet, 
märkeskännedom och märkesassociationer (Holger & Holmberg, 2002). Nedan 
förklaras var och en av dessa värden mer ingående.  
 
Det är viktigt för märkesinnehavaren att kunna väcka engagemang hos 
konsumenten. Anledningen till detta är att lågt engagemang ofta förknippas med 
låg märkeslojalitet. Dagligvaror anses som lågengagerande produkter och vid 
marknadsföring av dessa är det därför extra viktigt att informationen söker upp 
konsumenten. Vid högengagerande produkter har nämligen konsumenten större 
intresse av att söka information själv angående en viss produkt. Målet är att ett 
stort engagemang ska minska priskänsligheten och öka märkeskänsligheten hos 
konsumenten (Holger & Holmberg, 2002). 
 
Det är viktigt att få ett märke att vara det första en konsument tänker på inom en 
viss produktkategori. Därmed har produkten den högsta graden av 
märkeskännedom. Märkesinnehavaren har till uppgift att skapa en skillnad från 
andra produkter i samma kategori om de inte vill att priset ska spela en 
avgörande roll i beslutsprocessen. Märkesassociationer baserade på emotionella 
värden kan spela en stor roll. Dessa kan kretsa kring prestanda, 
användningsområde, livsstil, kändisskap, och geografiskt ursprung. 
Förhoppningen är att det samlade intrycket märkesprodukten ska resultera i en 
vara positiv stark och konkurrenskraftig image. Detta innebär att produkten har 
ett stort mervärde (Holger & Holmberg, 2002). 
 
3.3.3 Kommunikation av varumärkesidentitet  
 
En av de absolut viktigaste färdigheterna inom marknadsföring är 
kommunikation. Kommunikation sker oavsett om det är planerat eller inte. 
Enligt Kotler (2003) måste företaget vara konsekvent beträffande åtgärder så att 
företagets varumärke och vad det står för förmedlas till målgruppen. Företag 
använder reklam för att sprida meddelanden som utformats för att väcka 
uppmärksamhet och intresse.  
 
Kommunikationen som skickas till konsumenterna inleds med att sändaren, det 
vill säga personen som vill sända ut ett budskap, skapar ett meddelande. Därefter 
skickas meddelandet genom en kanal till mottagaren av budskapet. Kanalen kan 
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exempelvis vara TV, radio eller rent muntligt. När meddelandet väl nått 
mottagaren kan denna person tolka och uppfatta budskapet korrekt i 
överensstämmelse med vad sändaren avsåg att föra ut. Mottagaren kan även 
komma att missuppfatta budskapet vilket innebär att personen inte tolkade 
budskapet på det sätt sändaren önskade. Nedan illustreras denna kommunikation 
från sändare till mottagare.  
 

 
Figur 5: Kommunikations modell 

Källa: Omarbetad version av Comprehensive Communication Model 

(Schiffman & Kanuk, 1999;237) 

Kommunikationen från företaget kan vara uppbyggd kring olika element. Dessa 
är tematisk identitet såsom en slogan, visuell identitet, där en logga, förpackning 
etc. fungerar som identitet. Verbal identitet, där en persons röst exempelvis kan 
vara en identitet för ett visst varumärke, samt audiell identitet där en gingel 
istället kan har den avgörande identitetsbetydelsen. Målsättningen är att 
kombinera dessa element till något enhetligt, men det hindrar inte att ett av de 
fyra elementen är mer framträdande än de övriga, det är bara att detta element då 
påverkar den kommunikativa identiteten mer. För exempelvis glassbilen är den 
audiella identiteten i form av den karaktäristiska melodin viktigast, medan den 
tematiska identiteten är den det viktigaste elementet i identiteten för Gevalia 
med ”ett oväntat besök” (Holger & Holmberg, 2002). 
 
Ett budskap som kommuniceras kan ha olika egenskaper vilket påverkar 
effektiviteten. Starka budskap kommer att hindra negativa tankar och ta fram de 
positiva. Styrka är ofta relaterad till hur bra budskapet matchar konsumentens 
krav, och till dess objektivitet. Humor kan vara kritiskt att ha med som budskap, 
då det kan bli så att humorn lägger sig i konsumentens minne istället för 
produkten. Även om konsumenten tar till sig budskapet måste humorn vara 
relevant för märket. Återkommande budskap kan som sagts vara positivt då 
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konsumenten blir familjär med budskapet men innehåller budskapet humor eller 
ironi som konsumenten inte förstår kan budskapet få motsatt effekt (Bareham, 
1995). 
 
3.4 Teorier kring varumärkesimage 
 
Då vi avser att utreda konsumenters uppfattningar av ett varumärke eller deras 
varumärkesimage, anser vi det vara av stor betydelse att gå in på teorier kring 
konsumentbeteende. För att konsumenterna ska kunna ändra sin uppfattning om 
ett varumärke, är det viktigt att de uppmärksammar varumärkets reklam bland 
allt annat reklambrus. Efter teorier kring konsumenters uppfattning av reklam 
nedan, följer teorier kring konsumenters skapande av varumärkesimage, 
konsumenters attityder och identitet och dess påverkar på varumärkesimagen 
samt varumärkesimage utifrån indirekta attribut. Figuren nedan påvisar 
underrubrikerna i detta stycke och deras relation till varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 6: Referensramens struktur kring varumärkesimage 

Källa: Egen konstruktion 

 

3.4.1 Konsumentuppfattning av varumärkeskommunikationen 
 
Uppfattningar som konsumenter har kring reklambudskap blir viktiga, eftersom 
dessa kan påverka hur konsumenterna ser på ett varumärke. Om konsumenterna 
har en svårighet att förstå reklambudskapet, blir det även problematiskt att ändra 
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de uppfattningar om varumärket och därigenom den nya varumärkesidentiten. 
Därför kommer vi att gå in på teorier kring detta. 
 
Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka konsumenters förståelse för 
ett reklambudskap. Perception är ett ständigt närvarande element i köp- och 
konsumtionsbeteendet. Det inkluderar selektiv perception samt psykologiskt 
oväsen. Perceptionsmekanismen styr relationen mellan individen och omvärlden 
Med perception menar vi informationsinnehållet i sinnesintryck (Araï, 2001).  
 
Selektiv perception gör att en konsument uppmärksammar ett meddelande men 
tenderar att ignorera andra meddelanden vilka inte har någon specifik relevans. 
Detta beror dels på naturen av själva sinnesintrycket, och dels på personen i 
frågas intressen (Araï, 2001). Det är bland annat detta som företag försöker 
tänka på i sin reklam så vi ska selektera eller uppmärksamma just deras reklam i 
mediebruset. Om vi inte hade denna selektiva utplockning av sinnesintryck 
skulle vi få för mycket intryck och bli överstimulerade. Selektiv perception 
hjälper oss här att klara av alla dessa intryck som kommer till oss (Araï, 2001).  
 
Psykologiskt oväsen åsyftar att den mängd information som konsumenten får 
vid exempelvis en reklampaus med kanske upp till nio olika reklamfilmer, vilket 
gör att personen kan komma att uppfatta och tillgodogöra sig näst intill 
ingenting av vad som setts. Det bästa sättet för en sändare att överkomma detta 
oväsen är helt enkelt genom att upprepa budskapet ett flertal gånger. Att utsätta 
mottagaren upprepade gånger för samma budskap hjälper till att överkomma det 
psykologiska oväsendet och underlätta mottagandet av budskapet (Schiffman & 
Kanuk, 1999).  
 
Informationen konsumenten tar till sig av varumärket kan både vara av rationell 
eller emotionell karaktär (Holger & Holmberg, 2002). De två olika sätten 
konsumenten tar till sig information om vad varumärket står för innebär att 
konsumenten antingen använder sig av den centrala vägen till att övertygas, 
vilket inträffar när mottagaren av meddelandet tänker noga igenom budskapet 
och övertygas av att argumenten är tilltalande. När dessa personer skapar sig 
åsikter om produkter tittar dessa främst på information om produktkaraktär.  Det 
andra sättet är den mindre vägen till att övertygas, där mottagaren främst bryr 
sig om att meddelandet är emotionellt tilltalande, att personerna i reklamen är 
attraktiva eller andra faktorer som snarare bygger på känslor än fakta (Passer & 
Smith, 2004).  
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3.4.2 Attityder och identitet och dess påverkan på 
varumärkesimagen 

 
Då konsumenters identitet och attityder spelar in vid uppfattningen och 
tolkningen av den kommunicerade varumärkesidentiteten, redogör vi här nedan 
för dessa begrepp och innebörd.  
 
3.4.2.1  Konsumenters attityd påverkar varumärkesimagen 
 
Individuella sanningar och är tankar som en person har om en viss sak. Dessa är 
mycket viktiga då det är konsumentens personliga sanningar som skapar 
varumärkesimage (Kotler et al, 1999). Sanningarna bottnar i attityder vilka 
beskriver en persons relativt bestående känslor, utvärderingar och tendenser 
gentemot ett visst objekt. Attityder visar vad människor tycker eller inte tycker 
om, och därmed även om personen kommer att röra sig mot, eller ifrån en viss 
sak. Att ändra en attityd kan vara svårt (Kotler et al, 1999). 
 
En persons attityd passar in i andra liknande åsikter personen har och för att 
ändra en attityd, kan det krävas att flera åsikter även måste ändras. Exempelvis 
kan attityden ”lightprodukter är onaturliga”, passa in i andra ställningstaganden 
om lightprodukter såsom att ”lightprodukter innehåller tillsatta smakämnen”. 
Detta innebär att företag vanligen försöker att passa in en produkt till en viss 
målgrupp som redan har de värderingar som produkten står för, istället för att 
försöka ändra konsumenters värderingar (Kotler et al, 1999). Alla objekt som en 
person har attityder kring eller mot, kallas för attitydobjekt. Attityder avgör vad 
man har för förebilder och mål, samt vilka produkter man väljer (Passer & 
Smith, 2004).  
 
3.4.2.2  Konsumenters identitet påverkar varumärkesimage 
 
Varumärket kommer att betyda något och attrahera personer som har en identitet 
eller en önskad identitet som stämmer överens med varumärkets image 
(Schiffman & Kanuk, 1999). Enligt Kotler et al (1999) kan man säga att vi är 
vad vi äger. För att förstå konsumenternas beteende innebär detta att man först 
och främst måste förstå konsumenters självuppfattning eller identitet.  Att 
studera frågan om hur konsumenter kan identifiera sig med produkter, kan föra 
fram något om dem själva, samt deras underliggande värderingar om 
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varumärket. Det är viktigt att skapa en produktimage som motsvarar 
självuppfattningen av målgruppen man valt att rikta sig mot (Kotler et al, 1999).  
 
En individs självuppfattning kan ta sitt uttryck i ett flertal olika former. Denna 
brukar enligt konsumentbeteendelitteraturen delas in i faktisk, ideal, social, ideal 
social samt förväntad självuppfattning. Faktisk självuppfattning innebär hur 
individen faktiskt ser sig själv. Denna bild kan skilja sig åt från personens ideala 
självuppfattning, vilken påvisar hur individen skulle vilja se sig själv. Den 
sociala självuppfattningen har att göra med hur individen känner att andra ser på 
honom eller henne och med den ideala sociala självuppfattningen menas på 
vilket sätt individen skulle vilja att andra såg på honom eller henne. Den fjärde 
självuppfattningen har att göra med den förväntade självuppfattningen och 
innebär hur individen förväntar sig att se på sig själv någon gång i framtiden 
(Engel et al, 1991).  
 

3.4.3 Varumärkesimagens direkta och indirekta attribut 
 
Då konsumenterna skapar varumärkesimagen utifrån både direkta och indirekta 
attribut, har vi valt att redogöra för skapandet av varumärkesimagen utifrån 
dessa begrepp. 
 
3.4.3.1  Varumärkesimagen utifrån direkta attribut 
 
Ett varumärke skapar en rad produktattribut som konsumenten kommer att tänka 
på när denne kommer i kontakt med varumärket. Varje varumärke har flera olika 
typer av produktattribut med skilda typer av fördelar som kan tillfredställa 
behov och olika konsumenter kommer att lägga olika vikt vid olika typer av 
attribut (Kotler et al, 1999).  
 
Tysta attribut är sådana som konsumenterna kommer att tänka på att när någon 
ber dem att beskriva en viss produkt eller varumärke (Kotler et al, 1999). Men 
bara för att det är de tysta attributen som konsumenten kommer att redogöra för 
först, behöver dessa dock inte nödvändigtvis vara de viktigaste attributen för 
konsumenten (Kotler et al, 1999). Om konsumenten ser reklam för en viss 
produkt, kan detta exempelvis göra att vissa attribut blir mer framträdande än 
andra (Kotler et al, 1999). På detta sätt anser vi att man kan se skapandet av 
varumärkesimage som en delvis medveten och en delvis undermedveten 
process. Detta förklaras utförligare nedan.  
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3.4.3.2  Varumärkesimagen utifrån indirekta attribut 
 
Som vi nämnt tidigare behöver det enligt Kotler et al (1999) inte vara de tysta 
och därmed de direkta attributen som är de viktigaste för konsumenterna. Det 
kan även vara så att det är de indirekta som har den största betydelsen, men 
dessa är tyvärr svårare att identifiera då de inte är de första konsumenterna 
redogör för om man frågar hur de skulle beskriva ett varumärke. Då vi ändå 
avser att även studera dessa i vår uppsats, har vi valt att studera varumärket som 
person, för att på detta sätt få en djupare förståelse för varumärkesimagen. Detta 
hänger samman med fenomenet att konsumenter i deras beskrivning av ett visst 
varumärke, ibland bara ger en liten del av den information de innehar. Genom 
att konsumenter får visualisera kring varumärken tror vi att denna bild i vissa 
fall kan säga mer än enbart ord och att på så sätt kan få fram underliggande 
attityder som annars kan vara svåra att nå. 
 
Figuren nedan visar på vilket sätt konsumentens och marknadens medvetande 
och undermedvetande utbyter information mellan varandra. Vi ser här att det 
enligt Zaltman (2003) parallellt med den medvetna processen av 
informationsinhämtning i skapandet av bland annat varumärkesimage även sker 
en undermedveten process. Vidare visar figuren att både den medvetna såväl 
som den undermedvetna informationen interagerar med varandra för att 
tillsammans bilda den information som konsument respektive marknad innehar. 
På detta sätt kan konsumenten påverkas av information och intryck i det 
undermedvetna, utan att vara medveten om det. Zaltman (2003) menar att den 
undermedvetna informationen som konsument så väl som marknad innehar, 
långt överstiger den medvetna informationen och därav är botten på 
pyramiderna större än toppen. Detta stämmer överens med Kotler et als (1999) 
teori om att de tysta attributen vilka konsumenten direkt kommer att tänka på 
när denna tänker på ett visst varumärke inte behöver vara de ända eller de 
viktigaste av alla de attribut som konsumenten innehar om ett specifikt 
varumärke. De andra undermedvetna attributen, kanske kan vara långt viktigare.  
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Figur 7: Marknadens medvetande 

Källa: Zaltman, 2003; 263 

 

3.4.3.3  Hur indirekta attribut kan studeras 
 
Motivationsforskare frågar ibland frågan: Om detta varumärke var en person, 
vilken typ av person skulle det var då?  Utifrån den personlighet företaget har 
givit åt varumärket har företaget en möjlighet till styrning av hur kunden 
relaterar till det (Schiffman & Kanuk, 1999). Att identifiera konsumenters 
varumärkesassociationer beträffande personlighet, är en viktig marknadsuppgift 
(Fischer Gardial & Schumann, 1999). Brand personality framework teorin 
menar att det finns fem olika dimensioner av ett varumärkes personlighet. Dessa 
utgörs av uppriktighet, spänning, kompetens, medvetenhet och tålighet 
(Schiffman & Kanuk, 1999).  
 
Beroende av vilka av dessa adjektiv varumärket kan kännetecknas av samt till 
vilken grad dessa stämmer in på varumärket, kan man säga något om 
varumärket som person. Dessa adjektiv står i sin tur för skilda egenskaper som 
ytterligare nyanserar varumärkets kännetecken. I figuren nedan finns dessa 
dimensioner redovisade samt deras skilda egenskaper. Att ett varumärke 
exempelvis är uppriktigt, innebär att det har egenskaper som kan uppfattas som 
jordnära, sunda och ärliga i förhållande till konkurrerande varumärken.  På detta 
sätt får vart och ett av alla varumärken en unik kombination av egenskaper. 
Många konsumenter uttrycker även sina innersta känslor genom associationer 
till kända personligheter. Ett varumärkes personlighet brukar vidare även delas 
in i vilket kön det kan karakteriseras av. 

KONSUMENTER MARKNADEN 

Undermedveten process 

Medveten process 
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 Figur 8: Brand personality framework 

Källa: Översatt version av Brand personality framework  (Aaker, Jennifer i 
Schiffman & Kanuk, 1999; 110) 

 
Uppfattningar av varumärkes indirekta attribut kan även visualiseras genom att 
anknyta varumärket till en viss eller till vissa färger. Exempelvis kan Coca-Cola 
sammankopplas med färgen röd, McDonald’s med färgerna gul och röd etcetera. 
Dessa starka färger har även kommit att associeras med billig mat med hög 
service. I kontrast till detta har dyra restauranger använt sig av mer sofistikerade 
färger såsom grått och vitt (Schiffman & Kanuk, 1999). Exempelvis står färgen 
orange enligt författarna för någonting informellt, kraftfullt och något som de 
flesta har råd med. Färgen sägs även dra till sig uppmärksamhet på ett snabbt 
sätt. 
 
Ett annat sätt att studera attribut är att sätta in dessa i överskådliga så kallade 
Submappar och Consensusmappar, där enligt Zaltman (2003) de vanligaste 
förekommande attributen samt deras relationer till varandra kan ses. Enligt 
författaren är dessa mappar grafiska kartor med två delar, dels innehåller de ord 
som beskriver tankar och känslor format runt ett visst ämne och dels visar de 
med hjälp av linjer relationer mellan dessa ord.  En Consensusmapp visar på 
generella tankar konsumenter har kring en viss produkt och dessa tankar 
kommer från djupintervjuer (Zaltman, 2003).  Ordet consesus kan definieras 
som ett resultat som uppnås genom förhandling mellan skilda parter 
(www.duhaime.org/dictionary/dict-c.htm 041102). När dessa tankar 
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sammanställs till en Consensusmapp, kan marknadsförarna identifiera vad 
konsumenterna har för åsikter om produkten och varumärket (Zaltman, 2003). 
Genom att fråga konsumenterna associationsfrågor där de indirekta attributen 
kommer fram, kan marknadsförarna enligt författaren få en uppfattning om de 
flesta tankar hos konsumenterna. Consensusmappen hjälper marknadsförarna att 
påvisa möjligheter och problem kring hur konsumenterna ser på en produkt. En 
Submapp skapas till skillnad från en Consensusmapp utifrån företagets 
synvinkel (Zaltman, 2003). Nedan i figuren visas ett exempel på hur en 
Submapp/Consensusmapp kan se ut. 
 

 
 

 
Figur 9: Exempel på en Submapp/Consesusmapp 

Källa: Zaltman, 2003; 174 
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4 EMPIRI 
   

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den 
information som framkommit under de undersökningar 
som genomförts. Först följer en beskrivning av Arla 
Foods och av varumärket Lätt & lagom och därefter 
redovisas den huvudsakliga empiriinsamlingen från 
djupintervjuer med konsumenter. Beträffande 
rubriksättning, har vi så långt det gått använt oss av 
samma rubriker som i analysen avseende vår 
konsumentundersökning. 
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4.1 Vårt fallföretag    

  
Vårt fallföretag Arla Foods, är Nordeuropas ledande mejeriföretag. Företaget 
utgörs av en kooperativ förening som ägs av de bönder från både Sverige och 
Danmark vilka levererar mjölken till Arla Foods mejerier.  Arla Foods står för 
fyra femtedelar av den totala mjölkproduktionen i de båda länderna. Företaget 
har även produktion i ytterligare sex länder, bland annat i Brasilien och 
Saudiarabien. Arla Foods har sitt huvudkontor i Århus men division Sverige har 
sitt säte i Stockholm, där nästan en tredjedel av Arla Foods anställda i Sverige 
arbetar. Bland produkterna återfinns huvudsakligen mjölk-, yoghurt- och 
ostbaserade livsmedel. I sortimentet finns även gräddprodukter, pulverprodukter 
och juicer. Matfettet som Arla producerar går under de tre varumärkena Svenskt 
smör, Bregott samt Lätt & lagom (www.arlafoods.se, 041112). Bregott och Lätt 
& lagom vänder sig dock inte till samma målgrupp, då Bregott fokuserar sig på 
konsumenter som vill ha ett bordsfett som inte är reducerat i fetthalt och som 
inte innehåller några färgämnen (Ström, intervju, 041111).  
 
4.1.1  Information om varumärket  
 
Lätt & lagom lanserades 1974 som det första lättmargarinet i Sverige 
(www.lättochlagom.nu, 041111). Produktsortimentet består av produkten som 
förut kallades original men som idag bara heter Lätt & lagom, samt av 
produkterna Lätt & lagom oliv, Lätt & lagom 30 % och Lätt & lagom Omega 3 
(se bilder bilaga 4). Lätt & lagom innehåller hälften så mycket matfett som 
vanliga bordsfetter, vilket innebär att den har en fetthalt på cirka 40 procent.  
 
Rent generellt har bordsfettprodukter konsumenter som är mycket lojala och 
som gjort ett medvetet val och sedan håller sig till denna produkt (Ström, 
intervju, 041111). Varumärket Lätt & lagom har idag en 15 procentig 
marknadsandel på bordsfettsmarknaden. 
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4.1.1.1  Konkurrenterna på marknaden 
 
De senaste åren har Lätt & lagom tappat två procent av marknaden, främst på 
grund av en hårdnande konkurrens från private labels1. Men det finns även andra 
produkter har ökat konkurrensen såsom Becel och Benacole och liknande mer 
functional-foods2 inriktade varumärken. Varumärket Becel och Benacole är 
inriktade på konsumenter från det medicinska segmentet, vilket använder sig av 
ett reklambudskap med argument som att produkten sänker kolesterolvärdet, 
innehåller en hög andel av enkelomättat och fleromättat fett etcetera (Ström, 
intervju, 041111). 
 
Produktens största konkurrent är Lätta, vilket också är ett bordsfett med 
reducerad fetthalt. Lättas identitet kan till skillnad från Lätt & lagom beskrivas 
som öppen, livfull, balanserad. Lätta ska vara hälsosam men riktar sig till en 
målgrupp som vill kunna unna sig livets goda. Det gäller att ha kontroll över sin 
hälsa och med anledning av detta vill Lätt & lagom göra sitt varumärke än 
vassare genom att konsumenterna ska uppfatta produkten som ännu mer sund 
och än mer inriktad mot träning än vad Lätta är. Detta är viktigt, eftersom båda 
dessa produkter vänder sig till konsumenter som är måna om sin hälsa, vad de 
stoppar i sig samt sin motion (Ström, intervju, 041111).  
 
4.1.2 Information om den gamla varumärkesidentiteten 
 
Lätt och lagom har haft en stark identitet i nästan 30 år och kommunicerat ett 
budskap som vänt sig till, som produktchef Erik Ström uttrycker det; småtjocka 
(Intervju, 041111). De konsumenter som produkten tidigare riktat sig till kan 
beskrivas med adjektiv som generösa, harmoniska, omtänksamma samt att de 
vill ha produkter som är bra för sig. Enligt undersökningar kan produktens 
image, innan kampanjen beskrivas med ord som pålitlig, pigg, ung, lättsam och 
otvungen (Ström, intervju, 041111). Brinkenberg, kampanjansvarig för Lätt & 
lagom, började jobba 1997 med varumärket och på den tiden menar han att det 
ansågs som gammalt och omodernt (Telefonintervju, 041112). Varumärket hade 
då enligt Brinkenberg (Telefonintervju, 041112) egenskaper såsom pålitligt och 
svenskt, men inga nya värden hade lockats fram.  

                                                
1 Främst från ICA och Coops egna märken 
2 Livsmedel vilka ger en vetenskapligt dokumenterad fysiologisk 

hälsoeffekt.(www.ffsc.lu.se/functionalfoods/ff/, 050104) 
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Att främst fokusera på produktens smak i reklamen är någonting Arla Foods 
gjorde för två år sedan, men det visade sig vara mindre lyckat. Smaktester har 
nämligen visat att inga bordsfetter med reducerad fetthalt kan mäta sig med 
fullfettvarianterna i form av exempelvis Bregott på marknaden.  
 
4.1.3 Information om den nya varumärkesidentiteten 
 
Den främsta anledningen till lanseringen av den nya kampanjen är att 
varumärket ska ompositioneras. Den nya kampanjen gjordes för att de tidigare 
budskapen kändes gamla, klämkäcka och inte tillräckligt unga och fräscha. Lätt 
& lagoms ämnar nu föra ut ett nytt budskap som förändrar och föryngrar 
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen och i samband med detta 
ändrades även smaken något. Arla Foods har bytt ut den ingrediens som gjorde 
smöret krämigare mot en liknande ingrediens med samma egenskap men med en 
annan smak. Nu har Lätt & lagom original tagits ur sortimentet och ersatts av 
Lätt & lagom med budskapet Nytt godare recept (Ström, intervju, 041111). För 
att visa att det är en delvis ny produkt har dekorfärgerna ändrats något. De 
varianter av Lätt & lagom som berörts av det förändrade receptet är Original och 
Oliv (www.arlafoods.se). 
 
Budskap som förhoppningsvis även i framtiden skall förknippas med Lätt & 
lagom är att man mår bättre av produkten och att produkten hjälper till att hålla 
kroppen i trim. Produktens kärnvärden är enligt Ström (Intervju, 041111) dess 
låga fetthalt och enligt Brinkenberg (Telefonintervju, 041112) även produktens 
trygga och svenska image. Detta har gjort att produkten nu marknadsförs främst 
med hjälp av budskap som skall lyfta fram den låga fetthalten. Det som den nya 
kampanjen även avser att föra fram är ett hårdare, mer individualistiskt och 
fartigare budskap. Arla Foods vill att konsumenterna skall skapa sig en bild av 
varumärket som är modernt, yngre, personligt, kraftfullt, vitalt, spännande och 
att det är bra för dem (Ström, intervju, 041111).  
 
Det är alltså denna bild som är deras nya varumärkesidentitet. De nya 
konsumenterna skall också komma från ett segment produkten förut inte 
appellerade till. Detta segment karakteriseras av attribut som kraftfull och vital, 
och sammanlagt kommer Lätt & lagom rikta sig till 52 procent av 
konsumenterna på bordsfettmarknaden. Beträffande målgruppen så har den 
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ändrats de senaste åren då den tidigare riktat sig till människor från 25 till 45 år 
men nu riktar sig till en åldern mellan 20 och 40 år (Ström, intervju, 041111).  
 
Den nya produkten beskrivs av Brinkenberg (Telefonintervju, 041112) som 
spännande, modern, utåtriktad, positiv och glädjande. Det trygga svenska ska 
finnas kvar men den är lite mer internationellt riktad. Brinkenberg ser inte 
produkten som individualistisk, men i jämförelse med tidigare för oss som är 
tjocka och runda kanske den är mer individualistisk.  
 
4.1.4 Information om ompositioneringskampanjen  

År 1997 ändrades kommunikationen för första gången till att bli sportigare och 
tuffare, det svenska och trygga fanns kvar men det äldre och omodernare byttes 
ut mot adjektiv som modern, hälsosam och smart. Orden smart och modern 
fanns tidigare endast i Lättas budskap (Brinkenberg, telefonintervju, 041112).  

Budskapet i reklamen har varit och är än idag humoristiskt tillika ironiskt men 
nu bygger budskapet mer på positivitet än pekpinnar. Reklamens slogan är nu; 
För oss som skulle kunna röra oss lite mer istället för dags för en ny vana som 
den tidigare var. Om igenkänningen förut varit av det negativa slaget, där 
personer ställde sig på vågen och fick en chock, eller gömde magen på stranden, 
är igenkänningen omvänd i det nya konceptet, där det finns atletiska och fräscha 
människor att jämföra sig med. Det är viktigt att konsumenter har förståelse för 
att reklamen innehåller ironi. Erik Ström på ArlaFoods 
(researcher.se/archives/category/brands/ , 041116). 

Nya Lätt & lagom fanns ute i butik i mitten av oktober, och vecka 45 kördes 
reklamkampanjen igång. Med den nya reklamkampanjen, avser Arla Foods att ta 
igen marknadsandelar och få nya konsumenter att köpa produkten. 
 
Kampanjen pågick till och med vecka 47. Därefter tog den ett uppehåll och 
fortsatte sedan efter nyår i ytterligare två veckor. Kampanjen pågick både på TV 
och i utomhusreklam över hela Sverige. Utomhusreklamen avser att komplettera 
TV-reklamen och bygger på klipp från TV-reklamen (Brinkenberg, 
tefeonintervju, 041112).  
 
Beträffande TV reklamen sändes denna i markkanalen TV4 samt i satellit 
kanalerna TV 3, TV 5, Z TV och Discovery Chanel. Reklamen sändes fler 
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gånger på TV 3 och TV 5 samt TV 4 (Ström, intervju, 041111). Se bilaga 4 
avseende bilder ur reklamkampanjen. 
 
4.2 Vår konsumentundersökning 
 
Som nämnts var det efter att de tre veckorna av TV-kampanjen hade pågått som 
vi genomförde intervjuerna.  Vi har valt att redovisa empirin dels i mer 
förklarande textform där vi sammanställt de huvudsakliga svar som kommit 
fram i undersökningen. Vi har även valt att citera vissa respondenter, som 
kommit med klara och typiska svar, för att på detta sätt upptäcka ett mönster. 
Enkäternas utformning finns redovisade i bilaga ett, två och tre. 
 
För att kunna gå närmare in på hur konsumenterna uppfattar varumärket idag, är 
det nödvändigt att först titta närmare på om de har förstått och i sådana fall på 
vilket sätt de har uppfattat den nya kampanjen. För det första måste 
konsumenterna uppmärksamma kampanjen, för det andra är det viktigt att de 
förstår de budskap som reklamen avser att föra fram. Därefter krävs det att 
reklambudskapet ändrar konsumenternas tidigare varumärkesimage för att den 
nya varumärkesimagen och den nya varumärkesidentiteten ska överensstämma.  
 
4.2.1 Hur uppfattar konsumenterna i vårt urval det inarbetade 

varumärket efter att ha exponerats för en 
ompositioneringskampanj?  

 
Hur respondenterna uppfattade varumärket har vi valt att undersöka genom att 
studera hur respondenterna uppfattade ompositioneringskampanjen och 
varumärkets budskap i kampanjen, varumärkets direkta och indirekta attribut 
samt om respondenterna kunde identifiera sig med varumärket.  
 
4.2.1.1  Uppfattning av ompositioneringskampanjen 
 
Då konsumenternas uppfattning av kampanjen påverkar deras uppfattning av 
varumärket är det viktigt att studera denna fråga.  
 
Ett flertal respondenter ansåg att reklamen inte var särskiljande i jämförelse med 
det övriga medieutbudet. Här bör det dock tilläggas att vi vid arbetet med att 
samla in empirin var förvånade över hur många som sa att de hade sett 



VARUMÄRKESIMAGE VID EN OMPOSITIONERING AV ETT INARBETAT VARUMÄRKE 
 

Elisabeth Gahrton & Marie Nolin 
  

 
  

   

 
 
  

 

49 

 

reklamkampanjen. Det förekom ofta att konsumenter visste direkt att de faktiskt 
hade sett den nya kampanjen. Vi uppskattar att cirka sex av fyrtio personer vi 
frågade inte hade sett kampanjen. Vad vi främst menar med att 
reklamkampanjen inte är särskiljande är därför andra aspekter.  
 
Ett par av respondenterna jämförde Lätt & lagoms nya reklam med bordsfettet 
Bregotts reklam och menade att Lätt & lagoms reklam inte var lika utmärkande. 
Det fanns även respondenter som associerade reklamen med reklamer för 
sportprodukter, något som kan innebära att den inte är specifik för det egna 
varumärket och därmed riskerar att inte bli särskiljande. Nedan följer några citat 
på frågan om hur respondenterna uppfattade kampanjen:  
 
Bregott med deras reklam med korna har verkligen nått fram, men  det har inte 
Lätt & lagom.  
Kvinna 33 år, konsument av lätt & lagom 
 
Filmen är som en sportreklam. 
Man 30 år, konsument av lätt & lagom 
 
Det ser ut som någon reklam för något sportmärke... någon sportsko typ Nike. 
Man 26 år, konsument av lätt & lagom 
 
Vissa av respondenterna ansåg även att reklamen var konstig och förvirrande då 
det de utryckte stor förvåning att reklamen var så sportig och tuff. När vi frågade 
om dessa respondenter kunde förklara varför de ansåg att det förhöll sig på detta 
sätt, menade de att de tidigare uppfattat varumärket som allt annat än dessa två 
adjektiv. Därför blev reklamen mycket förvånande, då deras förväntningar och 
åsikter kring varumärket plötsligt kastades omkull. Så här svarade några av 
respondenterna: 
 
Inget varumärke som man tidigare förknippade som hippt. Därför känns 
reklamen konstig för jag har inte uppfattat Lätt & lagom som häftigt. 
Man 30 år, konsument av lätt & lagom 
 
Filmen är väldigt förvirrande, det verkar vara reklam för något helt annat, så 
vips dyker ett lätt och lagom paket upp i slutet…jag får inte ihop det. 
Kvinna 34 år, ej konsument av lätt & lagom 
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4.2.1.2  Uppfattning av varumärkets nya budskap 
 
Då varumärkes nya budskap är; för oss som skulle kunna röra oss lite mer och 
då ompositioneringskampanjen bygger på detta budskap, är förståelsen för 
ironin ytterst viktig för att konsumenterna ska förstå varumärkets nya budskap, 
och därmed den nya varumärkesidentiteten. 
 
Några av respondenterna i undersökningen förstod inte kampanjens budskap. 
Åsikterna gick även isär avseende vilken grupp kampanjen vände sig till. Någon 
respondent ansåg att reklamen var luddig beträffande om den riktar sig till dem 
som tränar eller till dem som inte tränar. En annan respondent var övertygad om 
att den var riktad till dem som tränar. Vidare menade en att budskapet 
uppfattades som att man kan röra sig mer om man äter Lätt & lagom. Dessa 
skilda meningar samt svårigheter att förstå budskapet, kan bero på att 
reklamkampanjens budskap bygger på ironi. På frågan med vilka känslor eller 
ord respondenterna skulle beskriva kampanjen med svarade några av 
respondenterna så här: 
 
Jag är fundersam… är det för dem som är hälsosamma eller inte är 
hälsosamma? Vad menar dom? 
Man 30 år, konsument av lätt & lagom 
 
Lite tvetydigt... Första gången jag såg det undrade jag vad de menade. För oss 
som borde träna lite mer? Nej, alltså jag förstår inte grundtanken att jag kan 
röra mig mer för att jag äter Lätt & lagom? Antingen rör man ju på sig eller så 
gör man det inte. 
Kvinna 25 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Det är till för folk som tränar, det är tydligt! Ja, de verkar profilera sig till dem 
som tränar. 
Man 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Men det fanns även respondenter som beskrev kampanjen med ord som stämde 
överens med den nya varumärkesidentiten. Det är när konsumenterna förstått ett 
varumärkes reklam och dess budskap, som det finns en möjlighet att de kan 
ändra sin uppfattning om varumärket. Men förståelsen för en reklamkampanj 
behöver inte nödvändigtvis betyda att konsumenterna kommer att ändra sin 
uppfattning om varumärket. Däremot kan marknadsförarna vara en god bit på 
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vägen att lyckas ändra varumärkesimagen så att den kommer närmre den nya 
varumärkesidentiteten. Vi upptäckte ett genomgående mönster då det fanns 
respondenter som förstått kampanjen och de som inte förstått kampanjen. Det 
var emellertid fler som utryckte åsikter som vi ansåg tydde på att de inte förstått 
kampanjen än respondenter som uttryckte åsikter som tydde på att förstått den. 
Några av de respondenter som vi anser förstått budskapet i kampanjen svarade i 
alla fall så här:  
 
Färgglad, befriande, kraftfullt. 
Kvinna 24 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Hurtigt, aktivt, svettigt, jobbigt, sunt. 
Man 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Coola bilder, svettigt, varmt, sportigt, tufft 
Man 24 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
4.2.1.3  Uppfattning av varumärke 
 
Under denna rubrik studeras hur respondenterna uppfattade varumärket.  Enligt 
Kotler et al (1999) är tysta attribut sådana som konsumenterna kommer att 
tänka på när någon ber dem beskriva en viss produkt eller varumärke. Men 
detta behöver dock, enligt samma författare, inte betyda att det är dessa attribut 
som är de viktigaste attributen som  konsumenterna associerar med varumärket. 
Med anledning av detta tar vi inte bara upp respondenternas tysta attribut utan 
även deras indirekta associationer genom att fråga respondenterna hur de 
skulle beskriva att varumärket var om det var en person samt om de kan 
identifiera sig med det och varför/varför inte. Därigenom hoppades vi att få 
uttömmande svar kring hur konsumenterna uppfattade varumärket.  
 
Uppfattning av varumärket genom direkta attribut 
 
De attribut som konsumenterna tillskriver produkten anser vi i stor utsträckning 
även kan beröra varumärket. Vi är nämligen av den uppfattningen att de 
egenskaper som en konsument tillskriver produkten även kommer att influera 
och färga inställningen till varumärket. På grund av detta blir det även intressant 
att studera frågan på vilket sätt respondenterna ser på produkten Lätt & lagom. 
Då det även skulle kunna vara så att konsumenterna har lättare för att associera 
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kring produkten än varumärket, kan det vara av stort vikt att låta de intervjuade 
även få diskutera kring denna fråga. Därmed tror vi även att vi kan få fram 
varumärkesimagen. 
 
Vi bör nämna att alla som vi kom i kontakt med vid insamlingen av empirin inte 
bara kände till varumärket, utan även hade mycket åsikter och tankar att dela 
med sig av kring, produkt och den nya kampanjen. Vi fick uppfattningen av att 
varumärket engagerade konsumenterna. De allra mest genomgående svaren på 
frågan om vad produkten och varumärket stod för enligt respondenterna var att 
den betraktades som fettsnål, relativt hälsosamt, vanlig, svensk samt trygg. 
Dessa attribut ser vi som positiva att konsumenterna nämner då dessa delvis 
stämmer överens med varumärkets nya identitet. Flera respondenter använde 
ordet sunt för att beskriva bordsfett. Så här beskrev några av respondenterna 
varumärket: 
 
Fettsnålt, halvnyttigt alltså inte Bercel nivå, Lätta känns nyttigare. 
Man 20 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Det är inte så lätt, inte någon lightprodukt… då ser jag andra smörsorter som 
Lätta och Bercel som mer light. 
Kvinna 25 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Riktar sig mot unga människor som är medvetna vad de stoppar i sig. Det står 
för något lite nyttigare. 
Kvinna 23 år, konsument av lätt & lagom  
 
Slutligen fanns det respondenter som beskrev varumärket och produkten med 
ord som gammalmodig, omodern och onaturlig. Många respondenter svarade att 
de ansåg att varumärket var tryggt och gammalt för att de ätit det under deras 
barndom och hos deras vänner och släktingar. Så här svarade några av dessa 
respondenter:  
 
Mina föräldrar har alltid ätit det och det är en vana jag tagit med mig från dom. 
Kvinna 33 år, konsument av lätt & lagom 
 
Svenskt folkligt barndom 80-tal, svenska folkhem, lagom är ju så ursvenskt. 
Man 26 år, konsument av lätt & lagom 
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Ett svenskt och tryggt varumärke. 
Man 35 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Svenskt, stabilt, töntigt. 
Man 24 år, ej konsument av lätt & lagom   
 
Uppfattning av varumärket genom indirekta attribut  
 
På frågan om vilken typ av person varumärket skulle vara om produkten var en 
person, gick åsikterna isär. Denna fråga kräver ett visst mått av kreativitet för att 
svara på, men den övervägande majoriteten av respondenterna svarade på frågan 
utan problem. Av dem som svarade på frågan svarade många i termer vilka 
överrensstämmer med den nya imagen, men många personer också i termer som 
inte stämmer överens med vare sig den nya kampanjen eller den nya varumärkes 
identiteten.  Termer såsom tråkig, gubbe, torr, mullig och gammal nämndes som 
egenskaper eller personer som kunde relateras till varumärket. Vanligt 
förekommande var även att respondenterna nämnde far- och mormödrar samt att 
varumärket som person kunde liknas vid en medelsvensson. Nedan följer några 
av respondenternas svar på frågan om vilken person varumärket skulle vara om 
det var en person. 
 
Min mormor Majbritt. Hon äter också Lätt & lagom. 
Man 27 år, ej konsument av lätt & lagom  

 
Byrådirektör, byråkrat, beror på att förpackning sett likadan ut jämt. Inget har 
hänt, osportig, osexig, ser lika dan ut som för 20 år sedan. 
Kvinna 34 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
En tråkig person med glasögon som tänker på vikten men som aldrig är ute och 
aldrig har kul. 
Kvinna 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Hos de personer som beskrev varumärket som person i termer vilka 
överrensstämde med den nya kampanjen, liknade svaren varandra. Ord såsom 
vältränad och sportig, hälsosam, energisk, smal och medveten var genomgående 
adjektiv som användes för att beskriva varumärket som person. Andra 
förekommande uttryck som att personen var snygg och glad uppkom också ofta. 
Denna grupp är även överens om att varumärket som person är ung med en ålder 
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på mellan 20 till 30 år. Varumärket som person är enligt vår undersökning 
könsneutralt då vissa respondenterna menade att det var en man och vissa 
respondenter att det var en kvinna. Så här svarade några av respondenterna: 
 
En sund och vältränad kille, 25-30 årsåldern med ett Colgate leende. 
Man 35 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Tjejen i receptionen på gymmet som alltid är jättevältränad och jätteglad. 
Man 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Om Lätt och lagom skulle vara en person skulle det vara en sportig man mellan 
25-30 som är mån om utseendet. 
Kvinna 24 år, ej konsument av lätt & lagom   
 
Om Lätt och lagom skulle vara en person skulle det vara en ung tjej som inte är 
en elitidrottare men inte heller någon med överviktsvarning, Vanlig 
kroppsbyggnad. 
Kvinna 23 år, konsument av lätt & lagom  
 
4.2.1.4  Uppfattning om identifikation med varumärket  
 
Genom att låta respondenterna svara på samt motivera om de kunde identifiera 
sig med varumärket, kunde vi utifrån dessa svar inhämta ytterligare information 
om uppfattningen kring varumärket. 
 
Svaret på frågan om de intervjuade identifierade sig med varumärket var 
enhetligt. Många respondenter ansåg inte att de identifierade sig med Lätt & 
lagom av den enkla anledningen att de hade svårighet att identifiera sig med ett 
bordsfett. De som ändå kände att de identifierade sig med produkten gjorde det 
av flera olika anledningar. En av konsumenterna kände att identifikationen 
berodde på att denne alltid hade ätit Lätt & lagom. Två av respondenterna avsåg 
att de identifierade sig med produkten för att den var hälsosam. Ytterligare en 
respondent kände att den kunde identifiera sig med produkten för att den var 
lagom nyttig.  
 
De respondenter som svarade att de inte kunde identifiera sig med produkten 
hade även olika anledningar. Några respondenter ansåg att produkten var för 
hälsosam för att de skulle kunna identifiera sig med den. Ytterligare några 
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intervjuade ansåg att produkten inte kändes bra i avseendet att den var 
behandlad i en högre utsträckning jämfört med vissa andra bordsfetter. Vidare 
menade andra respondenter att de inte kunde identifiera sig med produkten, utan 
att de främst konsumerade bordsfetter utifrån smaken. Ett par av respondenterna 
svarade att de inte kunde identifiera sig med reklamen på grund av att de inte 
förstod reklamen. Så här svarade några av respondenterna när vi frågade om 
kampanjen ändrat deras åsikter beträffande varumärket:  
 
Både och. Dom som springer ja…men sen för dem som borde…det kopplar jag 
inte ihop med mig som tränar mycket. Man gör det lätt för sig att äta Lätt & 
lagom istället för att träna. Det är ingen lösning.  
Kvinna 24 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Ja, jag känner mig hemma med Lätt & lagom för jag har alltid ätit Lätt & 
lagom. 
Man 30 år, konsument av lätt & lagom  
 
Nej (skratt) Jag vet inte…det känns som att man har en bild av vad man borde 
göra..inte dricka alkohol och träna två gånger om dagen. 
Man 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Nej, nej, nej! Jag passar inte in i kategorin som sportar, är hurtiga, som 
springer runt. 
Man 35 år, ej konsument av lätt & lagom  
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4.2.2 Hur ser en eventuell skillnad ut mellan den nya 

varumärkesimagen och den nya varumärkesidentiten?  
 
Denna rubrik har vi valt att dela in i en del med svar där varumärkesimagen 
stämmer överens med varumärkesidentiteten och en underrubrik där den inte 
stämmer överens.  
 
4.2.2.1  Varumärkesimagen stämmer överens med varumärkesidentiteten 
 
Det var några som ansåg att kampanjen ändrat deras åsikter men däremot var det 
några som ansåg att reklamen förstärkt deras åsikter kring varumärket 
beträffande att det var magert och sportigt. Några respondenter svarade att de 
omedvetet kan ha kommit att ändra åsikt men att de inte trodde det. Ett par 
stycken ansåg att de hade ändrat uppfattning om varumärket och att de nu ser det 
som mer sportigt och fettsnålt än tidigare. Nedan följer citat vilka kommer från 
frågan om respondenterna har ändrat sina åsikter om varumärket efter att ha 
exponerats för kampanjen:  
 
Ja, det är mer ungdomligt nu. Mer sportigt. 
Kvinna 25 år, ej konsument av lätt & lagom   
 
Innan tänkte jag att Lätta var sundare… Jag kanske tänker att det är mer sunt 
än andra smörsorter än vad jag gjorde förut.  
Man 24 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
4.2.2.2  Varumärkesimagen stämmer inte överens med 

varumärkesidentiteten 
 
Genom att fråga om respondenterna ändrat sina åsikter angående varumärket, 
kan man till en viss del utreda om varumärkesimagen har ändrats. Många av 
respondenterna ansåg att kampanjen inte hade ändrat deras uppfattning om 
varumärket. Några av respondenterna ansåg att det krävdes att man dementerade 
att det inte finns några plastkulor i produkten för att de skulle ändra åsikt och 
några sa att de hade samma ståndpunkt på grund av att förpackningen var ful.  
 
Ett litet antal ansåg att smaken försämrats och att de därför ändrat åsikt till att 
inte fortsätta köpa produkten. Nedan följer citat vilka kommer från frågan om 
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respondenterna har ändrat sina åsikter om varumärket efter att ha exponerats för 
kampanjen:  
 
Nej, för jag tycker fortfarande att produkten är för tanter och inte för sportiga, 
unga män. Det där ”känner du igen dig” är ju ironiskt. ”För oss som skulle 
kunna röra oss lite mer.” Det uppfattar jag som ”oss” halvfeta. Det är ju för att 
dom som äter Lätt & lagom inte är som dom i reklamen... De är lata och äter 
det här smöret för att slippa träna så mycket. Jag tänker inte äta smöret för jag 
vill identifierar mig med dom på reklamen.  
Man 27 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Nej, inte direkt... Asken känns inte fräsch.  
Kvinna 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Nej, det tycker jag inte. 
Kvinna 33 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
4.2.3 Vad är orsaken till en eventuell skillnad mellan 

varumärkesimage och varumärkesidentitet? 
 
Här tar vi upp de åsikter respondenterna hade avseende varför de inte hade 
ändrat deras uppfattningar kring varumärket. 
 
Många respondenter hade åsikter kring förpackningen. I de flesta fall hade 
personerna något negativt att säga, som att färgen var ful eller till och med att 
förpackningen var en kvarleva från sjuttiotalet. Andra menade att förpackningen 
var ofräsch. Ett par respondenter jämförde Lätt & lagoms förpackning med 
Lättas, men åsikterna gick isär beträffande vilken produkt som hade den finaste 
förpackningen. Som vi tidigare nämnt kom det även upp att Lätt & lagom ansågs 
som mindre fettsnålt än konkurrerande varumärken.  
 
Slutligen verkar det som att respondenterna i undersökningen har tagit till sig 
den nya slogan, då ett stort antal redogjorde för sloganen när vi frågade om de 
sätt den nya reklamen. Det vanliga svaret var nämligen då ja, det är väl den 
reklamen som är för oss som skulle kunna träna lite mer. Nedan följer några av 
de svar som kom upp när vi bad respondenterna att beskriva varumärket och vad 
de stod för: 
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Gammalt varumärke… kan inte säga att jag vet vem som tillverkar det. 
Kvinna 25 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Hörde att det var plastkulor i den och det sitter kvar… 
Kvinna 24 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Ful orange kartong. Mormor använde förpackningarna som plastburk och la 
äckliga saker i… och då blev det på nått sätt ännu äckligare. Lätta är ju i så fall 
fräschare.  
Kvinna 34 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Asken känns inte fräsch. 
Kvinna 28 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
Samma kategori som Lätta… men Lätt & lagom har en snyggare förpackning 
alla gånger än Lätta!  
Man, 35 år, ej konsument av lätt & lagom  
 
4.2.4 Vad skulle kunna göras för att minska det eventuella 

avståndet mellan varumärkesimagen och 
varumärkesidentiteten?  

 
Under denna rubrik redovisar vi svaren på frågan vad som skulle kunna få 
respondenterna att ändra deras åsikter kring varumärket. Fråga var 
huvudsakligen avsedd för de respondenter som inte ändrat deras åsikter efter 
ompositioneringskampanjen. 
 
De respondenter som inte hade en varumärkesimage som stämde överens med 
den nya varumärkesidentiteten, fast att de sett ompositioneringskampanjen ett 
flertal gånger, frågade vi vad som skulle kunna få dem att ändra deras 
uppfattning om varumärket. Genom deras svar, hoppades vi kunna finna 
lösningar till vad som skulle kunna få image och identitet att överenstämma 
bättre. 
 
 De vanligaste argumenten vi fick, handlade om att förpackningen var gammal 
och omodern, att varumärket måste framstå som än mer hälsosamt och att 
loggan borde ändras. Vissa respondenter tog även upp att de inte skulle kunna 
ändra deras uppfattning om varumärket, förrän de blev övertygade om att 
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produkten inte innehöll plastkulor. Åsikterna gick vidare isär om loggan skulle 
ändras eller inte. Vissa tyckte att den var ålderdomlig, medan vissa ansåg att den 
var fin som den var.  
 
Men förpackningen har enlig Ström (Intervju, 050111) ändrats i samband med 
ompositioneringskampanjen och den nya smaken. När konsumenterna tog upp 
åsikter kring förpackningen, frågade vi dem om de märkt av denna förändrats. 
Detta var de ingen av respondenterna som hade gjort, även då flera av 
respondenterna hade smakat det nya receptet och därmed även hade köpt 
produkten i den nya förpackningen. Nedan redovisas några av de svar vi fick när 
vi frågade vad som skulle kunna få respondenterna att ändra uppfattning om 
varumärket:  
 
Om det ska vara rakt igenom sportig, måste loggan och förpackningen ändras… 
kanske måste man även byta namn. 
Man 26 år, konsument av lätt & lagom  
 
De borde inrikta sig mer mot unga. Men jag tycker att det är bra att det sett 
likadant ut och jag tycker inte att man ska ändra på loggan. Tryck mer på 
hälsan. 
Man 22 år, konsument av lätt & lagom  
 
Om de fortsätter reklam kampanjen och ändrar utseendet på asken. Lätta har ju 
haft en väldigt intensiv reklamkampanj. Asken känns inte fräsch.  
Kvinna 28 år, ej konsument av lätt & lagom   
 
Tanken är god men de måste poppa till det lite komma på något annat koncept. 
Ful orange kartong. De behöver nischa sig.  
Kvinna 34 år, ej konsument av lätt & lagom  
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5 ANALYS 
   

 
I det här kapitlet kopplar vi samman empirin 
med teorin och redogör för de tankar och 
reflektioner som uppkommit i och med att 
resultatet av studien vuxit fram. Analysen 
avser att försöka att förklara varför vissa 
resultat i empirin erhållits och vad resultaten 
innebär. Vi har utgått från 
forskningsfrågorna i detta kapitels 
utformning. Vi har även valt att i så stor 
utsträckning som möjligt följa empirin,  i 
valet av rubriker. 
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5.1 Hur uppfattar konsumenterna i vårt urval det 

inarbetade varumärket efter att ha exponerats för en 
ompositioneringskampanj?  

 
Hur respondenterna uppfattade varumärket har vi valt att undersöka genom att 
studera hur respondenterna uppfattade ompositioneringskampanjen, hur de 
beskriver varumärkets direkta och indirekta attribut samt om respondenterna 
kunde identifiera sig med varumärket.  
 

5.1.1 Uppfattning av en ompositioneringskampanj  
 
Konsumenters uppfattningar kring ompositioneringskampanjen skiljer sig åt. Vi 
har här valt att analysera konsumenters åsikter kring att reklamen inte ansågs 
vara särskiljande samt åsikten att reklamen var förvirrande.  
  
5.1.1.1  Reklamen uppfattades inte som särskiljande 
 
Ett flertal respondenter ansåg att produktreklamen inte stod ut i förhållande till 
det övriga medieutbudet, trots att de visste vilken reklam vi åsyftade. Denna 
paradox, då konsumenterna å ena sidan inte anser att reklamen är särskiljande 
men å andra sidan har sett den, kan ha att göra med att kampanjens intensitet och 
grad av upprepning, vilket kan ha gjort att konsumenterna hade reklamen färsk i 
minnet. Att utsätta mottagaren för upprepning hjälper enligt Schiffman & Kanuk 
(1999) att överkomma det psykologiska oväsendet, den selektiva perceptionen 
och de kommunikativa barriärerna och underlättar mottagandet av budskapet.  
 
Frågan är om konsumenterna några veckor efter kampanjen kommer att kunna 
minnas och koppla ihop reklamen med produkten. Om det skulle vara så att den 
övervägande majoriteten av konsumenterna enbart mindes reklamen för att den 
precis hade visats under tre veckor, men att den inte annars var särskiljande och 
anmärkningsvärd, kan detta få konsekvenser. Om konsumenten ser reklam för 
en viss produkt, vid en viss tidpunkt, kan detta enligt Kotler et al (1999) göra att 
vissa attribut blir mer framträdande än andra. Det skulle kunna vara så att dessa 
attribut kanske inte skulle vara lika framträdande i ett skede efter att reklamen 
slutat visas.  
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Paradoxen då konsumenterna å ena sidan inte anser att reklamen är särskiljande 
men å andra sidan har sett den skulle även kunna förklaras av att vissa 
konsumenterna uttryckte det som att större delen av reklamen uppfattades som 
en typisk sportreklam och att den därför inte blev särskiljande (se bilaga 4; 
första delen av reklamen). Detta kan ha bidragit till att reklamen som helhet inte 
uppfattades som särskiljande. Det som ändå kan ha gjort att dessa konsumenter 
kom ihåg reklamen kan ha att göra med den sista delen av reklamen då vissa av 
konsumenterna blev förvånande (se bilaga 4; andra delen av reklamen).  Dessa 
konsumenter uttryckte att de hade blivit mycket häpna då det visade sig att det 
inte var en sportreklam, utan att det, som någon konsument uttryckte det; 
plötsligt dök upp ett Lätt & lagom paket i TV rutan och att det var en reklam för 
ett bordsfett. Detta kommer vi att analysera vidare under rubriken som följer 
nedan. 
 
5.1.1.2  Reklamen uppfattades som förvirrande 
 
Konsumenternas förvåning över att de hårt tränande männen och kvinnorna i 
första delen fanns i en reklamfilm för produkten Lätt & lagom, visar att de inte 
är vana med att förknippa produkten med sport. Då Arla Foods vill 
ompositionera varumärket till att uppfattas som mer sportigt anser vi inte att det 
är konstigt att konsumenterna blir förvånade eftersom en ompositionering av ett 
varumärke handlar om att förändra tidigare tankar hos konsumenter. Om 
konsumenterna inte skulle ha blivit förvånade, skulle detta kunna innebära att de 
redan ansåg att varumärket förknippades med sport. Antagligen kommer 
konsumenterna efter den andra kampanjomgångens tre veckor att inte bli lika 
förvånade i och med att Lätt & lagoms nya identitet blir mer inarbetad. Faran är 
om konsumenterna känner en alltför stor förvåning, vi tror då i likhet med Ries 
& Trout (2001) att det kan leda till att kunderna inte längre känner igen 
varumärket, något som i sin tur kan göra att konsumenterna upphör att köpa 
varumärket. Utifrån Ries & Trouts teori kan denna förvirring som vi fann att 
många respondenter kände därmed vara mycket negativ för Arla Foods. 
 
Även då syftet med reklamen att konsumenterna ska uppfatta varumärket som 
sportigare och fartigare än tidigare, har kampanjen ett ironiskt budskap som 
innebär att konsumenter av Lätt & lagom inte behöver vara så sportiga som 
personerna i reklamen. Detta kan även skapa en förvirring. I nästföljande stycke 
kommer vi att gå in på huruvida konsumenterna uppfattade ironin i reklamen. 
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Förståelsen för ironin är ytterst viktig för att konsumenterna ska förstå 
varumärkets nya budskap, det vill säga den nya varumärkesidentiteten. 
 
5.1.2 Uppfattning av varumärkets nya budskap 
 
Det fanns enligt vår empiri svårigheter i att uppfatta varumärkesbudskapet. 
Detta kan ha många olika anledningar.  
 
Svårigheter att uppfatta reklamen kan bero på oklarheten i huruvida reklamen 
riktar sig till dem som tränar eller inte tränar. De konsumenter som inte alls 
förstår ironin, kommer i värsta fall att tro att man måste vara mycket sportig för 
att köpa produkten. Detta då dessa konsumenter tror att de måste känna igen sig 
med dem som sportar i reklamen. Eftersom reklamkampanjen bygger mycket på 
varumärkets nya slogan för oss som skulle kunna röra oss lite mer, är förståelsen 
för denna viktig. Tankesättet bakom reklamen handlar om att produkten hjälper 
en på vägen. Vi fick uppfattningen att vissa av respondenterna kände igen sig i 
kampanjens nya slogan. Däremot verkade det som att samma respondenter inte 
kunde identifiera sig med varumärket eftersom de ansåg att Lätt & lagom var 
just för hälsosamt.  
 
Det skulle kunna vara så att dessa respondenter inte tänker på ironin i budskapet, 
då de kan ha kopplat samman varumärket med en mycket sportig och hälsosam 
profil utan att tänka på att reklamen var ironisk. Det kan även vara så att 
respondenterna uppfattat ironin men att de undermedvetet ändå tänker att 
varumärket är sportigt. Zaltman (2003) menar att den undermetena 
informationen som konsument så väl som marknad innehar, långt överstiger den 
medvetna informationen.  
 
Vi anser att reklamen är motsägelsefull. Den riktar sig till normalhälsosamma 
människor, då ironin i reklamen riktar sig till den vanliga konsumenten som inte 
identifierar sig själv med så sportiga människor, samtidigt som att kampanjens 
mål är att varumärket ska uppfattas som mer vitalt och kraftfullt.  
 
Bareham (1995) menar att varumärkesbudskap i reklam som bygger på humor 
kan komma att gå förlorad. En ironisk humor kan missförstås då det inte är alla 
som förstår den. De som förstått ironin helt, kommer antagligen att anse att 
reklamen vänder sig till dem som inte är lika hurtiga som de på reklamen, och 
att produkten kan hjälpa till på vägen mot ett hälsosammare leverne. Men bara 
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för att konsumenter känner igen sig i att de skulle kunna träna lite oftare, 
behöver detta inte nödvändigtvis betyda att de inte är hälsosamma, inte tränar 
eller är överviktiga. Här kommer var och ens individuella tolkningar av 
reklamen att spela en avgörande roll för vilken uppfattning de i slutändan kan 
komma att skapa om varumärket. Dessa tolkningar bygger på deras identitet och 
deras attityder. Individuella sanningar och är tankar som en person har om en 
viss sak och dessa är enligt Kotler et al (1999) mycket viktiga i skapandet av 
varumärkesuppfattningen.  
 
Att en del intervjupersoner uppfattat reklamen som aktiv och sportig på det sätt 
som Arla Foods avsåg, kan innebära att marknadsförarna skulle kunna ses som 
att vara en god bit på vägen att lyckas ändra varumärkesimagen, så att den 
kommer närmre den nya varumärkesidentiteten, om än på ett motsägelsefullt 
sätt. 
 
5.1.3 Uppfattning av varumärket 
 
Som vi nämnt bygger konsumenternas varumärkesimage på både direkta såväl 
som indirekta associationer. Dessa associationer analyseras under varsin 
rubrik. 
 
5.1.3.1  Uppfattning av varumärkets direkta attribut 
 
Här analyserar vi de tysta/direkta varumärkesattributen, vilka var de attribut 
som konsumenterna redogjorde för när vi bad dem beskriva varumärket och 
produkten. 
 
Tysta attribut är sådana som konsumenterna kommer att tänka på att när någon 
ber dem att beskriva en viss produkt eller ett visst varumärke (Kotler et al, 
1999). Om konsumenten ser reklam för en viss produkt, kan detta exempelvis 
göra att vissa attribut blir mer framträdande än andra (Kotler et al, 1999). Vi såg 
ett klart mönster då de flesta respondenterna beskrev produkten i ord på samma 
tema som den nya varumärkesreklamen, nämligen att produkten var fettsnål, 
relativt hälsosam och sund. Detta kan ses som positivt för Arla Foods då 
reklamen bara varit i gång tre veckor av sex. Många beskrev även produkten 
som svensk, trygg och vanlig vilket kan komma från Lätt & lagoms långa 
historia och att många av respondenterna vi pratat med har ätit det som barn.  
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Det trygga och svenska skall finnas kvar i varumärkesidentiten (Brinkenberg, 
telefonintervju, 041112). Dessa attribut kan inte ha kommit från den nya 
kampanjen, då denna avser att framstå som internationell (Brinkenberg, 
telefonintervju, 041112). Vi anser att det var rätt val att inte ta upp dessa attribut 
i reklamen, då dessa redan är starka. Ordet vanligt togs upp av många 
konsumenter och kan ses som både ett positivt och negativt attribut. En stor del 
av respondenterna menade att varumärket ansågs som medelsvensson, något 
som kan associeras med svenskt och tryggt vilket är positivt för företaget. 
Negativt sett skulle ordet vanligt även kunna ses som en motsättning till modernt 
och spännande och då skulle det inte vara så fördelaktigt för Arla Foods.  
 
Ord som gammalmodig och omodern beskrivs också vilket inte heller är så 
positivt för företaget med tanke på att den nya identiteten beskrivs som ung, 
spännande, modern och hälsosam (Ström, intervju, 041111). Att produkten 
beskrivs med dessa attribut anser vi kan ha att göra med dess långa historia på 
marknaden och att den tidigare inte genomgått så stora förändringar.  
 
Slutligen fanns det respondenter som beskrev produkten som onaturlig. Den 
onaturliga aspekten kan ha att göra med att många konsumenter tror att 
produkten innehåller plastkulor och att den därmed kan uppfattas som mer 
konstgjord. Svaren från respondenter vilka ansåg att produkten var för onaturlig, 
kommer vi inte analysera närmare då Lätt & lagom inte riktar sig mot dem som 
vill ha ett helt naturligt bordsfett utan tillsatser och färgämnen (Ström, intervju 
041111). 
   
5.1.3.2  Uppfattning av varumärkets indirekta attribut  
 
Här analyserar vi de indirekta varumärkesattributen, vilka var de attribut som 
konsumenterna redogjorde för när vi bad dem beskriva varumärket som person. 
 
Enligt Melin (1999) bidrar personligheten avseende varumärket till att göra 
varumärket mänskligt. Det kan underlätta för konsumenten att välja ett 
varumärke som man vet vad det står för, och som konsumenten förhoppningsvis 
vill associera sig med (Melin, 1999). Genom att vi studerade vad respondenterna 
ansåg att varumärket hade för personlighet eller snarare; vilken typ av person 
som varumärket skulle vara om det var en person, svarade vissa i termer som 
överrensstämmer med den nya imagen och några i termer som inte stämmer 
överens med den nya kampanjen eller den nya varumärkesidentiteten.  Från 
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respondenternas svar på denna fråga, var det ungefär lika många som uppfattade 
personen som ung och hälsosam som inte uppfattade personen på det sättet 
vilket kan innebära att budskapet är en aning tvetydigt. Anledningen till att 
varumärket uppfattades som ungdomligt, kraftfullt eller andra adjektiv som 
överensstämmer med varumärkesidentiteten, kan bero på den pågående 
kampanjen men det kan också bero på att respondenterna påverkats av 
kampanjer som tidigare visats.  
 
Enligt Schiffman & Kanuk (1999) utgörs varumärket som person av fem 
faktorer och av dessa anser vi att uppriktighet stämmer bäst överens med vår 
undersökning. Ett flertal av respondenterna beskrev varumärket som sunt, vilket 
i Brand personality framework (Schiffman & Kanuk, 1999) är en av 
underrubrikerna till uppriktighet. Vissa respondenter beskriver varumärket som 
person med ord som glad och snygg vilket nödvändigtvis inte behöver komma 
från reklamkampanjen. Även ordet energisk är även något som respondenterna 
nämner. Dessa attribut stämmer ju heller inte exakt överens med den nya 
identiteten, men vi ser det ändå som positivt för Lätt & lagom att människor har 
en god inställning till varumärket. Det är även positivt att många ser personen 
som ung då Lätt & lagom vill ompositionera sig mer mot det yngre segmentet  
(Ström, intervju, 041111). 
 
Då varumärkesidentiteten förändrats, kan detta innebära att de 
självförverkligandebehov som konsumenterna tidigare tillfredställde kan ha 
kommit att förändrats. Melin (1997) menar nämligen att varumärket kan vara ett 
medel för självförverkligande. Varumärkets självförverkligandebehov kan ha 
förändrats då konsumenterna enligt vår undersökning uppfattar varumärket som 
mer hälsosamt, ungt och sportigt.   
 
5.1.4 Uppfattning om identifikation med varumärket 
 
Det var få som svarade att de kunde identifiera sig med Lätt & lagom eftersom 
de ansåg att de hade svårt att identifiera sig med ett bordsfett. De resterande 
motiveringarna är emellertid intressanta för studien. Ett par av respondenterna 
svarade att de inte kunde identifiera sig med varumärket på grund av att de inte 
kunde identifiera sig med de elitidrottande personerna i reklamen. Motivet till 
att dessa inte förstod reklamen tror vi återigen är att den bygger på ironi. 
Eftersom vi redan analyserat denna fråga går vi inte närmare in på den här.  
För exempel på ironin ur reklamen se bilaga 4; första delen av reklamen. 
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Vi får uppfattningen att konsumenters svar på huruvida de kan identifiera sig 
med produkten har olika anledningar. Dels har det att göra med hur personen i 
fråga uppfattar produkten och dels har det att göra med hur personens subjektiva 
uppfattning är av sig själv. Detta var speciellt tydligt då vissa konsumenter 
uppfattade att produkten var för hälsosam jämfört med hur de själva anser sig 
vara. Någon respondent svarade att denne kunde identifiera sig med produkten 
då personen ansåg att Lätt & lagom var lagom var hälsosamt, och att detta 
stämde in på hur konsumenten såg på sig själv. Schiffman & Kanuk (1999) 
menar att ett varumärke kommer att attrahera personer som har en självbild eller 
en önskad självbild som stämmer överens med varumärkets image. Detta svar 
anser vi dock var positivt för Arla Foods då ord som hälsosam stämmer överens 
med den nya identiteten. 
 
För vissa respondenter berodde identifikationen med produkten på att 
konsumenten ätit produkten under en längre tid. Dessa har inte tagit till sig det 
nya budskapet utan där ligger de gamla kärnvärden kvar vilket innebär de trygga 
och svenska attributen. Detta behöver inte betyda att de inte förstått den nya 
identiteten men de tycker att den långa period under vilken de ätit produkten är 
det främsta argumentet till varför de identifierar sig med produkten.  
 
Schiffman & Kanuk (1999) menar att marknadsförarna kan styra hur 
konsumenterna relaterar till varumärket. Faktisk självbild innebär hur individen 
faktiskt ser sig själv. Den ideala självbilden påvisar hur individen skulle vilja se 
sig själv, den ideala sociala självbilden visar på vilket sätt individen skulle vilja 
att andra såg på honom eller henne. En konsument kan se kampanjen och vilja 
köpa produkten med avsikt att bli sportig (ideal självbild) eller med anledning av 
konsumenten redan anser sig som sportig och attraheras till varumärket för att 
det överrensstämmer med dennes faktiska självbild. Vi anser att det är svårt att 
spekulera i av vilken av dessa anledningar en konsument väljer att köpa Lätt & 
lagom. Vad det gäller exempelvis kläder menar vi att varumärket kan användas 
med avsikt att påverka den ideala sociala självbilden eftersom individen kan 
ändra synsättet av sig själv i andras ögon. Vi tror däremot att ett bordsfett inte i 
samma utsträckning kan användas för att omgivningen ska få en annan 
uppfattning om personen beroende på bordsfettsanvändning.  
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Sammanfattning av den första forskningsfrågan  
 
Paradoxen i att konsumenter å ena sidan anser att reklamen inte är särskiljande, 
men å andra sidan att de har sett den kan ha att göra med att kampanjens 
intensitet och grad av upprepning. Förvåningen hos många konsumenter efter att 
ha exponerats för kampanjen kan ses som ett tecken på att de inte tidigare sett 
varumärket som sportigt. Antagligen kommer de inte att i framtiden bli lika 
förvånade i och med att Lätt & lagoms nya identitet blir mer inarbetad. Detta var 
speciellt tydligt då vissa konsumenter uppfattade att varumärket var för 
hälsosamt, jämfört med hur de tidigare sett på varumärket. Konsumenterna 
ansåg att reklamen var förvirrande, vilket kan leda till att konsumenterna inte 
känner igen sig i varumärket, något som kan få som konsekvens att de helt slutar 
att köpa det. Förvirringen kan också bero på reklamens ironiska budskap och att 
konsumenterna inte förstått ironin. Respondenternas indirekta associationer 
kring varumärket som person skiljde sig åt. Några uppfattade personen som ung 
och hälsosam och andra uppfattade personen på motsatt sätt, vilket kan tyda på 
att vissa uppfattat ompositioneringen medan vissa ännu inte tagit till sig den.  
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5.2 Hur ser en eventuell skillnad ut mellan den nya 
varumärkesimagen och den nya 
varumärkesidentiteten?  

 
För att på ett överskådligt sätt kunna redogöra för skillnaden mellan 
varumärkesidentiten och varumärkesimagen efter ompositioneringskampanjen, 
måste vi först och främst åskådliggöra de båda. Detta har vi valt att göra med 
hjälp av en submapp och en consesusmapp. Vi har delat in denna rubrik i två 
underrubriker där vi först jämför de båda begreppen, för att sedan redovisa 
skillnaden mellan dessa. I denna fråga har vi fokuserat på att på ett så 
pedagogiskt och illustrativt sätt som möjligt åskådliggöra skillnaden, eftersom 
den ligger till grund för de nästföljande frågorna som kommer att analyseras 
mer ingående.  
 
5.2.1 Den nya varumärkesidentiteten och den nya 

varumärkesimagen 
 
Här följer en förklaring till hur consensusmappen och submappen ska tolkas 
och därefter redogör vi för mapparna. 
 
Linjerna mellan orden i de båda grafiska mapparna visar relationerna orden kan 
ha till varandra. De streckade linjerna representerar relationer ord emellan, men 
dessa är inte lika starka som de heldragna linjerade mellan orden. Streck 
företräder vår egen bild av hur ordens betydelse relaterar till varandra, men vi är 
liksom Turner (2000) av den uppfattningen att det alltid är viktigt att vara 
medveten om att samma ord kan ha skilda betydelser för olika individer. Orden i 
Submappen tar sin utgångspunkt i varumärkesidentiteten de i consensusmappen 
är de attribut som vi såg var förekommande utifrån respondenternas svar i vår 
undersökning. Nedan visar de både mapparna vilka vi sammanställt utifrån vårt 
empiriska material.  
 
5.2.1.1  Varumärkesidentiteten utifrån en Submapp 
 
Vår Submapp tar sin utgångspunkt i varumärkesidentiteten och visar de ord som 
vår uppdragsgivare vill att konsumenterna associerar till varumärket. Submappar 
bygger enligt Zaltman (2003) på företagens synsätt. Den målgrupp som 
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varumärket riktar sig till, är konsumenter som inte prioriterar träning mest, och 
som inte är måna om att maten de äter ska vara helt naturlig. Lätt & lagoms 
målgrupp vill som Ström (Intervju, 041111) utrycker det; unna sig livets goda på 
samma gång som de vill vara hälsosamma. Den nya varumärkesidentiteten 
beskrivs med ord som ung, spännande, modern, för mig, personlig, vital, 
kraftfull, och hälsosam (Ström, intervju, 041111). Det är enligt Ström (Intervju, 
041111) det sportiga i varumärket som betonas i kampanjen och som skiljer 
varumärket från konkurrenterna. 
 
Nedan har vi skapat en Submapp av varumärketsidentiteten. Illustrationen 
bygger på attribut i varumärket som vi anser att vårt fallföretag främst trycker 
på. Avseende Attributen för mig och personlig anser vi hänger samman och 
därför har vi kopplat samman dessa med en linje. Även hälsosamt, vitalt, 
kraftfullt, och ungt är kopplade till varandra. Orden ung och modern hänger ihop 
samt till en viss del spännande och modernt.  
 

 
 

Figur 10: Submapp av den nya varumärkes identitet  

Källa: Egen konstruktion 

 
Spännande Modern Kraftfull 

Personlig 

Vital 

Ung För mig   Hälsosam 
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5.2.1.2  Varumärkesimagen utifrån en Consensusmapp 
 
Consensus mappar representerar enligt Zaltman (2003) den uppsättning tankar 
som konsumenter delar avseende vissa produkter, tjänster eller varumärken. Då 
vi fann ett genomgående mönster avseende respondenternas uppfattning om 
varumärket efter att de sett ompositioneringskampanjen, har vi sammanställt 
dessa associationer i consensusmappen. Denna mapp visar det sammantagna 
resultatet av vad konsumenterna anser om produkten och dess varumärke.  
 
För att göra det möjligt att få en konsument att bli en kund är det viktigt att 
antingen förstärka eller förändra konsumenternas perceptioner av varan så att 
denne ser produkten med nya ögon (Araï, 1999). En ompositionering har enligt 
Melin (1997) för avsikt att påverka konsumenternas bild av varumärket. Genom 
att fråga om respondenterna ändrat sina åsikter angående varumärket Lätt & 
lagom kan man till en viss del utreda om varumärkesimagen har ändrats. Men 
det finns även en möjlighet att konsumenternas uppfattning har ändrats fast de 
inte anser det själva. Här kommer man in på frågan om huruvida konsumenterna 
själva inser att de påverkas av reklamen. Reklampåverkan kan nämligen enligt 
Zaltman (2003) ske undermedvetet.  
 
Detta skulle kunna innebära att det finns respondenter som menar att de inte tror 
att de ändrat uppfattning om varumärket, men att de skulle kunna ha gjort det i 
grund och botten. Även fast vi ställde frågan om de identifierade sig med 
reklamen kan man alltså inte helt lita på svaren eftersom reklampåverkan kan 
ske undermedvetet.  
 
Nedan har vi skapat vår egen Consensusmapp av varumärketsimagen. 
Illustrationen bygger på de vanligast förekommande attributen från vår 
konsumentundersökning, nämligen svenskt, tryggt, vanligt, halvnyttigt, sportigt 
och sunt. Enligt oss hänger orden sportigt och sunt nära samman, medan ordern 
halvnyttigt delvis relaterar till de båda. Vidare hänger vanligt och tryggt. Ordet 
svenskt anser vi till en viss del hänger samman med ordet tryggt. Att relatera 
attributen till varandra på detta sätt, gör vi för att läsaren ska få en klarare 
överblick över attributen. Vi vill även visa att andemeningen i vissa attribut kan 
likna varandra, och därmed kan konsumenterna ha förstått 
varumärkesidentiteten trots att de inte sagt det precisa ordet när de beskrev 
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varumärket. Illustrationen bygger på de direkta såväl som indirekta attribut i 
varumärket som vi anser att vår konsumentundersökning i huvudsak påvisade. 
 

 
Figur 11: Consensusmapp av den nya varumärkes image  

Källa: Egen konstruktion 

 

5.2.2 Skillnaden mellan den nya varumärkesidentiteten och den 
nya varumärkesimagen 

 
Här tar vi upp de attribut som inte överrensstämmer avseende den bild 
fallföretaget vill ge av varumärket och den bild konsumenterna har av det. 
 
Genom att jämföra varumärkesidentiten med de beskrivningar som 
respondenterna använde sig av, försökte vi urskilja vilka delar av 
varumärkesidentiten som inte tagits upp. Många av de ord som finns i 
varumärkesidentiten tas upp direkt, eller indirekt då de kan relateras till de ord 
som tas upp. Exempelvis kan hälsosam enligt vår mening relateras till vital och 
kraftfull. Då de flesta respondenter förstod varumärkesbudskapet, kan 
varumärket ha fått en något förändrad såväl som starkare image och därmed 
också ett större mervärde. En positiv och stark varumärkesimage innebär enligt 
Holger & Holmberg (2002) att produkten har ett stort mervärde. Detta kan 
innebära att varumärket därmed även fått ett starkare mervärde. 
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De ord som respondenterna använde i stor utsträckning såsom vanligt, svenskt 
och tryggt är delvis relaterade till varandra, och respondenter som använt dessa 
attribut i sina beskrivningar kring produkten har en bild som överensstämmer 
med den nya identiteten. Skillnaden mellan denna grupp och den föregående är 
att de troligen inte fått sin uppfattning kring produkten från reklamen, då den 
inte avsåg att föra fram dessa attribut. Dessa attribut tror vi snarare kommer från 
produktens historik som det första lättmargarinet i Sverige snarare än från den 
nya kampanjen.  
 
Vid en jämförelse mellan Submappen och Consensusmappen ser vi att attribut 
såsom personlig, för mig, spännande och modern är attribut som vi inte funnit 
att konsumenterna nämnt i vår undersökning men vilka finns med i Submappen. 
Tvärtemot de moderna och spännande attributen, uppfattade många 
konsumenter varumärket som tryggt och vanligt. Orden sportigt och hälsosamt 
var dock attribut som stämde överens i både imagen och identiteten.  
 
Att produkten inte beskrivs som spännande och modern anser vi kan ha att göra 
med dess långa historia på marknaden och att den tidigare inte genomgått så 
stora förändringar. Historiken är svårt att göra någonting åt. I vissa fall kan även 
förpackningen som vissa konsumenter uppfattar som en kvarleva från sjuttiotalet 
vara en anledning till att varumärket inte ses som spännande eller modernt.  
 
Sammanfattning av den andra forskningsfrågan 
 
Genom en Submapp som tar sin utgångspunkt i varumärkesidentiteten har vi 
åskådliggjort de ord som vår uppdragsgivare vill att konsumenterna ska 
associera till varumärket. Consensus mappar representerar den uppsättning 
tankar som konsumenter delar avseende varumärket. Genom att jämföra dessa 
två mappar det vill säga varumärkesidentiten i Submappen med de beskrivningar 
som respondenterna använde sig av i Consensusmappen, försökte vi urskilja 
vilka delar av varumärkesidentiten som inte tagits upp. De attribut som vårt 
fallföretag ville föra fram, men konsumenterna i vår studie inte uppfattade, var 
attribut som personlig, för mig, spännande och modern.  
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5.3 Vad är orsaken till en eventuell skillnad mellan 

varumärkesimage och varumärkesidentitet? 
 
Under rubriken till föregående forskningsfråga fann vi att det fanns en skillnad 
mellan varumärkesimagen och varumärkesidentiteten. Orsakerna till denna 
skillnad har vi under denna rubrik delat in i kommunikationsproblem och 
problem i den inarbetade varumärkesidentiteten. 
 
5.3.1 Problematiken kring kommunikationen 
 
Kommunikationen från företaget kan enligt Holger & Holmberg (2002) vara 
tematisk identitet såsom en slogan eller visuell identitet såsom en förpackning.  
Dessa element är enligt författarna delar i varumärkets sammanlagda identitet. 
Under denna rubrik tar vi upp dessa två delar då de är beståndsdelar i 
informationen företaget kommunicerar till konsumenterna.  
 
Varumärket som informationsbärare har till en viss del omarbetats avseende den 
funktionella faktorn, då identiteten har ändrats. Till lanseringen av den nya 
kampanjen har nämligen produktens förpackning ändrats (Ström, intervju 
041111). Detta kan få som konsekvens att de informationsbärande så väl som de 
garant och riskreducerande funktionerna kan ha kommit att försvagas. Detta tror 
vi dock är av marginell inverkan, då respondenterna enligt vår undersökning inte 
hade uppmärksammat att förpackningen förändrats då insamlingen av empirin 
skedde på ett tidigt stadium och att respondenterna därför inte hade lagt märke 
till dessa förändringar.  
 
Anledningen till att de inte uppmärksammat förändringen tror vi kan bero på att 
de inte hunnit upptäcka detta, eller att förändringen var för liten. Då vissa 
respondenter menade att de inte sett någon förändring avseende förpackningen, 
fast att de köpt produkten med den nya smaken som kommer i den nya 
förpackningen, har vi i denna analys utgått från att förändringen på 
förpackningen inte varit tillräckligt markant. Förpackningens design väckte 
enligt vår undersökning stor debatt, då många var kritiska till färgen på 
förpackningen och att hela utformningen av förpackningen var för 
sjuttiotalsinspirerad. 
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Till skillnad från Becel som har ett faktabaserat reklambudskap, använder sig 
Lätt & lagom sig av ett mer känsloladdat budskap i sin marknadsföring. (Ström, 
intervju, 041111) De visuella attributen såsom förpackningen blir därmed 
betydelsefulla då produkten säljs utifrån den mindre vägen till att övertyga, 
vilken innebär att mottagaren främst bryr sig om ifall att meddelandet är 
emotionellt tilltalande och andra faktorer som snarare bygger på känslor än fakta 
(Passer & Smith, 2004). Resultat kan bli att det synliga blir avgörande för om 
konsumenten har en positiv eller en negativ bild av varumärket. Därmed kan en 
positiv varumärkesimage bli svår att uppnå om konsumenterna har negativa 
åsikter kring de visuella bitarna i varumärkesidentiteten. Vår undersökning tyder 
på att den nya sloganen nått fram till flertalet av respondenterna, men det finns 
även många respondenter som inte förstår den nya kampanjen på grund av ironin 
som finns i varumärkets slogan.  
 
5.3.2 Problematiken kring den inarbetade varumärkesidentiteten 
 
Under denna rubrik tar vi upp problematiken kring varumärkesidentitet och 
dess motsägande identitet och den identitetsutvecklande faktorn som 
varumärkesnamnet innebär. 
 
5.3.2.1  Den motsägande varumärkesidentiteten 
 
Porter (ur De Wit, & Meyer, 2004) menar att ett företags styrkor och svagheter 
alltid kan hänföras till konkurrensstrategier. Lätt & lagom har valt att använda 
sig av en ny varumärkesidentitet och därmed även en ny differentieringsstrategi, 
men samtidigt ligger den gamla varumärkesidentiteten och därmed även 
effekterna av den gamla differentieringsstrategin kvar. Den nya differentierings 
strategin ämnar vara mer internationell men samtidigt vill Arla Foods bevara det 
svenska. Vidare ämnar den nya varumärkesidentiten att vara spännande och 
modern, samtidigt som att varumärket fortfarande ska bevara det trygga. Enligt 
Bareham (1995) hindrar starka budskap konsumenternas negativa tankar om 
varumärket och för fram de positiva tankarna. Då många konsumenter har 
svårigheter att förstå budskapet borde innebära att budskapet inte blir starkare 
och detta hindrar då att ta fram positiva tankar om varumärket hos 
konsumenterna. 
 
Varumärket skall även framstå som än mer kraftfullt, vitalt och hälsosamt än 
tidigare. Men med den nya sloganen för oss som skulle kunna röra oss lite mer, 
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vänder sig Arla Foods mot dem som inte tränar tillräckligt mycket. Lätt & lagom 
fokuserar sig dessutom på nya konsumenter samtidigt som de vill bevara de 
gamla. Vi tror att det kan vara svårt att ”vara allt” risken finns då att man fastnar 
i mitten och att konsumenter inte uppfattar vad varumärket står för. Enligt Porter 
(ur De Wit, & Meyer, 2004) hamnar ett företag som använt sig av samtliga 
strategier, men som inte lyckas motsvara någon i mitten, utan någon fördel. 
Enligt Kapferer (1994) står ordet varumärkesidentitet för det som ger varumärke 
mening, men detta är dock svårt att skapa om varumärket är motsägelsefullt. 
 
Vi anser inte att varumärket inte har en klar positioneringsstrategi, eftersom 
vissa respondenterna uppfattade varumärket som lagom och vissa det som lätt, 
vissa uppfattade det som tryggt och vissa det som tufft. I enlighet med 
författarna Schiffman & Kanuk (1999) tror vi att en distinkt varumärkesimage är 
svårt att få när man inte har en klar positioneringsstrategi.  
 
5.3.2.2  Det missvisande varumärkesnamnet  
 
Enligt Lagergren (1998) är varumärket en viktig signal till omvärlden. Namnet 
på varumärket är enligt Melin (1999) en identitetsutvecklande faktor. Författaren 
menar att namn som har någon form av inneboende mening kan styra identiteten 
i en viss riktning. Om det skulle vara som Melin säger kan Lätt och lagom ha en 
nackdel i förhållande till Lätta eftersom ordet Lagom står för någonting mindre 
fettsnålt än Lätta. Det här resonemanget har vi även sett då vi pratade med 
respondenterna i undersökningen. Tre av respondenterna uttryckte att Lätt & 
lagom var mindre fettsnålt än Lätta även fast båda bordsfetten har samma 
fetthalt. Många respondenter ansåg att Lätt & lagom var halvnyttigt medan Lätta 
ansågs som en lightprodukt. Trots detta verkar respondenter efter att de sett 
kampanjen anse att Lätt & lagom blivit nyttigare. Denna aspekt skulle även 
kunna visa att Lätt & lagom gått ut med en identitet av mer emotionell karaktär 
snarare än faktamässig, då Lätt och lagom inte redogjort för den exakta 
fetthalten i sin kampanj utan budskapet ger mer en känsla av sundhet.  
 
Vi tror att det är en nackdel att varumärkets namn innehåller ordet lagom. Vi 
tror att det på sjuttiotalet, då varumärket lanserades var något eftersträvansvärt 
att ett bordfett var lagom beträffande fetthalt. Idag kan detta dock ses som något 
negativt, då fler och fler produkter skall innehålla en så låg fetthalt som möjligt. 
Arla Foods står här inför en svårighet då måste föra fram hälsobudskapet än 
starkare för att få konsumenterna att förstå att Lätt & lagom är lätt. Om man 
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väljer att byta namnet leder detta till att ett helt nytt varumärke skapas, vilket 
innebär att en varumärkeskänndom på nytt måste skapas. Detta kräver resurser 
men eftersom det kostar att föra fram ett budskap som till viss del säger emot 
varumärkesnamnet kan det vara värt det.  
 
Sammanfattning av den tredje forskningsfrågan 
 
Orsaken till att det finns en skillnad mellan varumärkesimage och 
varumärkesidentitet kan ligga i kommunikationen. Kanske har inte vissa 
beståndsdelar i den nya identiteten som till exempel den visuella identiteten, det 
vill säga förpackningen genomgått tillräckligt stora förändringar för att det ska 
uppfattas av konsumenterna. Ett annat kommunikationsproblem ligger i Lätt & 
lagoms nya slogan som ibland inte uppfattas på rätt sätt på grund av att den 
innehåller ironi. Lätt & lagom har inte en tillräckligt tydlig målgrupp. Det är 
oklart huruvida de riktar sig till dem som inte tränar så mycket, vilket det 
ironiska budskapet skulle mena, eftersom de samtidigt vill föra fram ord som 
kraftfull vital och sportig i sin nya identitet. Varumärkesnamnet är också att 
problem eftersom det innehåller ordet Lagom och därför kanske inte upplevs 
som lika lätt som Lätta.  
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5.4 Vad skulle kunna göras för att minska det eventuella 

avståndet mellan varumärkesimagen och 
varumärkesidentiteten?  

 
Vi anser att vi utifrån vår undersökning kan se ett mönster att varumärket är på 
god väg att ompositioneras, då respondenterna både sett 
ompositioneringskampanjen och uppfattat kampanjen som fartigare. Men då 
detta inte gäller för alla respondenter, följer här rekommendationer beträffande 
vad som enligt vår undersökning skulle kunna göras för att ytterligare minska 
avståndet mellan varumärkesimage och varumärkesidentitet.  
 
5.4.1 Lösning på problematiken kring förpackning och slogan 
 
Begreppet revitalisering innebär enligt Melin (1997) förändringar i varumärkets 
förpackning. Vår studie påvisar att förpackningen var en av de viktigaste 
beståndsdelarna i varumärket och eftersom den uppfattades som omodern, skulle 
en revitalisering vara på sin plats. Förpackning har dock nyss gjorts om men 
detta var det ingen av konsumenterna som uppfattat. Eftersom förpackningen 
trots förändringen fortfarande uppfattas som negativ, anser vi att Arla Foods 
skulle kunna undersöka detta närmare.  Eventuellt skulle det kunna vara av 
intresse att ytterligare göra designförändringar. Enligt Holger & Holmberg 
(2002) är målsättningen att kombinera de olika elementen i 
varumärkeskommunikationen till något enhetligt. Detta anser vi inte sker vad 
det gäller varumärkesidentiteten och den visuella kommunikationen såsom 
förpackningen då den förstanämnde avser att utsända modernitet och den senare 
uppfattas som gammal. 
 
Om det är så att den förändring som skett inte är tillräckligt märkbar, skulle den 
orangea färgen eventuellt kunna tonas ned eller att man endast har delar av 
förpackningen orangefärgad. Detta då det var färgen som väckte de främsta 
klagomålen. Förslagsvis skulle man kunna använda sig av en orange kvadrat 
runt varumärkesnamnet. Vi vill dock poängtera att färgen borde finnas kvar på 
förpackningen då det är ett särskiljande attribut och en stark beståndsdel i 
varumärkesidentiteten. Denna färg, och hela förpackningen, har kommit att bli 
de främsta utmärkande dragen för varumärket (Ström, intervju, 041111). Färgen 
orange står enligt Schiffman & Kanuk (1999) för någonting informellt, kraftfullt 
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och något som de flesta har råd med. Då ordet kraftfullt även finns med i 
varumärkesidentiteten, kan detta attribut komma att förstärka 
varumärkesidentiteten. Dessutom drar färgen orange enligt Schiffman & Kanuk 
(1999) till sig uppmärksamhet på ett effektivt sätt. Då vi fick intrycket av att 
förpackningen var den viktigaste beståndsdelen i varumärket hos de flesta och 
uppfattades som omodernt, anser vi att förpackningen ytterligare skulle kunna 
ändras. Då det ändå var denna färg som väckte de främsta klagomålen skulle 
färgen eventuellt kunna tonas ned.  
 
Varumärket skulle förutom den starka visuella identiteten, även behöva en stark 
tematisk identitet för att på detta sätt kunna bekämpa fördomen att Lätt & lagom 
inte är en lightprodukt. Vi ställer oss frågande till om den varumärkets nya 
slogan kommer att lyckas med detta, då många inte förstår ironin i dess budskap.  
 
5.4.2 Lösningar på problematiken kring den motsägande 

identiteten 
 
Vi har funnit att varumärket har en motsägande varumärkesidentitet. Här gäller 
det att man frågar sig om varumärket skall framstå som internationellt eller 
svenskt, som spännande eller tryggt. Det svenska, trygga tillhör den gamla 
varumärkesimagen och finns redan i konsumenternas medvetande.  
 
Vi anser att den ompositionering som skett handlat om att föra fram orden 
spännande och internationellt och då måste företaget sträva efter att ta bort de 
motsägande orden som härstammar från den gamla varumärkesidentiten. Det är 
även viktigt att känna till att det enligt vår undersökning var respondenter som 
inte kände till företaget bakom varumärket. Oberoende av om Arla Foods väljer 
att gå ut och informera om detta eller inte är det bra att känna till. Vi anser att 
det hänger på om man väljer att föra fram det mer internationella, som i den nya 
kampanjen, eller det mer svenska. Om man väljer det senare kan Arla Foods 
hjälpa till att ytterliga bidra med en svensk image. Dock anser vi inte att detta är 
nödvändigt då respondenterna redan ansåg att varumärket var svenskt, men det 
kan vara bra för företaget att känna till att vissa respondenter var ovetandes om 
detta.   
 
5.4.3 Lösningar till problematiken kring varumärkets namn  
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Avseende namnet Lätt & lagom och budskapet lagom i namnet kan detta ord 
hindra varumärket från att uppfattas lika lätt som exempelvis Lätta. Eftersom 
varumärkets identitet idag är mer lätt än lagom, samtidigt som att 
varumärkesimagen enligt mönster i vår undersökning är mer lagom än lätt, 
skulle Arla Foods kunna trycka på ordet lätt i namnet, med en undertext 
exempelvis såsom Lätt & lagom –mer lätt än lagom. Detta skulle även innebära 
att varumärket inte enbart skulle sätta fokus på den visuella identiteten där 
förpackningen är det centrala kännetecknet, utan även den tematiska identiteten 
där en slogan är det viktiga. Huruvida detta skulle kunna ses som en slogan eller 
som ett budskap i reklamen eller på förpackningen anser vi att det råder delade 
meningar om.  
 
Sammanfattning av den fjärde forskningsfrågan 
 
Lösningar till Lätt & lagom kring vad som skulle kunna göras för att minska 
avståndet mellan den nya varumärkesidentiteten och nya varumärkesimagen 
ligger i den visuella identiteten som skulle kunna förstärkas genom ytterliggare 
förändringar i förpackningen. En annan lösning kan vara att byta namn eller att 
ha en undertext till namnet som till exempel Lätt & lagom – mer lätt än lagom. 
Företaget skulle även kunna kombinera den visuella identiteten med en starkare 
tematisk identitet det vill säga en ny slogan som är lättare att förstå på grund av 
att den innehåller mindre ironi. Avser förtaget att ha kvar kärnvärden som till 
exempel svenskt och tryggt i identiteten kan de ta hjälp av Arlakon det vill säga 
företagsidentiteten för att förstärka varumärkesidentiteten. Lätt & lagom måste 
dock ta ställning till om de verkligen vill ha detta kärnvärde kvar i identiteten, 
då de på detta sätt kommer att innehålla attribut som motsäger varandra. 
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6 SLUTSATSER 
   

 
I detta kapitel sammanfattas de resultat som 
vi kommit fram till i studien. Vi ger även våra 
slutsatser av uppsatsen och återkopplar 
därmed till syftet med arbetet för att på detta 
sätt även kunna svara på de frågeställningar 
som finns i inledningen. 
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6.1 Hur uppfattar konsumenterna i vårt urval det 
inarbetade varumärket efter att ha exponerats för en 
ompositioneringskampanj?  

 
Det finns respondenter som uppfattar varumärket i enlighet med den nya 
varumärkesidentiteten, då ompositioneringskampanjen antingen stärkte deras 
tidigare uppfattning av varumärket eller ändrade uppfattningen i riktning mot 
den nya varumärkesidentiteten. Det finns även konsumenter som, trots att de sett 
ompositioneringskampanjen inte helt tagit till sig det nya budskapet utan 
uppfattade varumärket i överrensstämmelse med den gamla 
varumärkesidentiteten. Att konsumenter uppfattar en reklam som förvånande 
kan bero på att konsumenterna inte längre känner igen sig i varumärket detta kan 
i sin tur leda till att de helt kan komma att ta avstånd från det men eftersom 
konsumenterna ändå var positiva skulle deras förvåning också kunna leda till att 
de närmar sig varumärket. I reklam som bygger på ironi kan konsumenter bli 
väldigt förvirrade eftersom reklambudskapet kan vara svårt att förstå. På så sätt 
kan budskapet i reklamen komma att gå förlorat.  
 

6.2 Hur ser en eventuell skillnad ut mellan den nya 
varumärkesimagen och den nya varumärkesidentiten? 

 
Skillnaden mellan den nya varumärkesimagen och den nya 
varumärkesidentiteten kan förklaras i att de attribut som ligger längst ifrån den 
gamla varumärkesidentiteten inte uppfattas. Detta kan ha att göra med 
varumärkets långa historia på marknaden och att det tidigare inte genomgått så 
stora förändringar. Historien är svårt att göra någonting åt men man kan ta 
lärdom av den, och det kan vara en fördel att ha tänkt igenom innan hur den 
gamla inarbetade varumärkesimagen skulle kunna förhindra att en 
ompositionering  uppfattas på fel sätt.   
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6.3 Vad är orsaken till en eventuell skillnad mellan 
varumärkesimage och varumärkesidentitet? 

 
Skillnaden mellan den nya varumärkesimagen och den nya 
varumärkesidentiteten kan bero på kommunikationsproblem av exempelvis den 
visuella identiteten, det vill säga förpackningen och uppfattningar kring denna. 
Budskapet i varumärkesnamnet kan vara tvetydigt och kan på så sätt leda till 
missförstånd om det motsäger de nya attribut som en ompositionering önskar 
föra fram. Även innehållet i den tematiska identiteten det vill säga i exempelvis 
varumärkets slogan kan vara orsak till en skillnad, om den innehåller för mycket 
ironi. Varumärkesidentiteten måste vara så pass klar att den inte motsäger sig 
själv. Att den motsäger sig har att göra med att attribut från den gamla 
varumärkesidentiteten finns kvar i den nya. Det är svårt att få den nya 
varumärkesimagen att stämma överens med den nya varumärkesidentiteten när 
varumärkesidentiteten inte står för ett klart budskap, det vill säga motsägande 
attribut. Det kan även vara så att skillnaden beror på att konsumenternas 
personliga sanningar om varumärket är felaktiga och behöver korrigeras.  
 

6.4 Vad skulle kunna göras för att minska det eventuella 
avståndet mellan varumärkesimagen och 
varumärkesidentiteten? 

 
Det kan vara bra att göra de största förändringarna kring de element som är de 
viktigaste och mest framträdande i varumärkesidentiteten. Detta då de mest 
framträdande elementen i varumärket torde vare de som påverkar konsumenten 
starkast i en reklam. Om den visuella identiteten ska vara den mest framträdande 
och inte uppfattas i överrensstämmelse med den nya varumärkesidentiteten 
skulle de största förändringarna kunna ske där. Det starkaste elementet skulle 
fortfarande kunna kombineras med en någon annan exempelvis en stark tematisk 
identitet, men då gäller det att skapa en slogan som är lättförstålig för 
konsumenterna och inte bygger för mycket på ironi. Ett namnbyte kan bli 
nödvändigt om det nuvarande namnet motsäger de attribut som den nya 
kampanjen försöker föra fram. Något annat som kan göras för att minska 
avståndet mellan varumärkesimage och identitet är att ta hjälp av 
företagetsidentiteten och utgå från attribut som denna innehar eftersom 
varumärkesidentiteten på så sätt skulle kunna få dubbel genomslagskraft. 
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6.5 Reflektioner kring arbetets gång 
 
I studiens inledningsfas lade vi stor vikt vid att hitta ett fallföretag som passade 
väl in med studiens syfte. Efter omsorgsfullt sökande fann att varumärket Lätt & 
lagom skulle genomföra en ompositioneringskampanj. Vi har sett det som en 
utmaning att sammankoppla ekonomiska teorier med psykologiska för att på 
detta sätt få ett tvärvetenskapligt synsätt. Detta synsätt har satt sin prägel på hela 
uppsatsen och kombinationen av de båda ämnena anser vi vara en av studiens 
starkaste punkter. Genom att studera mer än bara de ekonomiska aspekterna, har 
gjort att vi fått en bild som är mer nyanserad än om vi bara tagit hjälp av dessa 
teorier.  
 
Att sammanställa en referensram inom två skilda ämnen kräver att 
uppsatsförfattarna innehar god kunskap inom båda områdena. Det var arbetsamt 
men även mycket givande att läsa in sig på litteratur som kunde vara till nytta 
för uppsatsen avseende det psykologiska perspektivet.  Det svåraste i arbetet 
anser vi ändå varit att hela tiden reflektera och återkoppla syfte och 
forskningsfrågor med teorietiska modeller och det insamlade materialet i 
empirin.  
 
6.6 Vidare forskning 
 
Forskningsfrågor som vi anser vore intressanta att undersöka, vore huruvida det 
är svårare att ompositionera ett redan inarbetat varumärke i konsumenternas 
medvetande i förhållande till att positionera ett varumärke som inte är inarbetat. 
Det skulle även vara intressant att studera problematiken kring att ompositionera 
ett inarbetat varumärke i förhållande till att positionera ett nytt varumärke 
utifrån ett företagsperspektiv.   
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BILAGA1  
 

Intervjuguide till konsumentundersökningen 
 
Informera om att vi skriver vår D-uppsats vid Linköpings universitet, syftet med 
studien samt att den skrivs på uppdrag av Arla Foods. 
 

• Fråga om respondenten sett den nya reklamkampanjen för Lätt & lagom?  
Hur många gånger?   

 
• Respondentens ålder och kön? 

 
• Fråga om respondenten äter Lätt & lagom? Varför/varför inte? 

 
De som sett reklamen ett antal gånger och har lämplig ålder för vår 
undersökning, går vidare och får delta i undersökningen. 
 

1. Hur skulle du vilja beskriva reklamen? Hur uppfattar du den? 
 

2. Vilka känslor och ord skulle du vilja beskriva reklamen med?  
 

3. Beskriv vad produkten/varumärket lätt & lagom står för enligt dig?  
 

4. Vad vet du om produkten/varumärket lätt & lagom? 
 

5. Vilka värderingar skulle du beskriva att lätt & lagom står för enligt dig? 
 

6. Identifierar du dig med reklamen och varumärket? Varför/varför inte? 
 

7. Vilka känslor och ord skulle du vilka beskriva varumärket lätt & lagom 
med?  

 
8. Om varumärket lätt & lagom var en person, vilken person skulle du anse 

denne var då? Varför då? 
 

9. Tror du att denna reklam ändrat dina åsikter beträffande varumärket lätt & 
lagom? I sådana fall hur?  
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10. Varför/varför inte?  
 

11. Vad skulle kunna få dig att ändra uppfattning om lätt & lagom? 
 
Visa respondenten anteckningarna av svaren på frågorna och fråga om denne 
godkänner att dessa kan komma att publiceras i uppsatsen. 
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BILAGA 2  

 
Intervjuguide till varumärkets Brand Manager  

 
 

1. Berätta om produktens historia. 
 
2. Hur stor marknadsandel innehar varumärket? 
 
3. Vilka är varumärkets huvudsakliga konkurrenter? 

 
4. Hur ser varumärkets målgrupp ut? 

 
5. Vilka är varumärkets kärnvärden? 

 
6. Vad kännetecknar varumärkets nya identitet? 

 
7. När startade ompositioneringskampanjen? Vilka medier? Hur länge pågår 

kampanjen? 
 

8. Vad vill kampanjen föra fram för budskap? 
 

9. På vilket sätt har identiteten ändrats jämför med den tidigare 
varumärkesidentiteten? 

 
10. Har det genomförts någon tidigare undersökning beträffande imagen? 

Vad kom ni fram till då? 
 

11. Vilket segment ligger produkten inom? 
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BILAGA 3 

 
Intervjuguide till reklamansvarig 

 
 

1. Skulle du kunna beskriva den nya ompositioneringskampanjen? 
 
2. Hur länge har du arbetat med reklamkampanjer för varumärket?  

 
3. Vilken målgrupp vänder sig ompositioneringskampanjen till? 

 
4. Vilket budskap vill ni förmedla i ompositioneringskampanjen? 

 
5. Är det några speciella adjektiv som ni vill att konsumenterna skall tänka 

på när de ser kampanjen? 
 

6. Vilka känslor avser kampanjen att förmedla? 
 

7. Vilken är produktens nya identitet? 
 

8. Vilken var produktens tidigare identitet? 
 
9. Har budskapet som sänds ut avseende produkten ändrats? I så fall på 

vilket sätt? 
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BILAGA 4 

 
Den nya Kampanjen 

 

 

 

Figur 12: Bild från den nya reklamkampanjen (första delen av reklamen) 

Källa: www.anrbbdo.se/web/content/main.asp?intId, 041116 

 

 

 

Figur 13: Bild från den nya reklamkampanjen (andra delen av reklamen) 

    Källa:www.anrbbdo.se/web/content/main.asp?intId, 041116 
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BILAGA 5  
 

Produktsortiment lätt & lagom 
 

 

   

                      lätt & lagom (tidigare original)       lätt & lagom 30% 

 

    

       lätt & lagom oliv  lätt & lagom omega 3 

 

Figur 14: Produktsortiment lätt & lagom 

Källa: www.arla.se, 041112 


