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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel återfinns bakgrunden till vårt problemområde. 

Den efterföljande problemdiskussionen leder sedan fram till de 

problemfrågor vi har för avsikt att besvara samt syftet med vår uppsats. Vi 

har även gjort vissa syftesavgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Coca-Cola, Heinz och Kellogs 

 

Detta är några av världens mest välkända varumärken och de har alla mer 

än 100 år på nacken. I Sverige är genomsnittsåldern för de mest kända 

varumärkena 75 år, något som överensstämmer med situationen i de flesta 

andra länder.1 Av detta kan vi dra slutsatsen att det är svårt och tar mycket 

lång tid att bygga upp ett starkt varumärke.  

 

Varumärke är ju som begrepp inget nytt men har på sistone börjat användas 

allt mer frekvent i allt fler sammanhang. Du kan knappt öppna en 

affärstidning eller managementbok idag utan att läsa om hur viktigt det är 

att bygga starka varumärken. Varumärken är något som berör alla typer av 

företag. Att bygga och bibehålla ett starkt varumärke är lika viktigt för den 

lokale hantverkaren som försöker skapa sig en profil som för det 

                                           
1 Carlberg 1997  
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multinationella hi-techföretaget.2 Att varumärket har fått en ökad betydelse 

ser vi ofta prov på, inte minst då företag köps upp för summor som ligger 

långt över de värden som kan hittas i balansräkningen3.  

 

Varför är då varumärket så viktigt? Därför att en produkt kan kopieras av 

konkurrenter medan ett varumärke är unikt, svarar många forskare4. Detta 

skulle kunna ses som att vi inte längre köper produkter, vi köper 

varumärken.  

 

Idag sker en värdemigration från varor till tjänster, något som leder till att 

spelreglerna på marknaden förändras. En kund kan inte utvärdera en tjänst 

innan den har utförts, så som en produkt kan utvärderas innan ett köp. 

Eftersom det inte går att se eller känna på en tjänst baseras köpet på 

kundens förtroende för leverantören. En av de aspekter som förmedlar detta 

förtroende från företag till kund är just varumärket.5 

 

Varför väljer då många kunder ett starkt varumärke? En anledning är att vi 

människor föredrar att använda oss av saker som vi redan känner till genom 

egna eller andras erfarenheter. Denna psykologi begränsar sig inte till 

konsumenter. Att välja ett starkt varumärke med en klar kompetensprofil 

kan även hjälpa det köpande företaget att sänka sina transaktionskostnader. 

Dagens företag har varken tid, kunskap eller råd att utvärdera allt de köper 

inför varje enskilt beslut utan förlitar sig ofta på kända leverantörer och 

                                           
2 Nilson 2000 
3 Håkansson & Wahlund 1996 
4 Se exempelvis Ind 1997 
5 Månadens affärer 10/1997 
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kända varumärken.6 Den som väljer ett udda och okänt märke tar större risk 

och får svårt att försvara sig när något går snett7. Den välkända frasen 

”ingen får sparken för att de har köpt en IBM” visar på varumärkets viktiga 

roll i många organisationer.8 

 

Att varumärket gör produkten unik, dagens värdemigration samt att kunder 

föredrar att använda sig av välkända märken gör att ett starkare varumärke 

ger en större chans att få leverera. Om företaget har ett starkt varumärke 

förknippar de tänkbara köparna det snabbare med rätt produktslag och med 

gynnsamma egenskaper hos produkten9. Då konkurrenskraft är nyckeln till 

framgång kan starka varumärken utgöra skillnaden mellan att vinna eller 

förlora på marknaden. Lyckas företaget dessutom göra kunderna lojala mot 

varumärket kan en stabil efterfrågan skapas samt ge en möjlighet att ta ut 

högre priser10.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I den marknadssituation som vi befinner oss i, med marginellt upplevda 

produktskillnader, skapas ett mer uttalat behov för företaget att 

differentiera sitt varumärke. Vikten av varumärken med emotionella värden 

                                           
6 Håkansson & Wahlund 1996 
7 Månadens affärer 10/1997 
8 Håkansson & Wahlund 1996 
9 Månadens affärer 10/1997 
10 Håkansson & Wahlund 1996 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 4 

och symbolisk mening ökar i takt med att produktens funktionella fördelar 

upplevs som mindre.11 

 

För att knyta kunden känslomässigt till företaget är det viktigt att 

varumärket stämmer överens med och avspeglar företagets personlighet, 

dess identitet. De flesta företag med välkända varumärken har gradvis 

anpassat logotype, förpackning och design till ett modernare snitt. Volvo 

har exempelvis tonat ner den trafikblå färgen till en mer stämningsfull blå 

kulör. Volvo säger själva att både företaget och kunderna utvecklas så det 

grafiska överensstämde inte längre med Volvos identitet.12 

 

Identiteten är alltså av stor betydelse för företagets förmåga att knyta 

kunder till sig. En alltför omfattande förändring i en inarbetad och stark 

identitet kan innebära att den blir otydlig och förlorar sin kraft vilket i 

förlängningen även kan leda till att kunder går förlorade.  

 

Ett exempel på detta är när Sparbanken bytte ut den gamla eken mot en 

futuristisk figur som förmodligen också skulle likna en ek. Ett misstag som 

företaget försökte rätta till i den nya logga som designades vid samgåendet 

med Föreningsbanken.  

 

Vårt fallföretag, ICA Menyföretagen, har genomgått stora organisatoriska 

förändringar och försöker nu skapa en gemensam kultur och identitet för 

hela företaget. Har de lyckats? Är åsikterna om detta desamma inom 

                                           
11 Urde 1997 
12 Carlberg 1997 
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företaget som bland kunderna? Vilka associationer får kunder och företaget 

självt till varumärket ICA Menyföretagen?  

 

För att kunder ska bli lojala mot ett varumärke räcker det inte att de känner 

till det, de måste känna till det för rätt saker13. Vidare krävs det att 

kunderna erhåller ett mervärde för att märkeslojalitet ska uppnås. Vad 

består då detta mervärde av till ICA Menyföretagens kunder? Finns det 

överhuvudtaget ett mervärde? 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Problemdiskussionen lyfter fram många frågor som har uppkommit då vi 

funderat kring ICA Menyföretagen, varumärken, identitet och business-to-

business. Vi har dock valt ut de frågor vi anser väga tyngst. De 

huvudsakliga frågor vi har för avsikt att besvara i denna uppsats är: 

 

• Vad är ICA Menyföretagens identitet och vad står dess varumärke för? 

• Har kunder samma uppfattning om identiteten och varumärket som 

företaget ifråga? 

• Hur kan kundernas märkeslojalitet stärkas? 

• Fungerar de varumärkes- och identitetsmodeller som är avsedda för 

relationen mellan företag och konsument även i business-to-business-

situationer?  

 

 

                                           
13 Melin 1999 
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1.4 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är indelat i tre delar;  

 

För det första avser vi att undersöka vi hur väl den interna uppfattningen 

stämmer överens med den externa om vad som är ICA Menyföretagens 

identitet samt vad dess varumärke står för.  

 

Den andra delen består i att se hur användbara de modeller vi använt är i 

business-to-business-relationer då dessa egentligen är avsedda för analys av 

förhållandet mellan företag och konsument. 

Avslutningsvis har vi för avsikt att utforma en egen modell som förklarar 

hur märkeslojalitet uppnås i en business-to-business-relation. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

ICA Menyföretagen är en grossistfirma vilket innebär att de säljer vidare 

till andra företag och organisationer. Detta leder till att vi endast kommer 

att beröra så kallad business-to-business vilket i sin tur medför att vi 

utelämnar varumärket och dess identitets betydelse för enskilda 

konsumenter. 

 

Vi har inte för avsikt att reda ut varumärkets juridiska betydelse i vår 

uppsats utan koncentrerar oss på dess emotionella värde. Vi utesluter även 

varumärkets värde i balansräkningen. Vår avsikt är inte att bedöma dess 

betydelse i kronor och ören. 
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Vi har koncentrerat oss på två av ICA Menyföretagens affärsområden; 

storkök och restaurang. Naturligtvis finns alla tre områdena med i 

beskrivningen av företaget men vi utesluter affärsområdet servicehandel i 

vår empiri och analys. Orsaken är att vi anser att detta affärsområde skiljer 

sig väsentligt från de övriga två. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 Företagsbeskrivning: Detta kapitel är en beskrivning av vårt 

fallföretag, ICA Menyföretagen. Avsikten med att lägga detta avsnitt så 

tidigt i rapporten är att alla de efterföljande delarna innehåller exempel från 

företaget. Företagsbeskrivningen innehåller företagets historik, organisa-

tionsstruktur, en beskrivning av verksamheten samt affärsidé och vision.  

 

Kapitel 3 Vetenskapligt förhållningssätt: Kapitel tre redogör för vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. I detta kapitel har vi beskrivit ett antal olika 

synsätt för att på så sätt ge läsaren en översikt över alternativen. Vi anser 

nämligen att för att kunna förklara var vi står behövs även en förklaring av 

de ståndpunkter vi väljer bort. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

vårt vetenskapliga förhållningssätt. Detta förhållningssätt ligger till grund 

för vår gemensamma föreställningsram. Med detta kapitel vill vi, med 

andra ord, ge läsaren en uppfattning om våra grundläggande värderingar 

som genomsyrar denna uppsats. 

 

Kapitel 4 Metod: Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt vid 

genomförandet av denna studie, vilket baseras på vårt vetenskapliga 

förhållningssätt. Detta kapitel har även till uppgift att öka rapportens 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 8 

trovärdighet. Genom att beskriva hur vi genomfört urval samt intervjuer 

vill vi påvisa med vilken noggrannhet vi utfört datainsamlingen. I detta 

kapitel återfinns även kritik mot vår metod. Kapitel 3 och 4 ger tillsammans 

läsaren en vägledning för att kunna bedöma denna magisteruppsats 

kunskapsbidrag, det vill säga dess vetenskapliga bidrag. 

 

Kapitel 5 Referensram: I detta kapitel beskriver vi de modeller och teorier 

vi har för avsikt att tillämpa på empirin. Det inledande avsnittet beskriver 

de efterföljande fyra delarnas innehåll och upplägg. Under kapitlets gång 

bygger vi upp en egen modell över sambandet mellan referensramens olika 

delar; varumärket, identitet, positionering samt kundens märkeslojalitet.  

 

Kapitel 6 Empiri: I det 6:e kapitlet presenteras vår empiri, det vill säga 

resultatet av de intervjuer som vi genomfört. För att inte göra detta kapitel 

alltför svårsmält har vi valt ut de delar ur intervjuerna som är relevanta 

samt användbara i analysen. Strukturen i kapitlet följer till stor del vårt 

intervjuunderlag (se bilaga 1). 

 

Kapitel 7 Analys: I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av de 

modeller och teorier som presenteras i kapitel 5, referensramen. I analysen 

framkommer även våra egna åsikter och funderingar kring respondenternas 

svar. 

 

Kapitel 8 Slutsatser och rekommendationer: Detta är det avslutande 

kapitlet; slutsatser och rekommendationer. I detta kapitel besvaras de 

problemfrågor vi ställde upp inledningsvis i rapporten. Vi ger även 

rekommendationer för hur ICA Menyföretagen bör agera för att stärka sin 

identitet. Avsikten med detta kapitel är även att besvara vårt syfte. 
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2 Företagsbeskrivning 
 

2.1 ICA Ahold AB 
 

ICA AB är nordens största detaljhandelsgrupp med en omsättning på över 

120 miljarder SEK. Till koncernen hör mer än 4600 butiker i Sverige, 

Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. ICA AB:s affärsidé är att 

vara kundens främsta val vid köp av mat genom att erbjuda prisvärda varor 

och service med omtanke i butiker som är lokalt anpassade på olika 

marknader. ICA AB ägs till 50% av Ahold som är en snabbt växande 

internationell livsmedelskedja med ledande supermarknadskedjor i Europa, 

Förenta Staterna, Latinamerika och Asien. Ahold har mer än 8000 butiker i 

ett tjugotal länder.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Koncernstruktur för ICA Ahold AB (Internt material ICA 

Menyföretagen) 

                                           
14 Internt material ICA Menyföretagen 
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2.2 ICA Menyföretagens historik 
 

ICA AB beslutade i mitten av 70-talet att de ville starta verksamhet inom 

storhushåll. Det första steget var att köpa in färdiga bolag. Wickmans i 

Arlöv köptes upp 1975 och Heidenborgs i Karlstad köptes upp 1976. Båda 

dessa bolag var privatägda med lång erfarenhet inom storhushåll och 

restaurangbranschen. Därefter tillkom även Edebolaget i Sundsvall, Ole-

gruppen i Partille samt Jeppsson i Stockholm och även dessa tre grossist-

företag var privatägda. Under denna tid etablerade ICA AB själva enheter i 

Luleå, Umeå, Östersund, Gävle, Uppsala, Borlänge, Örebro och Skövde. 

De enheter som ICA AB själva etablerade var verksamma direkt under en 

enhet som kallades ICA Storhushåll, medan de uppköpta bolagen opererade 

som fristående juridiska enheter.15 

 

År 1990 skedde en stor omorganisation där flera bolag slogs samman till 

ICA Handlarna med ICA Förbundet i spetsen, och därunder ICA 

Partihandel AB och ICA Detaljhandel AB. I omorganiseringen som 

genomfördes blev storhushållsverksamheten och snabbgrossen ”över”. 

Dessa överblivna enheter bildade genom ICA Partihandel AB 

Menyföretagen. Menyföretagen utgjordes i sin tur av fyra olika grossister: 

Jeppsson – en restauranggrossist i Stockholmsområdet, Heidenborgs – en 

Sibyllagrossist i Karlstad som i samband med omorganiseringen fick 

storhushållsavdelningen i Norrland, Olegruppen som även tillhandahöll 

restaurangutrustning, Wickmans i skåneregionen som vände sig mot 

                                           
15 Jansson 010319 
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offentlig sektor och slutligen Meny snabbgross som idag kallas service-

handel.16  

 

Ända fram till 1993 hade de olika grossistenheterna inom Menyföretagen 

sina egna logotyper och namn. Då togs namnet ICA Menyföretagen (ICA 

Meny), och därmed fick Menyföretagen draghjälp av ICA AB:s namn.17 I 

samma veva fick de olika grossistenheterna samma logotype, de behöll sina 

gamla namn men loggan kom att se likadan ut avseende färger och stil. På 

så sätt togs ett steg mot att skapa en gemensam profil inom företaget.18  

 

 

2.3 ICA Menyföretagen idag 
 

Idag är ICA Menyföretagen ett helägt dotterbolag i koncernen ICA Ahold 

AB, och ett av Sveriges ledande grossistföretag inom restaurang, storkök 

och servicehandel. ICA Menyföretagen är rikstäckande och har en års-

omsättning på 5 miljarder SEK. Kvällsrestauranger, kedjekunder (exempel-

vis hotell), kurs- och konferensanläggningar, fritid & nöje, nya koncept och 

offentlig sektor är de kundgrupper som ICA Menyföretagens riktar sig 

mot.19 

 

Under hösten 2000 genomfördes ytterligare en förändring av ICA 

Menyföretagen. Numera heter företaget enbart ICA Menyföretagen, oavsett 

                                           
16 Mowitz 010404 
17 Mowitz 010404 
18 Mowitz 010331 
19 Internt material ICA Menyföretagen 
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var i landet leverantören finns och ska operera som ett bolag. Med andra 

ord togs de fyra grossistnamnen bort helt och en gemensam företagskultur 

ska nu prägla organisationen.20 

 

Figur 2 ICA Menyföretagens logotype (Internt material ICA Meny-

företagen) 

 

I och med förändringen består ICA Menyföretagen nu av tre olika 

affärsområden:  

 

Diagram 1 Affärsområdenas respektive storlek i ICA Menyföretagen 

(Wahlgren 010427) 

                                           
20 Wik 010404 
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1. Storkök: Affärsområdet storkök vänder sig till den offentliga sektorn, 

det vill säga till skolor, kommuner, landsting och dagis. Det är främst 

halvfabrikat som säljs till kunder inom detta område.  

2. Restaurang: Detta affärsområde vänder sig till den privata sektorn så 

som kvällsrestauranger, lunchrestauranger, kurs- och konferens, krog, 

kedjor och nya koncept, och det är till största del råvaror samt vin och 

sprit som säljs till dessa kunder. 

3. Servicehandel: Detta affärsområde har riktat in sig mot Pressbyråer, 

Statoil, SevenEleven och kiosker, och det handlar i mångt och mycket 

om konfektyr till detta segment.21  

 

 Storkök Restaurang  Servicehandel  

F.d. Jeppsson 33% 77% - 

F.d. Olegruppen 44% 21% 35% 

F.d. Wickmans 72% 28% - 

F.d. Heidenborgs 40% 20% 40% 

 

Tabell 1 De f.d. grossisternas fördelning mellan de olika affärsområdena 

(Respondent från respektive f.d. grossist) 

 

ICA Menyföretagen har även, förutom de tre tidigare nämnda 

affärsområdena, restaurangutrustning i sitt sortiment och detta är en 

stödfunktion som finns inom alla tre affärsområdena. I organisations-

schemat är enheten restaurangutrustning placerad i stabsfunktionen. Likaså 

logistik är en enhet som servar alla affärsområden, och logistikenheten 

finns på de platser där ICA Menyföretagen har lagerenheter. Logistik-

                                           
21 Wik 010404 
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enheten ansvarar för lagerhantering, plockning av beställningar samt 

transport av desamma.22  

 

Det nya organisationsschemat för ICA Menyföretagen ser ut enligt nedan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Organisationsschema för ICA Menyföretagen (Internt material ICA 

Menyföretagen)  

 

Sveriges Bästa Bord är en restaurangguide som ICA Menyföretagen 

sponsrar. Företaget är även stora sponsorer till Sveriges Kökschefers 

Förening, det svenska kocklandslaget, kocktävlingen Bocuse d´Or, 

Husmanskostens trofé liksom EM för kockar. En av anledningarna till detta 

                                           
22 Wik 010404 
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engagemang är att ICA Menyföretagen känner ett gastronomiskt ansvar och 

därför vill vara med och utveckla samt stödja gastronomin i Sverige.23 

 

 

2.3.1 Affärsidé  

 

”Vi ska genom ett nära samarbete med våra prioriterade kunder på den 

nordiska marknaden stå för ett effektivt arbetssätt och nyskapande helhets-

lösningar som ger gemensam lönsamhet och därmed vara den bästa 

samarbetspartnern”. 

Källa: Internt material ICA Menyföretagen 

 

 

2.3.2 Vision 

 

”ICA Meny ska vara det attraktivaste företaget för människor som vill 

arbeta med mat och dryck och skall uppfattas som ett kunskapsföretag med 

intelligenta helhetslösningar.” 

Källa: Internt material ICA Menyföretagen 

 

                                           
23 Mowitz 010331 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 16 

3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vi vill i detta kapitel försöka visa på hur vissa grundantaganden och 

synsätt om verkligheten kan komma att påverka vårt sätt att gripa oss an 

problem och vad som färgar våra tolkningar. Förklaringen bör kunna ge 

läsaren ett stöd, vilket kan vara till hjälp för att förstå och tolka 

resonemang och slutsatser i uppsatsen. Vi vill att läsaren ska förstå att 

valet av vetenskaplig ansats som görs i uppsatsen inte sker utifrån ett 

förutsättningslöst tillstånd hos oss som författare. Vi som författare är 

medvetna om att vi är färgade i våra val genom tillhörighet till ett speciellt 

forskningsområde, tidigare kunskap och erfarenheter. 

 

 

3.1 Vetenskapsteori 
 

Vad är vetenskap? Vad är sanning och vad är kunskap? På dessa frågor 

finns det otaliga antal svar och resonemang. Vi ser det poängfullt, att för 

egen del, titta närmare på vad vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi 

innebär, och vilken betydelse det får för vår uppsats. 

 

Wallén menar att forskning behövs för att ny kunskap ska kunna växa fram 

och för att ompröva invanda eller etablerade rutiner. Vetenskapsteorins 

huvuduppgift är en diskussion om hur forskningen ska bedrivas för att den 

ska vara bra, effektiv med mera. Flera grundläggande föreställningar om 

forskning, värderingar och normer är vare sig sanna eller felaktiga i 

empirisk mening, utan har olika företrädare och avspeglas i olika 

forskningstraditioner. Det är forskaren själv som måste ta ställning till dem. 
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Värderingarna och normerna kan inte undvikas genom att som forskare 

bara söka ta reda på ”hur det verkligen är”. Värderingarna påverkar hur 

forskare uppfattar något som ett vetenskapligt problem och vilken metod 

som sedan väljs. 24 

 

Vetenskapsteori handlar om på vilken grund vi människor kan ta ställning 

till frågor som vi anser vara viktiga. Vetenskapen söker sanningen, att ta 

reda på hur det förhåller sig i verkligheten. På samma gång som sanningen 

söks går vetenskapen ständigt framåt och förändras. Vetenskapens 

utveckling förutsätter också att gamla åsikter förkastas. Om vetenskapen 

ständigt går framåt innebär det att vi människor aldrig kan veta någonting 

säkert, något som Thurén kallar den vetenskapliga paradoxen. De 

vetenskapliga sanningarna är med andra ord provisoriska. 25  

 

Enligt Ejvegård innebär vetenskapsteori, och vad som är vetenskaplighet, 

att varje uppsats och skrift som produceras inom universitetet skall vara 

saklig, objektiv och balanserad.26 De uppgifter som presenteras ska därmed 

vara sanna och riktiga vilket innebär att vi som uppsatsskrivare inte utan 

vidare får godta de uppgifter som vi samlar in. Istället måste vi lägga ned 

mycket tid på att kontrollera de fakta som vi presenterar i uppsatsen.  

 

Vidare ska vårt förhållningssätt präglas av objektivitet. Dock innebär inte 

denna objektivitet att våra personliga åsikter, tankar och ställningstaganden 

inte alls ska komma till uttryck. I vårt fall innebär detta att vi måste beakta 

                                           
24 Wallén 1996 
25 Thurén 1998 

 
26 Ejvegård 1996 
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ståndpunkter från alla viktiga håll, och klart och tydligt klargöra när vi 

själva tar ställning. Ejvegård27 menar också att en kombination av saklighet 

och objektivitet är det som ska eftersträvas. För oss som uppsatsskrivare 

innebär detta att vi ska eftersträva en balans mellan de olika områden som 

vi behandlar. 

 

 

3.2 Kunskap 
 

Kunskapsteori är läran om kunskapers uppkomst och art, deras relation till 

verkligheten28 samt frågor om mänsklig kunskap. Idag finns det en mängd 

olika uppfattningar om vad kunskap är, vilka härstammar från de två 

huvuduppfattningarna inom den äldre filosofin, realism och idealism.29  

 

Realism innebär att det finns verkliga objekt eller företeelser och en 

motsvarande uppfattning om kunskapen som en avspegling eller en bild av 

verkligheten och dess riktighet kan prövas empiriskt. Den andra 

uppfattningen, idealism, innebär att kunskapsobjektet bara finns i, eller är 

beroende av, våra egna föreställningar. Dessutom är kunskapen subjektiv 

på grund av att den är beroende av varje människas egna föreställningar.30  

 

Vår uppfattning om vad som utgör kunskap kan liknas vid den 

huvuduppfattning som kallas idealism, vilken vi har beskrivit ovan. Detta 

                                           
27 Ejvegård 1996 
28 Wallén 1996 
29 Lundahl & Skärvad 1999 
30 Wallén 1996 
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då vi inte tror att det går att presentera en objektiv verklighet som alla 

uppfattar som objektiv. Vi är medvetna om att vår uppsats präglas av våra 

tolkningar, och att den kunskap som presenteras är beroende av våra 

föreställningar.  

 

Enligt Wallén kännetecknas den vetenskapliga kunskapen av att problemen 

är avsiktligt förenklade och avgränsade för att kunna hanteras med de teori- 

och metodansatser som är tillgängliga. Målet är att åstadkomma ett 

sammanhängande system av teorier i form av allmängiltiga lagar som 

förklarar de fenomen som kan observeras. Resultaten måste kunna 

kommuniceras till andra forskare för att prövas och bearbetas vidare i deras 

forskning.31 

 

 

3.2.1 Kunskapens tillväxt och Kuhns paradigm 

 

Hur växer och utvecklas kunskapen? Vetenskapsteoretikern Thomas S 

Kuhn har behandlat hur den vetenskapliga kunskapsutvecklingen faktiskt 

sker.  

 

I hans teori är begreppet paradigm av central betydelse. Enligt Kuhn består 

ett paradigm av ett antal väsentliga hypoteser inom ett visst forskningsfält, 

och inom detta paradigm råder det en viss likriktning hos forskarna. Kuhns 

huvudbudskap är att den vetenskapliga kunskapen inte växer stegvis. Under 

vissa perioder sker visserligen denna kunskapsutveckling stegvis, något 

                                           
31 Wallén 1996 
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som han kallar normal vetenskap, vilket innebär en utveckling av 

vetenskapen inom ett etablerat paradigm.32 

 

Den vetenskapliga kunskapsutvecklingsprocessen innehåller även veten-

skapliga revolutioner. Då det uppstår en vetenskaplig revolution ersätts helt 

eller delvis ett gammalt paradigm med ett nytt, vilket är oförenligt med det 

gamla. Att ett gammalt paradigm byts ut mot ett nytt kan få dramatiska 

effekter, så som exempelvis grundläggande antaganden om hur världen ser 

ut.33 

 

Genom den utbildning och erfarenhet vi fått, kan vi sägas befinna oss i det 

företagsekonomiska paradigmet. Som studenter och uppsatsskrivare är vi 

påverkade av de trossatser och de normer som finns inom detta. Paradigmet 

kan sägas stå för en del av det sätt som vi ser på verkligheten vilket kan 

göra det svårt för oss att vara kritiska till de normer och synsätt som det 

omfattar. 

 

 

3.3 Objektivitet och subjektivitet 
 

Kunskapsteorin innehåller två i grunden olika vetenskapliga plattformar, 

nämligen positivismen och hermeneutiken. De kan även ses som två olika 

slags paradigm där positivismen står för objektivitet medan hermeneutiken 

står för subjektivitet34. 

                                           
32 Kuhn 1992 
33 Lundahl & Skärvad 1999 
34 Lundahl & Skärvad 1999 
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Vi är av åsikten att det inte alltid är enkelt att vid första ögonkastet avgöra 

vad som är objektivt eller subjektivt. Dessa begrepp är fundamentala inom 

forsknings- och vetenskapshistorien. Av den anledningen finner vi det 

nödvändigt att reda ut vad de står för samt hur de kan kopplas till olika 

vetenskapliga inriktningar. 

 

 

3.3.1 Positivism 

 

Den underliggande filosofin i den positivistiska traditionen, vilken har sitt 

ursprung i naturvetenskapen, är att det existerar en mer eller mindre 

objektiv verklighet som är skild från människan. Objekt, tillstånd och 

händelser existerar oberoende av oss människor. Våra sinnen tar emot 

information från denna omgivande verklighet och ger oss så kunskap om 

den. Vi försöker förklara omvärlden, i vilken också våra medmänniskor 

ingår, genom att hitta generella principer eller lagar.35  

 

En förutsättning för att kunna uppnå generell kunskap som är gemensamt 

för många olika fenomen är att bortse från de enskilda fenomenens 

specifika eller särskilda egenskaper36. Det karakteristiska och personliga 

skalas alltså bort för att kunna få allmängiltiga påståenden, och en 

förenkling av verkligheten är ett måste för att kunna göra en generalisering.  

 

Positivismen eller den traditionella samhällsvetenskapliga forskningen 

utmärks av att det yttersta syftet är att studera kausalitet, det vill säga 

                                           
35 Backman 1998 
36 Andersson 1979 
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orsak-verkan-relationer. Detta innebär att en oberoende variabel, vanligen 

någon aspekt i omvärlden och/eller människan, försöker förklaras genom 

att denna påverkar eller orsakar en beroende variabel.37 

 

Enligt Wallén är den viktigaste kritiken mot positivismen just den att 

människan ses som ett objekt, ett ting, vilket kan innebära att sammanhang 

och helhet tappas.38 

 

Vi anser inte att vi som människor objektivt kan se på världen, hur den är 

konstruerad och samtidigt hålla oss distanserade till densamme. Detta då vi 

menar att våra känslor och upplevelser är avgörande för våra tolkningar. 

Därmed tar vi som uppsatsskrivare avstånd från positivismen så som 

vetenskaplig forskning. 

 

 

3.3.2 Hermeneutik 

 

Hermeneutiken kan ses som en motsats till positivismen. Istället för att 

betrakta verkligheten som mer eller mindre objektiv, som positivisterna, ses 

den subjektivt.39 Positivisternas forskningsideal är något som avvisas av 

hermeneutikerna, då det inte finns några generella lagar för alla epoker 

eller samhällen, de är istället särpräglade40. Verkligheten är en individuell, 

social och kulturell konstruktion. Intresset förskjuts mot att studera hur 

                                           
37 Backman 1998 
38 Wallén 1996 
39 Backman 1998 
40 Andersson 1979 
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människor uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, där individen 

är en del i en subjektiv omvärld.41  

 

Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste 

mening42 samt att få en förståelse, det vill säga att finna en betydelse eller 

en mening43. Vidare menar Andersson44 att det inte bara finns ett krav på 

förståelse av förändring, utan också en strävan efter att skapa förändringar. 

 

Hermeneutiken som filosofi riktar intresset, som ovan nämnt, mer mot 

individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut så är fokus 

på hur individen tolkar och formar en verklighet.45 Enligt Andersson är 

personligheten avgörande för betydelsen av den vetenskapliga kunskapen. 

Kunskap är någonting som växer fram ur praktiska och personliga 

erfarenheter.46 

 

Det är den hermeneutiska forskningen som vi väljer att ansluta oss till. Vi 

kommer att redogöra närmare för denna i stycket om förförståelse och 

förståelse, som är en del av hermeneutiken som vetenskap. 

 

 

 

                                           
41 Backman 1998 
42 Wallén 1996 
43 Andersson 1979 
44 Andersson 1979 
45 Backman 1998 
46 Andersson 1979 
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3.4 Förförståelse och förståelse 
 

Vår strävan med denna uppsats är att nå förståelse av undersöknings-

objektet och inte en förklaring av olika samband. Detta anser vi vara viktigt 

att klargöra för att påvisa vår vetenskapliga ståndpunkt. Med anledning av 

att vi till stora delar ansluter oss till det hermeneutiska synsättet ser vi det 

som väsentligt att ta upp förförståelse och förståelse som är några av de 

mest centrala inslagen. 

 

 

3.4.1 Förförståelse 

 

Tanken är att det alltid finns förutsättningar för att vi ska kunna förstå 

någonting. Dessa förutsättningar är vår bakgrund, vilket avgör vad som är 

förståeligt eller oförståeligt47. Med förförståelse menas att vi inte uppfattar 

verkligheten enbart genom våra sinnen. Förförståelsen påverkas i hög grad 

av våra värderingar och bygger därmed på ett önsketänkande.48 Går man 

tillbaka till en text om igen, så är förförståelse inte densamma som första 

gången. Detta då det redan finns en helhetsförståelse. Med den 

utgångspunkten läses delarna på ett nytt sätt, och därmed byggs en ny 

helhetsförståelse upp.49  

 

I detta sammanhang innebär det ovan beskrivna att det vi lärt oss under vår 

studietid, uppväxt och livserfarenhet utgör den förförståelse som ligger till 

                                           
47 Gilje & Grimen 1992 
48 Thurén 1998 
49 Molander 1988 
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grund för denna uppsats. Det är i våra bakgrundskunskaper som vi finner 

de ord och kopplingar som gör att vi kan skapa en helhet av delarna. Till 

följd av att det alltid finns någon form av förförståelse ser vi det som 

intressant att ställa oss frågan hur det kan vara möjligt att inta ett objektivt 

förhållningssätt i positivistisk bemärkelse?  

 

En svag förförståelse kan leda till att forskarens arbete blir bristfälligt och 

ibland till och med helt vilseledande. Resultatet av en svag förförståelse 

kan vara svårigheter för forskaren att avgöra vilka faktorer och samband 

som är relevanta. Dessutom riskerar forskaren att välja fel metod för att få 

tillträde till den informationen som är nödvändig.50 För att undvika att vi 

har en alltför svag förförståelse vid genomförandet av denna uppsats har vi 

försökt reducera den risken genom att läsa in oss på det ämnesområde som 

behandlar metod och angreppssätt. På så sätt har vi kunnat välja det 

tillvägagångssätt som bäst lämpar sig för vår undersökning. 

 

 

3.4.2 Förståelse 

 

En förklarande undersökning har till syfte att visa på orsak-verkan-

förhållanden i verkligheten51. En undersökning som syftar till att nå 

förståelse innebär att söka en betydelse eller mening bakom händelser. Det 

innebär att gå längre än en förklaring. Inte endast kausalsambandet är 

intressant, utan även vad som mer ligger bakom de framkomna orsakerna. 

                                           
50 Gummesson 1985 
51 Andersson 1979 
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Vi som författare söker alltså uppnå förståelse där ett tänkande är 

uppkomsten till händelsen. 

 

Utmärkande för den hermeneutiska traditionen i den snävare betydelsen av 

hermeneutik är ett erkännande av ”den hermeneutiska cirkeln”. Det finns 

många olika sätt att betrakta den hermeneutiska cirkeln på. Exempelvis 

måste delarna förstås för att förstå en helhet, och för att förstå delarna 

måste en förståelse för helheten finnas. Ytterligare ett exempel är 

förförståelse-tolkning-förståelse.52  

 

 

3.5 Induktiv och deduktiv ansats 
 

Vilket val av forskningsansats som görs berör i hög grad uppfattningar om 

relationer mellan teori och empiri. Vi ser det av vikt för läsaren av denna 

uppsats att förstå hur vi förhåller oss till teori och empiri, och avser därför 

att redogöra för vår ståndpunkt. 

 

Det finns framförallt två olika sätt att dra slutsatser på53, så kallade 

metodansatser: den induktiva och den deduktiva54. Induktion innebär att det 

är datainsamlingen som är utgångspunkten, och det är sedan ur det 

materialet som mer generella teoretiska slutsatser söks dra. En teori 

utvecklas alltså för att förklara fenomenet.55 Det är enligt Thurén viktigt att 

                                           
52 Helenius 1990 
53 Thurén 1998 
54 Wallén 1996 
55 Lundahl & Skärvad 1999 
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slå fast att vi aldrig kan vara helt säkra på ett induktivt resonemang, 

eftersom det bygger på empiriskt material som sällan utgör en fullständig 

uppräkning. Det går att komma fram till större eller mindre sannolikhet, 

men det går aldrig att uppnå hundraprocentig visshet.56 

 

I den deduktiva ansatsen har teorin en viktigare och mer självständig 

ställning än vid induktion57, och den bygger på logik58. Den deduktiva 

metoden är hypotetisk, där hypotesen är ett ur teorin härlett påstående som 

sträcker sig utöver nuvarande kunskap och som skall prövas empiriskt.59 

Teorins implikation används för att göra förutsägelser och logiska slutsatser 

försöker dras60. Däremot är det av vikt att poängtera att dessa inte behöver 

vara sanna i den mening att de överensstämmer med verkligheten61.  

 

Oavsett om den induktiva eller den deduktiva metoden används för att dra 

slutsatser går det att komma fram till samma resultat. Skillnaden är dock att 

i den induktiva metoden finns det trots allt en teoretisk möjlighet att 

resonemangen stjälps av erfarenheten. I vår uppsats ansluter vi oss till den 

induktiva metoden för att dra slutsatser utifrån den empiri som utgör vår 

grund. Detta innebär att våra resultat inte går att fastställa med 

hundraprocentig säkerhet. Det finns en möjlighet att den slutsats som 

presenteras kan kullkastas.62 

                                           
56 Thurén 1998 
57 Wallén 1996 
58 Thurén 1998 
59 Wallén 1996 
60 Lundahl & Skärvad 1999 
61 Thurén 1998 
62 Wallén 1996 
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3.6 Vårt förhållningssätt 
 

En aspekt av vetenskaplighet kan sägas vara en viss attityd eller 

förhållningssätt till verkligheten omkring oss63. Efter att ha resonerat kring 

olika vetenskapliga förhållningssätt vill vi redogöra för vårt egna, varav 

några redan har tagits upp, inte minst för att underlätta för läsaren av denna 

rapport. Vi kommer nedan att göra en sammanfattning av våra ställnings-

taganden.  

 

Vår uppsats präglas av idealism, som är en av de filosofiska huvud-

inriktningarna. Vi anser nämligen att kunskapen är subjektiv av den 

anledningen att den är beroende av föreställningarna hos varje enskild 

individ. Vidare finner vi kunskapen vara föränderlig. Människan kan inte 

veta vad som även i framtiden kommer att vara bestående. Våra tolkningar 

präglar vår uppsats, och den kunskap som presenteras avgörs av våra egna 

föreställningar. 

 

Kuhns centrala begrepp paradigm är även det någonting som berör vår 

uppsats. Då vi befinner oss i det företagsekonomiska paradigmet kommer 

de föreställningar, normer och trossatser som finns inom detta att ha en stor 

inverkan på hur vi ser på verkligheten samt hur vi uppfattar den. Att vara 

kritiska till detta paradigm och vad det står för är någonting som är svårt 

för oss då det är det företagsekonomiska paradigmet som har format oss 

under vår tid som studenter. 

 

                                           
63 Molander 1988 
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Det positivistiska synsättet där individen separeras från omvärlden och med 

utgångspunkt från det försöker förklara hur den objektiva verkligheten ser 

ut ser vi som omöjlig. Vi tror heller inte att det är möjligt att som forskare 

distansera sig till sitt problem. Vi har i vår uppsats valt att anamma ett 

motsatt synsätt, det hermeneutiska, där en avgörande faktor för resultatet 

och slutsatserna av denna uppsats är hur vi uppfattar verkligheten.  

 

Det är vår insamling av empiri som är vår utgångspunkt, och det är ur detta 

material som vi drar våra slutsatser. Av den anledningen kan slutsatserna 

inte heller fastställas med hundraprocentig säkerhet. Vårt förhållande till 

teori och empiri tar alltså avstamp i en induktiv ansats.  

 

Vi vill betona att verkligheten är en mänsklig produkt. Hur verkligheten 

uppfattas blir då beroende av vem som studerar den. Det innebär i sin tur 

att begrepp så som tolkning, förståelse och subjektivitet blir av stor 

betydelse. Vår verklighetsuppfattning är därför en viktig del av vårt arbete. 

Vi tolkar och analyserar de resultat som framkommer genom våra sinnen 

och de slutsatser som dras är en avspegling av vårt tänkande. Genom att 

vara medvetna om vad det är som påverkar oss som uppsatsskrivare tror vi 

att vi kan förhålla oss mer objektiva enligt Ejvegårds64 definition till det 

som vi stöter på under arbetets gång. Vi är dock medvetna om att 

subjektivitet präglar oss. 

 

Vi ser det inte som intressant att söka efter ”sanningar” eftersom sanning-

en beror på vem betraktaren är. Istället för att förklara söker vi förståelse 

om vårt undersökningsområde. Istället för att enbart avbilda en verklighet 

                                           
64 Ejvegård 1996 
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försöker vi även tolka den. Istället för att fungera som en objektiv 

iakttagare är vi subjektiva aktörer inom det område som vi studerar.  
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4 Metod 
 

Vår syn på kunskap sätter sin prägel på de metoder och tekniker vi 

använder oss av i uppsatsen. Det valda tillvägagångssättet är i sin tur 

avgörande för resultatens utformning. För vår del syftar resultaten till att 

öka förståelsen för det valda problemområdet. Genom att redogöra för den 

teoretiska undersökningens och intervjuernas utformning och genom-

förande, ökar läsarens möjligheter att bedöma undersökningens trovärdig-

het och kvalitet. Ett medvetet metodval är också ett viktigt sätt att sträva 

efter vetenskaplighet65. 

 

Vårt metodkapitel grundar sig på hermeneutikens värderingar. Detta 

medför att tyngdpunkten i kapitlet ligger på beskrivning av kvalitativa 

metoder och personliga intervjuer där vi subjektivt tolkar information, och 

övriga tillvägagångssätt beskrivs mer kortfattat. Detta hermeneutiska 

ställningstagande medför också att det ställs vissa krav på oss som forskare 

och vilken roll vi har. Vi ser oss själva som aktörer i forskningsprocessen, 

det vill säga att vi både påverkar och påverkas av den i subjektiv 

bemärkelse. Detta innebär att det metodsynsätt vi är anhängare av är 

aktörssynsättet. Vi måste förstå verkligheten och problemen utifrån hur 

systemets aktörer uppfattar situationen66. 

 

 

 

                                           
65 Ejvegård 1996 
66 Lundahl & Skärvad 1999 
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4.1 Kvalitativ/kvantitativ 
 

En kvantitativ variabel är numerisk vilket betyder att den uttrycks i 

siffror67. En kvantitativ undersökning samlar in information som ofta 

används för statistisk analys68. Vi har inte haft för avsikt att göra en 

kvantitativ analys och väljer därför att inte beskriva denna typ av 

undersökning närmare. 

 

Vi inriktar oss snarare på insikt, upptäckt och tolkning vilket är kriterier 

som Merriam69 ställer upp för en kvalitativ undersökning. Den typ av 

information som vi eftersträvar är vare sig möjlig eller meningsfull att 

kvantifiera. Detta för att alla åsikter som framkommit under intervjuerna är 

lika viktiga. Ett svarsalternativ väger inte tyngre bara för att flera 

respondenter har valt det. Ju fler personer som vi intervjuar desto fler 

synvinklar och uppfattningar kan vi tolka ur respondenternas svar.  

 

En kvalitativ ansats används för att klarlägga attityder och beteenden70 och 

innebär en möjlighet att öka förståelsen av nya fenomen. Syftet är att 

försöka förstå utifrån den svarandes egna perspektiv samt kunna beskriva 

själva fenomenet71. I vår undersökning har vi exempelvis tittat på hur 

kunder och anställda uppfattar fallföretagets identitet.  

 

                                           
67 Dahmström 1996 
68 Kotler et al 1996 
69 Merriam 1994 
70 Kotler et al 1996 
71 Kvale 1997 
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En kvalitativ analys gör det möjligt att förstå mer komplicerade 

sammanhang. Vi hade för avsikt att undersöka om synen på företagets 

identitet skilde sig beroende på vem respondenten var och vad som i så fall 

var anledningen till detta. Utifrån analysen kan sedan modeller byggas upp 

som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv.72 Enligt vår problem-

formulering ville vi se hur de olika modellerna för företag-konsument 

fungerar vid business-to-business. Om dessa inte har fungerat har vi sedan 

gjort vissa modifikationer och på så sätt åstadkommit nya modeller. 

 

 

4.2 Urvalsmetod 
 

Vid en undersökning kan antingen en urvals- eller en totalundersökning 

göras. Vid urvalsundersökning kan ett slumpmässigt urval göras eller så 

kan författarna själva välja ut personer till intervjuer. En orsak till att det 

senare alternativet väljs kan vara brist på resurser och att respondenterna 

därför måste samlas inom ett visst geografiskt område. En annan kan vara 

att objekten väljs ut för att få ett urval där alla olika grupper i populationen 

är representerade, ett så kallat experturval. En annan typ av urval, 

snöbollsurval, innebär att målpopulationen ökar med tiden. Undersök-

ningen börjar med att en person intervjuas som sedan pekar ut andra 

personer som kan vara lämpliga att intervjua. Vid en totalundersökning 

undersöks alla som ingår i den aktuella gruppen.73  

 

                                           
72 Lantz 1993 
73 Dahmström 1996 
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Vår urvalsmetod är en blandning mellan snöbolls- och experturval. 

Orsaken till att vi inte har valt ett slumpmässigt urval är att vi ville få flera 

olika grupper representerade i vår undersökning, både vad det gäller interna 

så väl som externa representanter.  

 

Den person vi först fick kontakt med på ICA Meny var marknads-

direktören Åke Wik. Han visade oss sedan vidare till sin sekreterare samt 

en annan medarbetare som jobbat länge inom koncernen för att få 

grundläggande fakta och historik om företaget. Vi ansåg det även vara av 

intresse att prata med den reklambyrå som ICA Meny samarbetat med vid 

förändring av logotypen. Vidare har en person från respektive av de fyra 

”gamla” grossisterna samt kunder till dessa intervjuats.74 Detta kan liknas 

vid experturval men i det här fallet är det inte vi som har varit experterna. 

Som tidigare nämnts ser vi även detta som en form av snöbollsurval. Ett 

konkret exempel på detta är att i första hand pekade marknadsdirektören ut 

säljaren för landets östra del som i sin tur gav förslag på kunder som vi 

kunde kontakta. 

 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 

Den kunskap vi söker ska vara relevant för det valda undersöknings-

problemet. Vad är då relevant? Eftersom det är vi som undersökare som 

väljer källor blir valet av relevant information subjektiv. Att källorna är 

tillförlitliga och representativa är också viktiga kriterier vid valet av källor. 

                                           
74 För mer information om respondenterna se källförteckningen 
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För att reda ut ett undersökningsproblem kan primär- och/eller sekundär-

data användas.  

 

 

4.3.1 Primärdata 

 

Primärdata är sådan information som samlas in för första gången genom 

exempelvis postenkäter, telefonintervjuer, personliga intervjuer eller 

genom att observera vissa fenomen. Vi har valt att, så långt det är möjligt, 

använda oss av personliga intervjuer. En fördel är att vi då kan följa upp 

frågorna med följdfrågor samt reda ut eventuella oklarheter75. Vi har även 

valt att genomföra telefonintervjuer med vissa kunder. Totalt har vi gjort 17 

stycken intervjuer.  

 

I vissa fall har vi använt skriftliga frågor via Internet, men endast som ett 

komplement till övriga två intervjuformer. Fördelen med Internet framför 

telefonintervjuer är att respondenten kan ta tid till att svara på frågorna när 

det passar. Dessutom behöver inte alla frågor besvaras samtidigt.  

 

Det finns olika typer av datainsamlingsmetod för primärdata. Vi har valt att 

utföra en studie med fallstudieliknande ansats. 

 

Fallstudier innebär att ett fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden76. 

Det fall vi har valt att undersöka är ICA Menyföretagen. Fallstudier har 

vissa särdrag; aktörsrollen betonas, det rör sig om studier av historiska 

                                           
75 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
76 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
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förlopp samt att fallstudien har en god förmåga att kommunicera med 

verkligheten, vilket innebär att ”kartan blir ganska lik verkligheten”77. 

Vanligtvis används djupintervjuer för att få fram relevant information vid 

en fallstudie78 vilket, som tidigare nämnts, är vad vi har valt att göra. Syftet 

med denna typ av undersökning är att få fram detaljerad information om 

enskilda fall. Härvid riktas uppmärksamheten mot att tömma en specifik 

situation på så mycket information som möjligt då flera olika dimensioner 

undersöks.79  

 

Wallén80 menar att den främsta egenskapen med fallstudien är att det som 

sker under verkliga förhållanden är det som studeras. Halvorsen menar att 

den här sortens studier lämpar sig bra för processer, det vill säga hur något 

fortlöper eller utvecklar sig över tiden. Syftet är att ge en intensiv 

beskrivning av ett socialt system – att utveckla en helhetsförståelse. Vår 

uppsats syftar till att undersöka hur ett företags varumärkesbyggande 

utvecklas över tiden och att utveckla en helhetsförståelse för varumärket 

och dess betydelse för företaget. 81 

 

 

4.3.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är sådan data som redan finns nedskriven men som har 

samlats in för en annan undersökning med ett annat syfte. Exempel på detta 

                                           
77 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
78 Wigblad 1997 
79 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
80 Wallén 1996 
81 Halvorsen 1992 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 37 

är böcker, tidskrifter, offentlig statistik, Internet och ett företags interna 

material som broschyrer och liknande.82 I vår undersökning har vi främst 

använt böcker i vår referensram. Vi har även använt tidskrifter och Internet 

för att läsa om vårt företag så väl som om konkurrenter. För att få en så 

fullständig bild som möjligt av organisationen och verksamheten ICA 

Menyföretagen har vi läst internt material samt broschyrer avsedda för 

kund. I tidskrifter har vi också fått uppslag till inledning och 

problemdiskussion.  

 

 

4.4 Intervjumetod 
 

4.4.1 Trovärdighet 

 

Hur vi väljer att genomföra våra intervjuer har stor betydelse. En intervju 

kräver noggranna förberedelser eftersom det oftast inte går att reparera de 

misstag som gjorts. Dessutom måste resultaten bearbetas och analyseras så 

att vissa krav blir uppfyllda. Dessa krav är:  

 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet). 

• Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet). 

• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna.83  

 

Vid kvalitativa intervjuer är dock inte reliabiliteten lika central som i en 

kvantitativ undersökning. Syftet med en kvalitativ studie är att få en bättre 

                                           
82 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
83 Kvale 1997 
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förståelse för vissa faktorer och då kommer inte den statistiska representa-

tiviteten i fokus. Kravet på reliabilitet anses som uppfyllt om själva 

metoden som använts vid intervjun samt sättet informationen bearbetats på 

ses som pålitlig.84 För att uppfylla kravet på reliabilitet skrev vi ut det 

material vi tänkt använda oss av i intervjuerna och skickade till respektive 

respondent för genomläsning och kontroll. Detta kan även ses som en del i 

uppfyllandet av validitetskravet. För att ytterligare stärka resultatens 

giltighet har vi varit måna om att få flera olika människors perspektiv om 

samma företeelse. Vi ser dessutom slutseminariet samt oppositionen som 

ett utmärkt form för andra att granska vårt resultat, vilket gör att det tredje 

kravet uppfylls. 

 

Om dessa tre krav uppfylls ses undersökningen som trovärdig. Genom ett 

logiskt och systematiskt sammanhang i texten så ökar läsarens förtroende 

för undersökningen85. Detta är något vi försökt uppnå i vår rapport 

samtidigt som vi tagit stöd i faktauppgifter för att styrka våra uttalanden.  

 

Johansson Lindfors86 menar att en användning av flera olika datainsam-

lingsmetoder kan öka trovärdigheten. Som tidigare nämnts har vi samlat in 

både primär- och sekundärdata samt använt tre former vid insamling av 

primärdata; personliga intervjuer, telefonintervjuer samt skriftliga 

intervjuer via e-mail.  

 

För att stärka vår undersöknings trovärdighet har vi även försökt uppnå 

något som kallas för teoretisk mättnad. Detta innebär att ytterligare 

                                           
84 Holme & Krohn Solvang 1991 
85 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997 
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datainsamling inte tillför någon ny information och/eller utvecklar 

begreppen/teorin87. Vi har exempelvis gjort en mycket omfattande 

litteraturstudie som pågick ända tills vi inte hittade fler modeller och teorier 

som kunde tillföra något nytt. Även vid intervjuerna har vi uppnått 

teoretisk mättnad. Respondenterna har varit så pass många att de sista 

intervjuerna inte tillförde något ytterligare.  

 

Ytterligare en aspekt som ökar trovärdigheten i vår undersökning är att vi 

är två forskare. Detta gör objektiviteten större än om endast en forskare 

hade skrivit denna rapport. (Se även kap 3.3 Objektivitet och subjektivitet) 

 

 

4.4.2 Struktureringsgrad 

 

Det finns olika grad av strukturering när det gäller intervjuer. De två 

ytterligheterna kallas för öppen respektive strukturerad intervju. En helt 

öppen intervju innebär att intervjuaren ställer en vid och öppen fråga som 

den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. Vid en strukturerad 

intervju ställs i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning och 

respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ. Det finns 

givetvis varianter som är mellanting av dessa två ytterligheter.88  

 

Den intervjumetod som vi har valt att använda oss av skulle kunna liknas 

vid en halvstrukturerad form, det vill säga ett mellanting mellan en öppen 
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och strukturerad intervju. De frågor som ställs vid intervjuerna är 

formulerade i förväg men det saknas uppgjorda svarsalternativ. Det är alltså 

öppna frågor och det är upp till respondenten att formulera sitt svar. 

Beroende på respondentens svar kan även följdfrågor ställas. 

 

 

4.5 Metodkritik 
 

Ett problem vid intervjuer av det här slaget är att så kallad intervjuareffekt 

kan förekomma. Detta innebär att vi som intervjuare kan påverka 

respondentens svar genom vårt sätt att fråga89. Ibland så tror intervjuaren, 

redan innan frågan ställts, att svaret ska bli ett visst. Detta kan leda till att 

frågan, mer eller mindre omedvetet, ställs utifrån det svar intervjuaren tror 

att han eller hon ska få. Resultatet blir då ofta ledande frågor och att svaret 

överensstämmer ganska väl med det förväntade, vilket inte riktigt är 

meningen med en intervju. 

 

Som tidigare nämnts har vi genomfört ett antal telefonintervjuer. Av 

tidigare erfarenheter vet vi att telefonintervjuer kan vara svåra att 

genomföra om det inte funnits en personlig kontakt vid ett tidigare tillfälle. 

Då vi inte hade någon möjlighet att åka och besöka kunderna stod valet 

mellan att göra telefonintervjuer med kunderna eller inte intervjua dem alls. 

Som framgått så valde vi att göra telefonintervjuer. Orsaken till detta var att 

vi ville undersöka kunder från alla fyra; Heidenborgs, Jeppsson, Wickmans 

och Olegruppen. Eftersom det, i det här fallet, inte handlade om särskilt 

känsliga frågor för respondenterna gjorde vi bedömningen att intervjuerna, 
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trots allt, skulle utföras. Ytterligare kritik som kan framföras mot detta 

förfarande är att ansiktsuttryck och gester inte kan tolkas. 

 

Den kritik som framförs mot telefonintervjuer gäller även för kontakt via 

Internet. Förutom detta finns det risk för att respondenterna svarar mer 

knapphändigt då det handlar om skriftliga svar. När det gäller detta 

kommunikationsmedel är dessutom möjligheten till förtydligande av frågor 

samt följdfrågor begränsad.  

 

För att kunna göra en fullständig analys av ICA Menyföretagen borde vi 

även undersökt deras konkurrenter. Detta för att det är mycket svårt att veta 

vad som är speciellt med ett företag bara genom att studera det enskilda 

objektet. Det behövs även en grundläggande insikt i konkurrenternas 

fördelar. Tyvärr har en sådan undersökning inte varit möjlig. Vi har istället 

letat information via nätet samt intervjuat kunder som även har 

konkurrenter till ICA Menyföretagen som leverantörer. Naturligtvis är vår 

kunskap om konkurrenterna inte fullständig genom detta men vi hoppas 

och tror att vi åtminstone uppnått en överskådlig bild av situationen. 

 

Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån en fallstudie.90 Vi har inte 

heller dragit några generella slutsatser från våra resultat, vilket inte heller 

varit vårt syfte. Däremot anser vi att den modell vi har utvecklat inte har ett 

begränsat användningsområde utan är en generell modell som även kan 

användas i andra fall. 
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5 Referensram 
 

5.1 Referensramens upplägg 
 

Vi har valt att dela upp referensramen i fyra avsnitt: varumärket, identitet, 

positionering och kundens märkeslojalitet.  

 

Varumärket avhandlas i referensramens första avsnitt. För att ge läsaren 

bakgrundsfakta i ämnet inleds kapitlet med en kort historik. Därefter följer 

en definition av några begrepp som vi stött på i litteraturen. Flera av 

begreppen påminner om varandra och kan vara svåra att särskilja varför vi 

såg det som nödvändigt att reda ut dessa oklarheter. I litteraturen finns även 

många olika meningar om vad ordet varumärke egentligen står för. För att 

belysa detta har vi valt att presentera tre olika definitioner samt vår egen 

ståndpunkt i frågan. 

 

En viktig del i varumärkets natur är att det har olika funktioner beroende på 

ur vems perspektiv det betraktas. Ett varumärke kan sägas vara av intresse 

för fyra olika aktörer på marknaden och kan därför diskuteras ur 

lagstiftarens, märkesinnehavarens, kundens och konkurrentens synvinkel.91 

Vi har enbart tänkt fokusera på märkesinnehavarens och kundens 

perspektiv. Den avslutande varumärkesmodellen beskriver fyra grund-

läggande märkesstrategier92. Vi har tänkt ta denna modell till hjälp för att 
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ser hur ICA Menyföretagen har förändrat användandet och organiseringen 

av sina märken. 

 

I det andra avsnittet, identitet, behandlas både identitet och image. Orsaken 

till detta är att dessa två begrepp kan ses som två sidor av samma mynt; 

identitet är vad företaget verkligen är medan image innebär hur företaget 

uppfattas av andra93. Målet är att imagen ska vara en spegelbild av 

identiteten. Kapferer94 har ställt upp en modell som visar hur identitet och 

image hänger samman, en modell som inleder detta avsnitt. Ytterligare två 

begrepp som kan vara svåra att skilja mellan är företags- och 

märkesidentitet. För att klargöra hur vi ser på begreppen har vi även valt att 

föra ett resonemang kring dessa.  

 

För att kunna klassificera och upptäcka styrkorna och svagheterna i ett 

företags varumärkesidentitet har vi valt att beskriva Nilsons95 värde-

spektrumsmatris.  

 

Positioneringsavsnittet tar upp tre olika typer av positioner; 

marknadsposition, mental position och resursposition96. Vi har valt att 

lägga fokus på de två första. Marknadsposition innebär helt enkelt vilken 

position varumärket har på marknaden. Enligt Nilson97 finns det tre olika 

varumärkespositioner på marknaden; primära, sekundära och teritära. Den 

mentala positionen påminner oss om att företaget och produkten inte är 
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någonting såvida det inte klart och tydligt har positionerats i kundernas 

medvetanden gentemot konkurrenterna.98 Resurspositionen syftar på de 

resurser företaget är beroende av för att vara konkurrenskraftigt. 

 

Det avslutande avsnittet avhandlar kundens märkeslojalitet. Engagemang, 

märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer och mervärde är 

de variabler som enligt Melin99 leder fram till märkeslojalitet. Dessa 

variabler beskrivs för att ge läsaren en förståelse för hur denna 

eftersträvansvärda märkeslojalitet kan uppnås. 

 

Under referensramens gång bygger vi upp en egen modell över hur vi anser 

att de olika delarna hänger samman. 

 

                                           
98 Kapferer 1994 
99 Melin 1999 
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5.2 Varumärket 
 

5.2.1 Varumärkeshistorik 

 

För att förstå det moderna varumärkets centrala roll som konkurrensmedel 

på många marknader är det viktigt att kunna sätta in det i dess historiska 

sammanhang. Därför har vi valt att göra en beskrivning av varumärkets 

historia. 

 

5.2.1.1 Inledning 

 

Kopplingen mellan det moderna varumärket och den ursprungliga formen 

finns kvar i engelskans ord för varumärke, ”brand”100. Det betyder, efter 

den skandinaviska ordstammen, att bränna, att bränna in ett märke på något 

exempelvis boskap. Detta för att på så sätt demonstrera äganderätten 

och/eller vem det är som har tillverkat något.101  

 

5.2.1.2 Historisk bakgrund 

 

Det första kända fallet av en ursprungsbeteckning är lika gammalt som vår 

skriftkonst. I Egypten har de första hieroglyferna från tiden före den första 

dynastin hittats, vilket innebär att de är cirka 5000 år gamla. Dessa som var 

våra första skrivtecken var inristade i ben och elfenbensbitar som hade 

använts för att beskriva varifrån textilbalar och vinkrus hade kommit. 
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Redan på den tiden fanns det ett behov av att definiera varors ursprung. 

Detta skulle kunna ses som varumärkesidéns födelse.102 

 

Första gången märkning medvetet användes för att indikera en produkts 

ursprung var på oljelampor av lergods. Skälet till denna märkning var den 

kraftiga expansionen av handel mellan Indien och Mindre Asien. Behovet 

av märkning, för att ge varan ursprung, uppstod då kunder på avlägsna 

marknader krävde att på något sätt få veta vem som tillverkat vad. På så 

sätt kunde de försäkra sig om att vid återköp erhålla varor från samma 

tillverkare, som visat sig hålla god kvalitet vid första tillfället. Denna 

sedvänja, att märka produkter efter ursprung, överfördes till andra 

produkter och andra geografiska områden.103  

 

Under historiens lopp från antiken till modern tid går det att hitta många 

olika exempel på varumärken. Hantverkare började märka sina varor med 

särskilda kännetecken för att skilja dem från andra tillverkare, och att 

samtidigt garantera att det var ”äkta vara”. Märkningen kom också att 

fungera som ett sätt att ge ett legalt skydd mot imitatörer104.  

 

5.2.1.3 Det moderna varumärkets utveckling 

 

Det moderna varumärket anses härstamma från USA och Storbritannien 

och uppträdde under 1800-talets senare hälft. I dessa länder hade den 

industriella revolutionernas landvinningar resulterat i massproduktion, -
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distribution och -kommunikation i form av reklam, och allmänheten 

utsattes för en uppsjö av erbjudanden. Därigenom blev ett redskap för att 

särskilja och identifiera produkter en nödvändighet. För att framhäva den 

egna produkten började vissa producenter ge sina varor namn. Varumärket 

kom att bli ett mycket viktigt verktyg i företagens marknadsföring.105  

 

Många varumärkesnamn har skapats för att exploatera vissa värden och 

uttryck, och det är förmodligen den typen av namn som de flesta företag 

söker efter, för att på så sätt få lite draghjälp med att etablera värdebilden. 

Varumärkesprocessen har gått från en teknik för att identifiera tillverkaren 

och representera ett ”garanti-sigill”, till dagens situation där varumärket har 

en viktig roll som kommunikatör av distinkta värden.106 Antalet tillverkare 

och antalet produkter bara ökar med tiden. Detta leder i sin tur till en 

hårdnande konkurrens, vilket gör att värdet av ett etablerat varumärke 

betonas alltmer.107 

 

 

5.2.2 Varumärkesdefinitioner 

 

Som vi sett genom varumärkets historiska utveckling kan ett varumärke 

tjäna många olika syften. Det kan vara en enkel ledtråd vars associationer 

gör det möjligt för köparen att hitta det han eller hon vill ha. Varumärket 

kan fungera som en signal för en kvalitet genom att tala om för köparen 
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vem som tillverkat produkten. Det kan också fungera som ett skydd mot 

imitatörer eller till och med tjuvar.  

 

I litteraturen finns en rad olika definitioner av vad ett varumärke egentligen 

är: allt från rent tekniska definitioner, det vill säga varumärket som 

särskiljare av olika tillverkares produkter, till definitioner som innefattar 

psykologiska aspekter, till exempel varumärket som tumregel eller som 

medel för att uttrycka olika attityder. Vi har valt ut några olika definitioner, 

som vi anser speglar det vida spektra av innebörden i begreppet varumärke, 

vilka vi presenterar nedan.  

 

 

Definition 1 Varumärkeslagen 

 

I varumärkeslagen finns en definition av begreppet varumärke. Denna 

definition preciserar varumärkets funktion, samtidigt som den är en 

beskrivning av de objekt som kan utgöra varukännetecken.  

 

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

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 

eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan 

särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan.” 

Källa: Varumärkeslagen 1§ 

 

Ovanstående definition innehåller två grundläggande krav för vad som kan 

karaktäriseras som ett varumärke. För att kunna betraktas som ett 

varumärke måste ett objekt både kunna återges grafiskt och kunna särskilja 
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en produkt från andra produkter. Lagstiftningen ger ett ganska generöst 

tolkningsutrymme.  

 

 

Definition 2 Lagergren  

 

”Varumärken är inte bara bilar, jeans och Coca-Cola. Varumärken är 

också namn på länder, regioner, städer, kommuner, TV- och radiokanaler, 

konstnärer, författare, kulturella institutioner med mera. Till och med Jan 

Myrdal är ett varumärke. Det finns bara en Jan Myrdal och med hans namn 

på en bok vet man redan innan man läst boken att det är en produkt med 

speciella kvaliteter. Man vet vad man får för sina pengar. Och får man inte 

det man förväntar sig blir man besviken med risken att återköp uteblir.”  

Källa: Lagergren, 1998 (s 51) 

 

Varumärken berättar alltså inte bara vad en sak är, det kan man oftast se på 

själva produkten. Varumärket står även för hur saken är gjord.  

 

 

Definition 3 de Chernatony & McDonald  

 

Det är kanske inte så konstigt att olika författare har olika definitioner av 

vad ett varumärke är och hur dess styrka byggs upp. Hur ett varumärke 

definieras beror på vilka fördelar det levererar, och detta beror i sin tur på 

vilken typ av varor som användaren är ute efter108. de Chernatony och 

                                           
108 Håkansson & Wahlund 1996 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 50 

McDonald109 ger oss en definition av varumärken som täcker in många 

olika funktioner: 

 

”Ett framgångsrikt varumärke är en identifierbar produkt, tjänst, person 

eller plats förstärkt på ett sådant sätt att köparen eller användaren upplever 

relevanta och unika mervärden som bäst motsvarar dennes behov. Vidare är 

varumärkets framgång ett resultat av dess förmåga att bibehålla dessa 

mervärden i konkurrens med andra varumärken.”  

Källa: de Chernatony & McDonald (s 20) 

 

Enligt denna definition kan vi bedöma varumärkets styrka genom att 

utforska vilka dimensioner som användaren ser som relevanta. Dessa 

dimensioner kommer att variera beroende på köpare, situation och produkt; 

vi söker som sagt andra fördelar hos en burk Coca-Cola än hos en dyr 

klocka. I båda fallen kommer dock varumärket att ge oss ett mervärde, 

oavsett om det handlar om smak eller status.  

 

Genom att kommunicera och leverera dessa mervärden på ett konsekvent 

sätt kan varumärket reducera användarens osäkerhet, och därigenom bli en 

fungerande tumregel vid olika typer av köpbeslut. Genom egen, eller 

andras, erfarenhet generaliseras det upplevda mervärdet hos en produkt till 

andra produkter med hjälp av en gemensam nämnare: varumärket.110 
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5.2.2.1 Vårt ställningstagande 

 

Vi anser att den första definitionen och i viss mån även den andra beskriver 

varumärkets konkreta särskiljningsförmåga. Denna tredje och sista 

definition ger en mer emotionell bild av varumärket. Eftersom vi anser att 

hänsyn bör tas till både det konkreta och det emotionella väljer vi inte att 

ansluta oss till en av dessa definitioner då vi inte anser att de utesluter 

varandra. Det är snarare en kombination av dessa som överensstämmer 

med vår uppfattning om vad ett varumärke är.  

 

 

5.2.3 Brand eller trademark 

 

Varumärkesterminologin är tyvärr inte helt klar och kompliceras ytterligare 

av att en del engelska uttryck används. Detta kan leda till både förvirring 

och missförstånd. På engelska görs en distinktion mellan ”brand” och 

”trademark”. På svenska använder vi samma namn trots en väsentlig 

skillnad i betydelsen. Ett varumärke ur ”brand”-synpunkt är en värde-

symbol medan ett ”trademark” är en juridisk definition och innefattar som 

regel en logotype i en viss utformning som inte nödvändigtvis behöver ha 

någon positiv laddning alls111. Detta innebär att ett ”trademark” endast är 

ett registrerat varumärke medan ”brand” är laddat med positiva och starka 

värden som gör att kunderna köper produkterna och tjänsterna.  

 

Melin & Urde gör samma distinktion, och skiljer mellan juridiskt och 

kommersiellt varumärke. Det juridiska varumärket utför således 
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grundvalen för det kommersiella varumärket, som är ett betydligt vidare 

begrepp. Förhållandet mellan dessa två begrepp illustreras tydligt genom 

engelskans ”the trademark is the heart of the brand”. Det kommersiella 

varumärket uppstår då märkesprodukten positionerats och kommunicerats 

till marknaden. Varumärket kännetecknar då en unik produkt med en 

specifik image. 112  

 

Ordet ”branding” har i praktiken åtminstone två betydelser. ”Branding” 

används dels som ett uttryck för att utveckla och använda den grafiska 

identiteten, det vill säga formen och utförandet av logotypen och dels som 

ett uttryck för de processer och metoder som används för att bygga upp 

varumärket113.  

 

Som tidigare nämnts är det varumärket i bemärkelsen brand, det vill säga 

det kommersiella varumärket, och inte trademark, det juridiska varumärket, 

som vi ska analysera i denna rapport. 

 

 

5.2.4 Varumärkesstrategier  

 

Med hjälp av fyra grundläggande märkesstrategier kan man beskriva hur ett 

företag använder och organiserar sina märken114. Modellen utgår från de 

underliggande begreppen identitet och kärnvärden.  
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Genom att ställa identitet mot kärnvärden öppnas diskussionen om de fyra 

grundläggande varumärkesstrategierna: modermärke, fristående dotter-

märke, moder- och dottermärke samt dotter- och modermärke. De fyra 

varumärkesstrategierna bör ses som grundläggande typer då en varu-

märkesstrategi är dynamisk och gränserna mellan de olika typerna är 

glidande.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Varumärkesstrategier (Urde 1997) 

 

5.2.4.1 Modermärke 

 

Flera författare som skriver om modermärkesstrategier benämner detta 

”monolithic corporate brand”116, vilket kan översättas med övergripande 

varumärke. I denna märkesstrategi används företagsnamnet som varumärke 

för samtliga produkter i sortimentet117. Detta innebär att produktsortimentet 
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har gemensamma kärnvärden118. Introduktionen av nya produkter och 

produktvarianter underlättas genom en modermärkesstrategi. Detta 

eftersom konsumenterna förutsätter att en ny produkt ska ge minst lika stort 

mervärde som övriga produkter under modermärket.119  

 

Exempel på ett modermärke är Virgin som tillhandahåller allt från 

läskedrycker till försäkringar och resor  under ett och samma varumärke. 

En fördel med denna strategi är att en annons för en produkt samtidigt är 

marknadsföring av alla andra produkter med samma varumärke.120 

Baksidan är att om en produkt i sortimentet får dåligt rykte så drabbas även 

alla andra produkter med samma varumärke.121 

 

5.2.4.2 Fristående dottermärke 

 

Den mest renodlade och flexibla märkesstrategin är att enbart arbeta med 

individuella märken, där varje produkt har egna kärnvärden och uppfattas 

som ett självständigt varumärke122. Denna strategi används i synnerhet då 

företagets produkter har olika differentieringsfördelar och riktar sig till 

skilda målgrupper. Strategin är resurskrävande eftersom varje varumärke 

måste marknadsföras individuellt. Avsaknaden av modermärke innebär att 

det är fullt möjligt för ett företag att ha flera konkurrerande 
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märkesprodukter inom ett produktområde.123 Denna strategi benämns av 

flera andra författare som ”the branded approach” och är motsatsen till 

”monolithic corporate brand”124. 

 

Inom Electrolux-koncernen finns exempel på en strategi med fristående 

dottermärken. Företaget marknadsför flera märken såsom Husqvarna, 

Elektro-Helios, AEG och Electrolux. Alla dessa märken erbjuder i stort sett 

samma produkter. 

 

5.2.4.3 Moder- och dottermärke 

 

Då ett företag vänder sig till en målgrupp med produkter som har skilda 

fördelar används ofta ett modermärke tillsammans med olika dotter-

märken125. Denna strategi innebär att två eller flera identiteter kombineras 

med tonvikten lagd vid modermärket och dess kärnvärden126. Ett exempel 

på detta är Volkswagen med dottermärken som Passat, Sirocco och Golf. 

Modermärket Volkswagen associeras vanligtvis med prisvärd tysk kvalitet. 

Utifrån denna positionering har enskilda modeller individualiserats genom 

dottermärken.127  

 

 

 

                                           
123 Melin & Urde 1991 
124 Se exempelvis Ind 1997 samt Selame & Selame 1988 
125 Melin & Urde 1991 
126 Urde 1997 
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5.2.4.4 Dotter- och modermärkesstrategi 

 

Under introduktionsfasen läggs tonvikten vid modermärkets identitet och 

kärnvärden för att understryka dottermärkets samhörighet med det 

välkända och etablerade varumärket. Om det nya produktkonceptet visar 

sig vara framgångsrikt förskjuts kommunikationens fokus till dottermärket 

vilket innebär en förändring av märkesstrategin. Med en mer självständig 

identitet skapas förutsättningar för att tydligare utveckla dottermärket och 

uttrycka en positionering baserad på individuella kärnvärden.128 Ett 

exempel på detta är modermärket Findus med dottermärket Lean Cuisine. 

Vid introduktionen fanns namnet Findus med på förpackningarna. Numera 

behövs inte längre modermärket då Lean Cuisine har skapat sig en egen 

position på marknaden. 

 

5.2.4.5 Vilken strategi är att föredra? 

 

De fyra grundläggande märkesstrategierna tenderar alltmer att konvergera. 

Det blir därför svårare att finna renodlade exempel på dem. Fler och fler 

företag tillämpar hybridformer av märkesstrategierna. Ingen märkesstrategi 

kan generellt heller sägas vara överlägsen någon annan, eftersom den 

individuella strategin måste bedömas utifrån det enskilda företagets 

situation.129 Ind130 har dock ställt upp ett antal punkter som talar för den ena 

eller den andra av de två mest extrema strategierna: modermärkesstrategi 

och fristående dottermärken.  
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Stämmer följande punkter in är en modermärkesstrategi att föredra: 

- tonvikt på organisk tillväxt 

- behov av att kommunicera globalt 

- en klart definierad identitet som är uppbyggd kring nära relaterade 

affärsområden eller en tydligt definierad idé 

- modermärket har ett gott rykte 

 

En strategi med fristående dottermärken är däremot att föredra om: 

- tonvikt på tillväxt genom uppköp 

- organisationens styrka ligger i varumärket 

- kunderna måste segmenteras 

- affärsområdena i företagsportföljen är vitt skilda 

 

 

5.2.5 Byggandet av vår egen modell, steg 1 

 

För att knyta ihop samt visa på sambanden mellan delarna i vår referensram 

har vi valt att utforma en egen modell. Då vi tydligt vill visa våra 

tankegångar bygger vi upp modellen av de olika delarna i referensramen 

steg för steg, med varumärket som det första steget. De övriga delarna fylls 

på efterhand tills vi, avslutningsvis i detta kapitel, presenterar den 

kompletta modellen.  
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Vi ser varumärket som företagets ansikte utåt och därmed även som en 

förbindelselänk mellan företag och kund. I och med detta verkar varu-

märket som ett centralt element i vår modell. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Steg 1 i byggandet av vår egen modell 

 

Varumärket 

  Företag Kund 
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5.3 Identitet 
 

5.3.1 Begreppsförvirring 

 

Tre ord som är svåra att skilja åt är identitet, profil och image. 

Lagergrens131 definition av dessa ord är: 

Jag är = identitet 

Jag vill vara = profil 

Jag uppfattas = image  

 

Vi ser det som en stor svårighet för företaget att själva göra en distinktion 

mellan ”jag är” och ”jag vill vara”. Vi anser nämligen att det är lätt att tro 

att det man vill vara är det man egentligen är. En författare som är av 

samma åsikt som vi är Melin132. Han gör ingen skillnad mellan profil och 

identitet utan med identitet avses vad ett företag står för eller hur det vill 

uppfattas. Att ha en viss identitet betyder att i något avseende var likadan 

som någon eller några andra. Att höra till samma kategori.133 

 

Ytterligare två begrepp som är lätta att blanda ihop är företags- och 

märkesidentitet. Vi anser att de i viss mån är samma sak. De två identitets-

typerna ska spegla samma värderingar. För att uppnå en konsekvens i sin 

identitet måste företaget och varumärket stå för samma värden. I grund och 

botten avspeglar varumärkets identitet företagets identitet. Vi ser därför 

                                           
131 Lagergren 1998 
132 Melin 1999 
133 Lagergren 1998 
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ingen anledning att i vår fortsatta rapport göra tydliga distinktioner mellan 

dessa utan sätter snarare ett likhetstecken. 

 

 

5.3.2 Identitet och image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Identitet och image (Kapferer 1994) 

 

Vad är då skillnaden mellan identitet och image? För att få en klarare bild 

av dessa begrepp har vi valt att använda Kapferers134 illustration över detta 

samband. 

 

Image är mottagarsidan. Image fokuserar på det sätt en viss målgrupp 

uppfattar en produkt, ett varumärke, ett företag och så vidare. Imagen 

refererar till hur målgruppen avkodar de signaler som sänds av varumärket 

genom produkterna och tjänsterna.135 

 

                                           
134 Kapferer 1994 
135 Kapferer 1994 
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Identitet är sändarsidan. Sändarens plikt är att specificera varumärkets 

mening och intentioner. Imagen är resultatet av detta. Kunden formar en 

image genom en syntes av alla de signaler som sänds av varumärket och 

imagen uppstår sedan genom en tolkning av signalerna.  

 

Dessa signaler kommer från två källor: varumärkets identitet och andra 

källor som exempelvis kan vara imitation, opportunism och idealism. 

Imitation innebär att företaget försöker efterapa konkurrenternas 

kommunikation. Opportunism uppstår då företaget försöker tillgodose alla 

segment och bli ett optimalt varumärke. Detta kan i sin tur leda till att 

ledaren glömmer företagets identitet. Idealism uppkommer om företaget 

försöker vara något som det inte är. De tre sistnämnda uppstår då företaget 

är osäker på sin identitet och försöker sända signaler om hur man vill 

vara.136 

 

 

5.3.3 Värdespektrum 

 

Vi ser det som en styrka att kunna identifiera vad som är företagets innersta 

värden och vad företaget står för. Fördelen med en sådan klassificering är 

att företaget lättare kan upptäcka dess styrkor och därmed även vad 

företaget vill att dess varumärke ska symbolisera. Ett varumärke laddas 

lämpligtvis med företagets bästa egenskaper för att bli så starkt som 

möjligt. Vi har hittat flera modeller som på olika sätt hjälper företaget att 

systematiskt strukturera olika värden. Den modell vi har valt att presentera 

                                           
136 Kapferer 1994 
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är Nilsons137 värdespektrum som vi anser på ett tydligt sätt ger läsaren en 

mycket bra översikt över varumärkets identitet. 

 

Enligt Nilson138 består ett varumärkes värdespektrum, även kallad 

värdemix, av märkets alla olika värdedimensioner. Dessa dimensioner 

kallas konkreta, abstrakta, generella och specifika värden. Sköts de olika 

värdena på rätt sätt uppnås ett starkt varumärke. Framgångsrika varu-

märken har starka generella värden samt ett eller två företagsspecifika, 

vilket innebär en kombination av fokus och ett brett perspektiv. Fokus 

uppnås genom att koncentration sker på ett fåtal värden, och ett brett 

perspektiv uppnås genom att inse att det inte endast är en dimension som är 

viktig. Varumärket måste kommunicera flera olika värden.   

 

                                  Konkreta           Abstrakta 

 

            Generella 

 

 

             Specifika 

 

Figur 7 Värdespektrumsmatrisen (Nilson 2000) 

 

Ett företag måste för det första se till att de grundläggande aspekterna är på 

plats, steg nummer ett, i annat fall är det inte lönt att gå vidare. Exempel 

på steg ett är att produkten/tjänsten uppfyller det som man kan förutsätta att 

den ska göra så som att fungera.  

                                           
137 Nilson 2000 
138 Nilson 2000 
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Steg nummer två är att bedöma de abstrakta generella värdena, de 

emotionella värden som krävs för att företaget ifråga ska bli accepterade på 

marknaden. I många fall är dessa abstrakta värden inte bara gemensamma 

för de olika varumärkena inom en distinkt marknadssektor, utan även för 

andra branscher så som trovärdighet och pålitlighet. 

 

Efter att ha fastställt de generella värdena, bör företaget se på de konkret 

specifika värdedimensionerna, steg tre, och gärna med de generella 

konkreta värdena i medvetandet. Finns det några konkreta, unika värden i 

företaget, några som konkurrenterna inte har? Om inte, går det att skapa? 

En tanke kan vara att göra ett generellt värde till ett specifikt genom att 

utveckla det ytterligare ett steg längre än vad konkurrenterna har gjort. 

 

Slutligen är det de abstrakta specifika värdena, steg fyra, som verkligen 

kan skapa en distinkt varumärkesprofil, eller till och med lägga grunden till 

positioneringen och varumärkespersonligheten. Har företaget inte några 

värden här kanske det går att hitta några som har blivit bortglömda eller så 

kanske det finns resurser för att skapa någonting nytt. 

 

Vi vill påpeka att uppfyllandet av denna modell med dess fyra steg är en 

form av idealläge som företaget ska sträva efter att uppnå, men genom att 

använda sig av denna modell kan företaget upptäcka identitetens styrkor 

respektive svagheter. Är någon av rutorna tom kan det vara idé att lägga 

kraft på att fylla den. Detta för att få en så komplett identitet som möjligt 

som så småningom kan leda till ett så starkt varumärke som möjligt.  

 

 

 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 

5.3.4 Byggandet av vår egen modell, steg 2 

 

Som tidigare nämnts innebär image hur kunden uppfattar företagets 

identitet. Varumärket är då inte enbart förbindelselänken mellan företag 

och kund utan också mellan identitet och image. Företaget laddar 

varumärket med sin identitet. Om företaget gör detta på ett tydligt och 

korrekt sätt blir imagen en kopia av identiteten, vilket är det som 

eftersträvas. Laddas däremot varumärket på ett otydligt sätt skiljer sig 

identitet och image åt.   

 

 

 

 

 

 

Figu
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5.4 Positionering 
 

”Positionering bygger på en stenhård koncentration på en begränsad nisch 

och att ignorera och försaka allt och alla utanför denna nisch.”  

Lagergren, 1998 (s 219) 

 

I positioneringstriangeln har Melin139 integrerat ett externt och ett internt 

perspektiv. Det externa har sitt fokus på marknaden medan det interna 

fokuserar på företagets resurser. Mellan dessa två perspektiv befinner sig 

kunden, som utgör det tredje hörnet i positioneringstriangeln i form av den 

mentala positionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Positioneringstriangeln (Melin 1999) 

                                           
139 Melin 1999 
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5.4.1 Marknadsposition 

 

Varumärken har sedan länge betraktats som svårforcerade etablerings-

hinder. Det externa perspektivet anser att varumärkets primära funktion 

består i att vidmakthålla en konkurrenskraftig marknadsposition genom att 

vara en effektiv inträdesbarriär. För att bygga upp en sådan inträdesbarriär 

krävs produktdifferentiering och marknadskommunikation men det är till 

varumärket som kännedom, associationer, preferenser och lojalitet är 

kopplade.140  

 

5.4.1.1 Varumärkesnamn beroende på marknadsposition 

 

Det finns huvudsakligen tre begrepp som hjälper till att identifiera hur ett 

varumärke uppfattas och är positionerat i relation till konkurrenterna inom 

marknadsområdet. Dessa benämner Nilson141 som primära, sekundära och 

teritära varumärken. 

 

Primära varumärken: Ett primärvarumärke står för en marknadsledare, 

med andra ord ett märke som har en stark marknadsställning och som är 

allmänt känt som ett ”benchmark”-märke. I princip så kan det bara finnas 

ett primärvarumärke inom varje marknadssektor, med vissa undantag. Ett 

primärmärke har hög kännedom och är allmänt välkänt bland kunderna. 

Exempel på ett primärt varumärke är Heinz ketchup.  

 

                                           
140 Melin 1999 
141 Nilson 2000 
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Sekundära varumärken: Ett sekundärt varumärke har en marknads-

position som nummer två, tre eller fyra. Det har ett bra rykte men är ett 

märke som kunder väljer mer utifrån rutin eller att inget annat finns 

tillgängligt, än som ett medvetet val. Produktutförandet är ofta en ren kopia 

av marknadsledaren och som en följd av marknadspositionen är försälj-

ningen som regel beroende av ett ”bra” pris. Felix ketchup kan ses som ett 

sekundärt varumärke. 

 

Teritära varumärken: Teritära varumärken är inte lika vanliga och finns 

inte på alla marknader. Ett teritärt varumärke har ett mycket lågt pris, 

ungefär 25-30 procent under marknadsledaren. Vidare har de en genom-

snittlig kvalitet och som regel inte mycket av en märkesprofil – utöver att 

det är billigt. Skillnaden mellan ett teritärt och ett sekundärt varumärke är 

att det förstnämnda från början är skapat som ett ”billigt och bra” 

alternativ, medan ett sekundärt varumärke har ambitioner och pretentioner 

på att behandlas som likvärdigt med ett primärt varumärke. Konsums egen 

ketchup verkar som ett teritärt varumärke. 

 

Dessa tre uttryck: primära, sekundära och teritära varumärken är ett bra och 

enkelt sätt att klassificera ett företags varumärken på. Ett primärt märke 

förtjänar all den uppmärksamhet och omtanke som krävs för att bibehålla 

positionen. Sekundära märken har en mycket osäker framtid och om ett 

företag har många sådana så befinner det sig i en farlig position.142 

 

Nilson menar vidare att det märke som först etablerar sig, som först är 

framgångsrikt, har en avgjord fördel. Det räcker alltså inte att vara det 

                                           
142 Nilson 2000 
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första märket som dyker upp på marknaden. Indirekt säger detta att det är 

svårt att slå ut ett varumärke som har en stark position som marknads-

ledare. Om ett märke har byggt ett starkt marknadsledarskap så krävs det 

antingen en exceptionell insats av en konkurrent för att rubba den posi-

tionen eller så begår marknadsledaren ett antal egna misstag, och därmed 

öppnas dörren för en utmanare. Sammanfattningsvis kan sägas att det gäller 

att se till att det egna märket är det som först når fram till en stark 

marknadsposition. För marknadsledare gäller det att se till att det egna 

styrkeläget bibehålls.143 

 

 

5.4.2 Mental position 

 

Märkesinnehavarens uppgift är att skapa en plats både på marknaden och i 

konsumenternas medvetande. Dessa två, produktpositionering och psyko-

logisk positionering, är intimt förknippade med varandra. Att utforma en 

konkurrenskraftig produktpositionering bör därför betraktas som en grund-

läggande förutsättning för att kunna ge gestalt åt en attraktiv och relevant 

psykologisk positionering. Samtidigt förutsätter marknadspositionen att 

märkesinnehavaren har lyckats muta in en mental position i konsument-

ernas medvetande.144 Beroendet mellan dessa båda är med andra ord 

ömsesidigt och dubbelriktat. 

 

Positionering handlar om psykologi. Vilket varumärke tänker kunden först 

på i en valsituation? Positionering kan jämföras med perception eller 
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144 Melin 1999 
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uppfattning. Företaget söker en position i medvetandet hos en viss 

målgrupp.145  

 

Dagens marknader är öppna, snabbt föränderliga och konkurrensintensiva. 

I de flesta produktkategorier blir konkurrenternas erbjudanden snabbt 

likvärdiga. Den enda betydelsefulla skillnaden är allt oftare vad kunderna 

vet, tror och känner inför de olika företagen, deras produkter och varu-

märken. De väsentliga skillnaderna och verkliga värdena finns inne i 

kundernas hjärnor. Alla andra variabler som produktegenskaper, kvalitet, 

prissättning, distribution, tillgänglighet och leveransservice kan konkurr-

enterna kopiera och överträffa. Däremot kan de aldrig kopiera en stark 

position i medvetandet hos de som köper och använder produkten.146  

 

Målsättningen är att denna uppfattning ska få en permanent plats i 

mottagarens hjärna för resten av dennes liv. Varumärket ska inta position 

nummer ett i sin kategori hos målgruppen.147 Genom att tillskansa sig en 

sådan unik mental position skapar företaget samtidigt gynnsamma förut-

sättningar för att utveckla hög märkeskännedom som i sin tur leder fram till 

märkeslojala kunder (se även kapitel 5.5 Kundens märkeslojalitet).148 

 

För det enskilda företaget är märkeslojalitet av stor betydelse då det ger en 

viss form av stabilitet till följd av att en lojal kund bygger upp en form av 

                                           
145 Lagergren 1998 
146 Se exempelvis Lagergren 1998 
147 Lagergren 1998 
148 Melin 1999 
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informationsbarriär. Denna typ av barriär är av psykologisk natur och syftar 

till att skydda kunden mot det allt intensivare informationsbruset.149  

 

Melin & Urde150 uttrycker positioneringen i kundens medvetande på ett 

annat sätt. De menar att varumärket delvis försätter den fullständiga kon-

kurrensen ur spel. En omärkt, icke patentskyddad produkt har i princip 

inget konkurrensskydd. Varumärket kan erbjuda ett effektivt skydd mot 

konkurrens förutsatt att märkeslojalitet utvecklas. Ur ett konkurrens-

perspektiv är målsättningen med en märkesprodukt att kunden ska 

eliminera valsituationen och istället handla av vana. Förutsättningen för att 

detta ska ske är att märkesproduktens mervärde uppfattas som unikt.  

 

 

5.4.3 Resursposition 

 

Det interna perspektivet har i huvudsak ett fokus på utvecklingen av en 

attraktiv resursposition. Av central betydelse är en svårforcerad imitations-

barriär som denna resursposition skyddas av. Tanken bakom begreppet 

resursposition är att försöka fånga det faktum att ett företags konkurrens-

förmåga vanligtvis är beroende av mer än en resurs. Därför talar man 

ibland om en resursposition i termer av de resurser utifrån vilka ett enskilt 

företag kan formulera sin strategi. De naturliga frågorna i detta samman-

hang blir då vilka resurser som krävs för att formulera en konkurrenskraftig 

varumärkesstrategi. Hur kan dessa resurser kombineras för att skapa en 

                                           
149 Melin 1999 
150 Melin & Urde 1991 
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unik mental position i konsumenternas medvetande, vilken i sin tur kan ge 

upphov till en stark marknadsposition?151 

 

 

5.4.4 Byggandet av vår egen modell, steg 3 

 

Företaget positionerar sig i kundernas medvetande med hjälp av 

varumärket. Med andra ord ser vi varumärket som ett positionerings-

instrument vilket också är orsaken till att positioneringspilen skär genom 

varumärket. Avsaknaden av en tydlig positionering leder till att kunden inte 

uppfattar företaget på ett önskvärt sätt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Steg 3 i byggandet av vår egen modell 

                                           
151 Melin 1999 
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5.5 Kundens märkeslojalitet 
 

Kundernas beteende i samband med valet av märkesprodukt styrs av 

individuella faktorer och av själva beslutsprocessen. I denna modell står 

varumärkets roll i kundernas beslutsprocess i förgrunden. Oavsett vilken 

målgrupp ett företag riktar sig till är det viktigt att förstå elementen i 

beslutsprocessen för att i förlängningen kunna påverka kundernas 

märkesval.152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Den varumärkesuppbyggande processen i kundens medvetande 

(Melin 1999) 
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Kundens beslutsprocess analyseras med utgångspunkt i sex centrala 

begrepp: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesass-

ociationer, mervärde och märkeslojalitet.  

 

Den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att bygga upp 

en bred bas av märkeslojala kunder. Utmaningen för märkesinnehavaren är 

därför att erbjuda en märkesprodukt med ett unikt, attraktivt och beständigt 

mervärde som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov och 

önskningar.153  

 

 

5.5.1 Engagemang och märkeskänslighet 

 

En av märkesinnehavarens primära uppgifter är att försöka väcka 

kundernas engagemang för den egna märkesprodukten. Bakgrunden till 

detta är att lågt engagemang traditionellt inte anses kunna ge upphov till 

stark och varaktig märkeslojalitet. Engagemang diskuteras ofta i termer av 

intresse och betydelse för det köpande företaget. Vidare anses graden av 

engagemang påverka individens mottaglighet för information och i förläng-

ningen även beslutsprocessens omfattning. Den varierande graden av 

engagemang har därför lett till en indelning i låg- respektive hög-

engagerande produkter.154 

 

Vid marknadsföring av lågengagerande produkter anses kunderna vara 

passiva mottagare av informationen och därför svåra att nå ut till. Vid 
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marknadsföring av denna typ av varor anses det därför viktigt att informa-

tionen söker upp kunden. Vid köp av högengagerande produkter söker 

kunden aktivt efter information i en process som karaktäriseras av 

komplext beslutsfattande.155 

 

En av de viktigaste målsättningarna med att försöka öka graden av 

engagemang är att kunden ska lägga större vikt vid varumärket i valet av 

märkesprodukter. Annorlunda uttryckt är ambitionen att ett ökat engage-

mang ska leda till minskad priskänslighet samtidigt som det leder till ökad 

märkeskänslighet.156 

 

 

5.5.2 Märkeskännedom och märkesassociationer 

 

En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att medvetandegöra 

kunderna om den egna märkesproduktens existens, det vill säga skapa 

märkeskännedom. Detta kan vara en svår uppgift med hänsyn till det stora 

utbudet av märkesprodukter på marknaden och med tanke på ett alltmer 

tilltagande informationsbrus.157  

 

För att främja märkeskännedom är det betydelsefullt att bearbeta kunden 

med påminnande reklam. Att ständigt upprepa namnet på märkesprodukten 

är dock inte tillräckligt utan reklamen måste också försöka skapa positiva 
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märkesassociationer hos kunden. Det viktigaste är således inte att ett varu-

märke är känt, utan vad det är känt för.158  

 

 

5.5.3 Mervärde och märkeslojalitet 

 

Samtliga märkesprodukter i en viss kategori tillfredsställer vanligtvis ett 

givet basbehov. Det som avgör kundernas val av märkesprodukt är därför 

dess mervärde. Det är detta till synes abstrakta mervärde som kunderna är 

villiga att betala ett merpris för.159  

 

Målsättningen för märkesinnehavaren är naturligtvis att märkesproduktens 

mervärde ska skapa märkespreferenser som på sikt ger upphov till märkes-

lojalitet. Då märkeslojalitet är ett mångfasetterat begrepp finns det en lång 

rad olika definitioner. Märkeslojalitet bör betraktas som en skala som 

sträcker sig från fritt märkesväxlande till fullständig lojalitet. För märkes-

innehavaren är hög märkeslojalitet eftersträvansvärd då den skapar förut-

sättningar för en stabil marknadsandel, god lönsamhet och långsiktigt 

positivt kassaflöde.160  

 

Varje begrepp i modellen representerar en delprocess som är betydelsefull 

för framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Även om dessa delprocesser i 

viss mån överlappar varandra så illustrerar varumärkesplattformens struktur 

den ordningsföljd varigenom ett starkt varumärke kan byggas upp.  

                                           
158 Melin 1999 
159 Melin 1999 

 
160 Melin 1999 
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5.5.4 Varumärkeskapital 

 

Det sista begreppet i modellen är varumärkeskapitalet. Detta ingår inte i 

den varumärkesuppbyggande processen i kundens medvetande utan är 

snarare ett resultat av den. Varumärkeskapital (brand equity) är ett tämligen 

svårfångat begrepp som saknar en allmänt vedertagen definition. Vanligtvis 

brukar begreppet karaktäriseras som det värde varumärket tillför en pro-

dukt. Som framgår av denna definition är varumärkeskapital nära besläktat 

med mervärde.161 Mervärde är när ett högre pris betalas för en vara av ett 

visst varumärke än för motsvarande märkeslösa produkt. Detta kan även 

benämnas metavärde. Saken är egentligen ganska enkel. Ses varumärket 

som en kvalitetsgaranti är det helt naturligt att produkter med ett starkt 

varumärke kostar mer än den märkeslösa.162  

 

Varumärkeskapitalet kan diskuteras ur såväl märkesinnehavarens som 

kundens perspektiv. Utgångspunkten är nämligen att om varumärket skapar 

värde för kunden så bidrar detta till att skapa värde för märkesinnehavaren. 

Vi har dock valt att enbart beskriva processen ur kundens perspektiv.163 

 

 

                                           
161 Melin 1999 
162 Lagergren 1998 
163 Melin 1999 
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5.5.5 Byggandet av vår egen modell, steg 4 

 

Vi ser modellen som ett flöde där utgångspunkten är företagets identitet 

och slutmålet kundens märkeslojalitet. För att uppnå slutmålet måste 

modellens alla delar vara uppfyllda och stabila. En enda svag länk i kedjan 

leder till att märkeslojaliteten uteblir. 

 

Varför är då märkeslojala kunder det slutliga målet? Märkeslojala kunder 

är inte lika priskänsliga och kan på så sätt generera större intäkter för 

företaget. För att vi ska kunna utreda hur ICA Menyföretagen ska kunna 

uppnå detta krävs först en kartläggning av företagets varumärke, identitet, 

image samt positionering. Vi ser det nämligen som att en stark identitet 

samt en lämplig image och positionering i förhållande till målgrupp är 

nödvändiga för att uppnå stark märkeslojalitet hos kunderna.  
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Detta resonemang leder fram till att vår slutliga modell ser ut enligt 

följande; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Vår slutliga modell 
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6 Empiri 
 

Enligt avgränsningen har vi inte intervjuat kunder från affärsområdet 

servicehandel, utan vi har riktat in oss på restaurang och storkök. För att 

kunna bilda oss en uppfattning om den interna respektive externa synen på 

varumärket ICA Menyföretagen har vi intervjuat både anställda och 

kunder till ICA Menyföretagen. Vi har intervjuat anställda på huvud-

kontoret samt på den reklambyrå som företaget samarbetar med. Alla 

kunder vi har intervjuat var kunder även innan ICA Menyföretagen 

genomförde förändringen under hösten 2000. 

 

Detta kapitel är indelat i fem delar; ICA Menyföretagen, f.d. Olegruppen, 

f.d. Jeppsson, f.d. Heidenborgs och f.d. Wickmans. De fyra enheterna var 

tidigare mer eller mindre inriktade mot olika affärsområden. Eftersom 

omorganiseringen från de fyra fristående enheterna till ICA Menyföretagen 

skedde relativt nyligen finns det en risk att förändringen ännu inte har 

drivits igenom fullt ut. Vi såg det därför som lämpligt att dela upp de fyra 

tidigare grossisterna då uppfattningen i de olika regionerna kan skilja sig 

åt. För att se om detta var fallet har vi även ställt frågor om förändringen 

och dess syfte.  

 

Underrubrikerna i de fem delarna är i huvudsak de frågor vi ställde vid 

intervjuerna. 
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6.1 ICA Menyföretagen 
 

Från ICA Menyföretagens huvudkontor har vi intervjuat:  

• Åke Wik, marknadsdirektör  

• Håkan Mowitz, f.d. VD  

• Per Wahlgren, affärsområdeschef för restaurang  

• Boel Lagervall, reklambyrån Kompakt  

 

 

6.1.1 Vad var syftet med förändringen, och hur har kunden 

påverkats av den? 

 

Åke Wik säger att under de senaste åren har ICA Menyföretagen som 

organisation förändrats från att vara lokala bolag med en central ledning till 

att bli ett rikstäckande företag med lokal förankring. Det har även skett en 

centralisering av gemensamma aktiviteter som administration, marknad och 

inköp. Istället för en geografisk indelning har det skett en specialisering på 

rikstäckande affärsområden. Syftet med den förändring som genomfördes, 

att fyra företag slogs samman till ett under hösten 2000, var att 

synkronisera inköpen samt effektivisera och marknadsanpassa verksam-

heten. Rikskunderna växer och de vill ha ett avtal och ett sortiment som 

gäller över hela landet. Åke Wik poängterar att det fortfarande ska finnas 

en del i sortimentet som ger utrymme för lokala inslag. Förändringen är ett 

led i en ständig process, i en strävan att utveckla och ligga före 

konkurrenter samt i fas med marknaden. 
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Meningen är att ICA Menyföretagen nu ska ha en rikstäckande kultur 

istället för en geografisk, enligt Åke Wik. För att stärka den gemensamma 

företagskultur som håller på att skapas samt för att uppnå gemensamma 

värderingar om vad företaget ska stå för har fyra nyckelord tagits fram;  

 

• helhetssyn: alla inom ICA Meny ska se det som ett bolag och inte fyra 

• affärsmannaskap: win-win-situation, byggande av kundrelationer, 

försöka se till att kunderna får en del av en förbättring 

• tydligt ledarskap: konstruktiv kritik, ett företag, ett mål 

• arbetsglädje 

 

Per Wahlgren menar att syftet med förändringen var en fråga om att få en 

enhetlig bild av företaget internt. 

 

 

6.1.2 Vilka är ICA Menyföretagens kunder och konkurrent-

er? 

 

Det kundsegment som ICA Meny framförallt satsar på är, enligt Åke Wik, 

det övre kundskiktet, vilket innebär restauranger i ”den högre skolan”. Sitt 

engagemang visar företaget genom exempelvis sponsring av kocklands-

laget. Prioriterade kunder som ICA Menyföretagen satsar på är kvälls-

restauranger, kedjekunder, kurs- och konferensanläggningar, nya koncept 

och den offentliga sektorn. Det innebär att pizzerior, kaféer och 

korvkiosker väljs bort. 

 

Per Wahlgren menar att restaurang är det mest lönsamma affärsområdet. 

Här är marginalerna som högst men även omkostnaderna är högre. Detta 
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affärsområde har också högre krav på hög kvalitet och ett brett sortiment. 

De bästa kunderna är, enligt affärsområdeschefen, de som vill ha få och 

stora leveranser, är goda betalare samt har ett gott renommé. Orsaken till 

att gott renommé finns med som en parameter är att dessa kunder kan verka 

som så kallade värvare och locka andra kunder. 

 

Servera, Martin Olsson, SG och Svensk snabbmat är ICA Menyföretagens 

största konkurrenter. Servera kan ses som nummer ett på marknaden, ICA 

Menyföretagen som nummer två och Martin Olsson som nummer tre. De 

tre sistnämnda grossisterna är relativt jämna i storlek medan övriga 

kommer en bra bit efter när det gäller storlek. Åke Wik menar att det som 

skiljer mellan de olika leverantörerna är leveranskvaliteten i form av 

service.  

 

År 1994/1995 avreglerades restriktionerna för import av vin och sprit. 

Håkan Mowitz berättar att ICA Menyföretagen då såg en chans att kunna 

erbjuda sina kunder ett alkoholsortiment. Företaget är idag den näst största 

leverantören av vin och sprit, efter systembolaget.  

 

 

6.1.3 Hur ska kunden uppfatta ICA Menyföretagen, och hur 

tror företaget att kunden uppfattar dem? 

 

Enligt Åke Wik ska kunden uppfatta ICA Meny som den bästa 

samarbetspartnern till vilken det finns en nära relation samt en strävan att 

ständigt vilja förbättra affären. De associationer som kunden ska få till ICA 

Menyföretagen är; seriösa, kunniga, effektiva, utvecklande och stimu-

lerande. Respondenten från Kompakt säger att hennes uppfattning är att 
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målgruppen i ännu högre grad än tidigare upplever att ICA Menyföretagen 

som varumärke står för kvalitet och service samt att ICA Meny hör till en 

av de viktigaste aktörerna inom svensk gastronomi.  

 

Åke Wik tror dock att kunden uppfattar ICA Menyföretagen som ”på 

gång”, turbulent, leveransproblem, kunniga och ambitiösa. 

 

 

6.1.4 Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

 

Enligt Åke Wik står varumärket för totalleverantör, kvalitet och kunnighet. 

Dess kärnvärden är kvalitet och relationer, samma som innan förändringen. 

Idag försöker företaget dock uppnå en enhetlighet över hela landet och 

inom samtliga affärsområden. Den identitet som varumärket ICA Meny-

företagen har enligt marknadsdirektören är ICA-tillhörighet, mat- och 

vinkompetens. ICA AB:s identitet är kvalitet, trygghet, matglädje och stort 

företag. 

 

Trygghet i köket i form av rätt varor i rätt tid och en bra upplevelse är det 

som Håkan Mowitz menar att varumärket står för. Boel Lagervall från 

Kompakt säger att det står för hög kvalitet, hög servicegrad, dynamik och 

framåtanda, en pålitlig, innovativ partner på måltidsmarknaden. 

 

Håkan Mowitz menar att genom att vara initiativtagare till åtgärder som de 

ovan nämnda så blockerade ICA Meny konkurrenter, samtidigt som det 

alltid ger ett visst försprång att vara den som är först. Detta då ICA 

Menyföretagen var de första inom branschen att engagera sig i dessa typer 

av aktiviteter. Genom att få med sig kända kockar så blev de tillsammans 
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med ICA Meny en förebild för andra kockar och restauranger. Att synas i 

rätt sammanhang är oerhört viktigt, säger Håkan Mowitz.  

 

 

6.1.5 Vad gör ICA Menyföretagen unika?  

 

En helhet med mat, vin, utrustning och servicehandel samt utveckling är, 

enligt Åke Wik, det som gör ICA Menyföretagen unikt. Han anser att 

företaget är särskilt bra på restaurang, logistik, inköp och relationer. Enligt 

Håkan Mowitz är det att ICA Meny erbjuder helheten, en närvaro i 

branschen samt en unik ställning inom kockbranschen som gör dem unika. 

Vidare menar han att de erbjuder ett bra sortiment och precision i 

leveransen.  

 

Per Wahlgren menar att det som gör ICA Menyföretagen unika är deras 

säljare. Den personliga kontakten är A och O i den här branschen. Enligt 

respondentens tidigare erfarenheter följer kunderna med en säljare om 

denne är riktigt bra. Byter säljaren företag och går över till en konkurrent så 

förloras även kunderna till detta företag.  

 

 

6.1.6 Hur arbetar ICA Menyföretagen med varumärkes-

byggande? 

 

Håkan Mowitz satte igång flera olika positioneringsåtgärder för att ladda 

varumärket ICA Menyföretagen. Företaget började ge ut en guide som 

heter Sveriges Bästa Bord, för att visa sitt engagemang i branschen samt 

viljan att stödja den ”högre skolan” inom gastronomin. Tävlingen ”Husman 
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trofé” startades även den av ICA Menyföretagen, och idag är de dessutom 

huvudsponsor för kocklandslaget.  

 

Åke Wik berättar att med hjälp av ett gemensamt formspråk och ett 

enhetligt namn arbetar ICA Menyföretagen med varumärkesbyggande. 

Dessutom har företaget övergripande reklam i fackpress samt trycksaker 

och marknadsprogram. I affärsplanen ingår varumärkesstrategin och där 

finns beslut om att arbeta med inarbetade varumärken. För ICA Meny-

företagen innebär det att logotypen ska var en kvalitetssymbol med starka 

avsändare i form och färg.  

 

Marknadsföringsåtgärderna är, enligt Boel Lagervall, framförallt annons-

ering i fackpress, events, PR, samt olika kampanjspecifika åtgärder. Enligt 

Kompakt har arbetet internt resulterat i en ökad samsyn kring vad 

varumärket ICA Meny står för, samt bidragit till att öka kännedomen hos 

målgruppen om varumärket samt vad det står för.  

 

Per Wahlgren är av den åsikten att ICA Menyföretagen inte lagt ner någon 

större möda på att gå ut och informera kunderna om förändringen. Orsaken 

till detta menar han är att varumärket inte spelar någon större roll i dessa 

sammanhang. Respondenten säger vidare att kunderna inte är intresserade 

av vad företaget ifråga har för namn.  
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6.2 F.d. Olegruppen 
 

Från f.d. Olegruppen har vi intervjuat:  

• Håkan Vilén, tidigare VD för Olegruppen. Idag affärsområdeschef för 

storkök  

• Göteborgs stads upphandlings AB, kund  

• Restaurang Brasserie Ferdinand, kund  

 

Göteborgs stads upphandlings AB, är en verksamhet som sluter avtal för 

den kommunala verksamheten. De har varit kund hos ICA Menyföretagen i 

snart två år och köper livsmedel, alkohol och köksutrustning. Brasserie 

Ferdinand, som tillhör affärsområdet restaurang, har varit kund i ungefär 

1,5 år och köper endast vin och sprit. 

 

 

6.2.1 Vad var syftet med förändringen och hur har kunden 

påverkats av den? 

 

Håkan Vilén säger att syftet med förändringen var att bli proffsigare och 

öka styrkan i affärsrelationen. Dessutom ville ICA Meny bli tydligare 

gentemot kund och kunna arbeta på ett likartat sätt över landet vad det 

gäller sortiment och service. 

 

Respondenten för Göteborgs stads upphandlings AB säger att de endast har 

påverkats nämnvärt av den förändring som genomförts av ICA Meny-

företagen. En negativ aspekt är de problem som uppstod då olika artikel-

nummer skulle samordnas. Än så länge har kunden ifråga inte sett någon 
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fördel med omorganiseringen, men säger samtidigt att de får samma 

personliga service som tidigare. Brasserie Ferdinand visste däremot inte att 

Olegruppen övergått till att bli ICA Menyföretagen och kunde därför inte 

besvara frågan.  

 

 

6.2.2 Hur ska kunden uppfatta ICA Menyföretagen, och hur 

tror företaget att kunden uppfattar dem? 

 

Trygghet och kvalitet är de associationer som Håkan Vilén menar att 

kunden ska få till ICA Meny. Idag tror den svarande att kunden uppfattar 

ICA Meny som positivt och att de är ”på rätt väg”. Men med tanke på att 

förändringen genomfördes ganska nyligen så uppfattas troligtvis ICA 

Menyföretagen som lite vagt och otydligt av kunder samt att de gamla 

bolagen fortfarande spelar en avgörande roll.  

 

 

6.2.3 Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

 

ICA Menyföretagen som varumärke står, enligt Håkan Vilén, för trygghet 

och kvalitet. Den identitet som varumärket ska spegla är någonting som 

Håkan Vilén inte kan svara på, då detta inte har framkommit tydligt. De 

nyckelord som respondenten ifråga förknippar med ICA Menyföretagen är 

effektiv logistik, attraktivt sortiment, kunniga medarbetare och lönsamhet. 

Det som Göteborgs stads upphandlings AB förknippar med varumärket 

ICA Meny är ICA – den privata dagligvaruhandeln. De ord som han 

associerar med ICA Meny är: fullsortimentsgrossist, varor med kvalitet, 

stor organisation, vilket är positivt för den ekonomiska stabiliteten men kan 
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också vara negativt om det innebär en tröghet i sortimentsbredden, och 

slutligen bra service. Brasserie Ferdinand kan inte uttala sig om vad 

varumärket står för då den svarande nyligen hade fått reda på att Ole-

gruppen numera heter ICA Menyföretagen. 

 

 

6.2.4 Vad gör ICA Menyföretagen unika? 

 

Det som gör ICA Menyföretagen unika är, enligt Håkan Vilén, deras breda 

sortiment där kunden kan få allt från alkohol till restaurangutrustning. Han 

säger också att ICA Meny erbjuder möjligheter till nya helhetslösningar 

bland annat inom e-handel. Kunderna delar inte den interna uppfattningen. 

De är överens om att ICA Menyföretagen inte är unika på något sätt, och 

att de leverantörer som är verksamma erbjuder mer eller mindre samma 

sak. 

 

 

6.2.5 Varför anlitas/anlitas inte ICA Menyföretagen som 

leverantör? 

 

Av de två kunder som tillfrågats använder sig båda av andra leverantörer 

utöver ICA Menyföretagen. Göteborgs stads upphandlings AB är idag kund 

hos de två fullsortimentsgrossister som finns i området; ICA Meny och 

Servera. Orsaken till detta är att få ett så brett sortiment som möjligt och att 

skapa en konkurrenssituation.  

 

Då Brasserie Ferdinand endast köper vin och sprit från ICA Menyföretagen 

köps resterande varor från Martin Olsson. Skälet är att restaurangen ifråga 
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har jobbat med Martin Olsson i ett antal år och samarbetet har fungerat 

mycket bra. Vidare menar respondenten att han kan Martin Olssons 

sortiment och att de i sin tur känner honom. På grund av den stora tidspress 

som råder finns det ingen möjlighet att utvärdera andra leverantörer för ett 

eventuellt byte. Respondenten tillägger att Martin Olsson dessutom har ett 

mycket brett sortiment. 

 

Brasserie Ferdinand anger ICA Menys bra priser på alkohol som skäl till 

varför de inte handlar av Systembolaget som annars har ett lika brett 

sortiment, men högre priser. Priser är extra intressant då det handlar om 

alkohol eftersom det är mycket stora volymer som köps in, menar 

respondenten. 

 

Göteborgs stads upphandlings AB tittar bland annat på pris, kvalitet och 

distribution när en leverantör väljs. Parametrarna varierar dock för varje 

enskild situation och upphandling beroende på vad som är det ekonomiskt 

bästa alternativet. Anledningen till varför ICA Menyföretagen har valts är 

helt enkelt att de var det ekonomiskt bästa alternativet. Vid den senaste 

upphandlingen såg rangordningen av parametrar ut enligt följande: 1: 

Kvalitet, 2: Leveranser, leveranssäkerhet och kundservice, 3: Pris, rabatter 

och avgifter, 4: Organisationens ekonomiska stabilitet, 5: Eventuella 

reservationer och 6: Referenser.  
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6.3 F.d. Jeppsson 
 

Från f.d. Jeppsson har vi intervjuat:  

• Per Wahlgren, tidigare VD för Jeppsson. Idag affärsområdeschef för 

restaurang  

• Mats Johansson, regionchef för affärsområdet restaurang Öst  

• Linköpings konsert och kongress AB, kund 

• Restaurang Kasken, kund  

• Norrlands Bar & Grill, kund  

 

Linköpings konsert och kongress AB är ett kommunalt ägt bolag och har 

varit kund i cirka ett år. Restaurang Kasken, som tillhör segmentet storkök, 

har varit kund i femton år. Norrlands Bar & Grill har varit kund i ungefär 

2,5 år, och de kan ses som en restaurang i den ”högre skolan” som håller en 

hög nivå vad det avser maten. 

 

Linköpings konsert och kongress AB köper endast alkohol från ICA Meny 

och övriga varor köps från Servera. Vad det avser Restaurang Kasken köps 

till exempel mejeriprodukter av Arla och potatis av en lokal potatisodlare 

medan kött, fisk, grönsaker och torra varor är produkter som köps av ICA 

Menyföretagen. Norrlands Bar & Grill köper mest alkohol av ICA Meny 

men även kolonialvaror, städmaterial och färskvaror. Grönsaker köps av en 

annan mindre leverantör på grund av att de håller ett bredare sortiment än 

ICA Menyföretagen. Även färsk fisk köper restaurangen från en leverantör 

som har specialiserat sig på just den typen av sortiment. 
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6.3.1 Vad var syftet med förändringen och hur har kunden 

påverkats av den? 

 

Per Wahlgren säger att syftet var att uppnå ett ökat kundfokus inom 

respektive kundkategori; restaurang, storkök och servicehandel. Mats 

Johansson instämmer i att organisationen ville uppnå en specialisering på 

respektive affärsområde för att på så sätt kunna erbjuda rätt varor till rätt 

segment, något som var svårare tidigare. Han menar även att ICA 

Menyföretagen vill uppfattas som ett tydligare företag och en rikstäckande 

samarbetspartner.  

 

Vare sig Linköpings konsert och kongress AB, Restaurang Kasken eller 

Norrlands Bar & Grill har märkt någon skillnad efter förändringen. 

Restaurang Kasken nämnde dock att säljarna har blivit bättre sedan det blev 

ICA Menyföretagen och Norrlands Bar & Grill säger att de har förstått att 

ICA Menyföretagen ska bli mer inriktade på restaurang. De är alla överens 

om att de får samma personliga service som tidigare. 

 

 

6.3.2 Hur ska kunden uppfatta ICA Menyföretagen, och hur 

tror företaget att kunden uppfattar dem? 

 

”Den bästa samarbetspartnern för mig som restaurang” är den association 

som kunden ska få av varumärket ICA Menyföretagen enligt Per Wahlgren. 

Han tror att kunden i dagsläget uppfattar varumärket ”luddigt” samt 

kopplar varumärket till att de sponsrar svensk gastronomi. Om kunden 

skulle svara på vilken identitet som ICA Menyföretagen har tror han att 
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svaret skulle vara att de inte har någon speciell identitet, dels beroende på 

att det är en paraplyorganisation. 

 

 

6.3.3 Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

 

Per Wahlgren anser att ICA Menyföretagen som varumärke står för 

trygghet och kvalitet samt att företagets identitet är förankringen inom 

svensk gastronomi. Det är även detta som han själv förknippar med 

varumärket ICA Meny.  

 

Mats Johansson instämmer och säger att ICA Meny som varumärke står för 

kvalitet, bra priser, trygghet, rätt sortiment till respektive kund samt att ICA 

Meny äger restaurangakademin. Dessutom är ICA Meny en trygg 

samarbetspartner då företaget ägs av Ahold, som är ett mycket stort och 

starkt bolag. Allt detta bidrar till den trygghet som ICA Meny står för, 

menar Mats Johansson. Vidare säger han att syftet med affärsfilosofin är att 

ICA Meny vill uppnå en gemensam lönsamhet för kunden och det egna 

företaget.  

 

När denna fråga ställs till kunderna får vi lite blandade svar. Linköpings 

konsert och kongress AB får inga reflektioner mer än att ICA Meny är en 

komplett leverantör till restaurang och storkök. Restaurang Kasken 

förknippar varumärket med ICA-affärer, det vill säga dagligvarubutiker. De 

associationer som respondenten från Restaurang Kasken får är; service och 

bra priser. Norrlands Bar & Grill förknippar ingenting med ICA Meny då 

den svarande ännu inte har vant sig vid att de heter ICA Menyföretagen 

istället för Jeppsson. 
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Ingen av kunderna anser heller att ICA Menyföretagen har någon direkt 

identitet och de känner inte heller någonting extra för dem. Linköpings 

konsert och kongress AB nämner dock att ICA Menyföretagens identitet är 

att de är leverantörer till restaurang och storkök, medan Norrlands Bar & 

Grill anser att företagets identitet är deras alkoholsortiment.  

 

 

6.3.4 Vad gör ICA Menyföretagen unika? 

 

Kompetenta och engagerade medarbetare, något som konkurrenterna inte 

erbjuder i samma utsträckning är det som gör företaget unika, enligt Per 

Wahlgren. Mats Johansson säger att det är ICA Menyföretagens produkter 

som gör dem unika. Servera erbjuder till exempel inte lika brett sortiment 

inom kött & chark samt delikatesser. Vidare menar han att de inte heller 

hänger med på alkoholutbudet.  

 

Att ICA Meny hela tiden följer upp hur relationer och samarbete fungerar 

för att snabbt kunna agera på eventuella felaktigheter är också någonting 

som Mats Johansson nämner. Till nyckelkunder tar ICA Meny ibland med 

sig nya produkter och låter dem prova råvarorna för att se vad kunden kan 

göra med dem. På så sätt utvecklas kund och företag tillsammans. 

 

De kunder som vi har pratat med är, med ett undantag, överens om att ICA 

Menyföretagen inte är unika på något sätt. Linköpings konsert och 

kongress AB och Restaurang Kasken säger att de inte skiljer sig från övriga 

aktörer i branschen. Vidare hävdar de att alla leverantörer erbjuder mer 

eller mindre samma sak.  
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Norrlands Bar & Grill påpekar dock att de skiljer sig, vilket var 

anledningen till att de bytte leverantör och övergick till att göra sina inköp 

av ICA Menyföretagen. Respondenten säger att de är lyhörda och snabba 

på beslut. Företaget lyssnar på kunden och bygger upp sitt sortiment efter 

kundens önskemål samt att de är en totalgrossist. 

 

Huruvida kvaliteten är densamma mellan olika leverantörer finns det 

delade meningar om. Linköpings konsert och kongress AB och Restaurang 

Kasken menar att kvaliteten inte är någonting som de behöver titta närmare 

på då de olika leverantörerna erbjuder mer eller mindre samma varor. Enda 

skillnaden är att produkterna har olika namn. Kvaliteten är någonting som 

dessa kunder tar för givet, oavsett vilken leverantör som anlitas. Norrlands 

Bar & Grill motsätter sig dock detta. Denna kund menar istället att 

kvaliteten inte är någonting som kan tas för givet utan något som de som 

kund måste kontrollera, samt att den faktiskt skiljer sig mellan olika 

leverantörer. 

 

 

6.3.5 Varför anlitas/anlitas inte ICA Menyföretagen som 

leverantör? 

 

Linköpings konsert och kongress AB och Restaurang Kasken är eniga om 

att priset är det primära och avgörande för vilken leverantör som anlitas. 

För Norrlands Bar & Grill är det främsta kriteriet vid val av leverantör 

leveranssäkerheten, det vill säga hur ofta de kan få leveranser och hur pass 

ofta det blir fel i beställningarna. Leveranssäkerheten är även någonting 

som de två övriga respondenterna tittar på även om det inte kommer högst 

upp på listan. 
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Respondenten från Norrlands Bar & Grill säger också att hur insatt 

ordermottagaren är har stor betydelse. Den som tar emot beställningen ska 

helst veta vilken vara restaurangen vill ha och därmed behöver inte varorna 

nämnas vid artikelnummer. Respondenten tar också upp den goda kontakt-

en mellan leverantör och kund som en mycket viktig del. Den svarande från 

Norrlands Bar & Grill poängterar att priset inte är det primära, utan det är 

snarare samarbetet som är det.  

 

Linköpings konsert och kongress AB och Restaurang Kasken säger att 

anledningen till varför ICA Menyföretagen har valts som leverantör är att 

de som kund har fått bra erbjudande, har en bra säljare och att samarbetet 

fungerar mycket bra. Den förstnämnda respondenten säger att de lyckats få 

ett bättre avtal med Servera vad det avser pris och leverans än vad andra 

leverantörer erbjöd. Ytterligare en anledning är att Servera finns i 

Norrköping och kan därför lätt åtgärda fel i leveranserna. Linköpings 

konsert och kongress AB menar att kunder föredrar närhet till leverantörens 

lager och att detta inte är centraliserat. 

 

Linköpings konsert och kongress AB säger också att det spelar en stor roll 

att den personliga relationen är bra mellan säljare och kund, samt att 

säljaren vet vad kunden vill ha. Ofta blir det så att restaurangen vill köpa av 

en viss säljare och då spelar det inte så stor roll vilket grossistföretag denne 

representerar. Respondenten från Linköpings konsert och kongress AB 

sade även att ICA Menyföretagens bra produkter på dryckessidan var en av 

anledningarna till att de valdes som leverantör. 

 

Norrlands Bar & Grill svarade att anledningen till att ICA Menyföretagen 

valdes som leverantör var att de lever upp till de krav som restaurangen har 
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på sina leverantörer, något som tidigare leverantör inte gjorde. Restaurang 

Kasken menar att om de skulle erbjudas bättre priser och villkor hos en 

annan leverantör så skulle restaurangen ifråga byta på en gång, men hittills 

har ingen varit billigare. 

 

 

6.4 F.d. Heidenborgs 
 

Från f.d. Heidenborgs har vi intervjuat:  

• Berndt Jansson, affärsområdeschef för storkök  

• Karlstad kommun, kund 

• Landstinget i Dalarna, kund 

 

Karlstad kommun köper bland annat frukt & grönt, fryst, kolonial samt ost 

från ICA Meny. Landstinget i Dalarna köper allt en grossist erbjuder. Båda 

har varit kund i mer än 4 år och tillhör, eftersom de är offentliga 

verksamheter, affärsområdet storkök. 

 

 

6.4.1 Vad var syftet med förändringen och hur har kunden 

påverkats av den? 

 

Berndt Jansson menar att syftet var att markera vilka områden ICA 

Menyföretagen satsar på.  

 

Karlstad kommun har inte märkt av förändringen, då det som är negativt 

var det redan innan. Vidare säger respondenten att ICA Meny är dåliga på 
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att ha anbudsprodukter hemma (anbudsprodukter innebär i förväg utvalda 

produkter som kunden betalar ett lägre pris för). Anbudsprodukterna valdes 

ut då Karlstad kommun skrev kontrakt med ICA Meny, ett kontrakt som 

sträcker sig över flera år. Exempelvis har fyra olika märken på köttbullar 

valts ut ur ICA Menyföretagens sortiment, men Karlstad kommun får ofta 

andra märken än de som står i anbudet. Servicen är däremot ingenting som 

har påverkats av förändringen. Inte heller Landstinget i Dalarna har märkt 

av förändringen förutom att de har fått information om den och att 

organisationsnumret har ändrats. Annars är det samma företag, samma 

människor och samma personliga service.  

 

 

6.4.2 Hur ska kunden uppfatta ICA Meny, och hur tror 

företaget att kunden uppfattar dem? 

 

På det sätt som Berndt Jansson vill att kunden ska uppfatta ICA Meny är att 

de är lokalt starka inom en rikskedja. Han kan inte svara på hur han tror att 

kunden uppfattar varumärket ICA Meny då han inte anser att det är ett 

varumärke. 

 

 

6.4.3 Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

 

Denna fråga kan inte Berndt Jansson svara på då han inte anser att ICA 

Meny är ett varumärke. Däremot säger han att dess kärnvärden är kvalitet, 

service och kunskap. Vidare menar Berndt Jansson att ICA Menys identitet 

är att det är ett rikstäckande företag för storkök, restaurang, servicehandel 
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samt att det ägs av ICA. Det är även ICA Menys identitet som är de 

nyckelord som han förknippar med företaget ifråga. 

 

Respondenten från Karlstad kommun förknippar ICA Meny med ICA, det 

vill säga den privata dagligvaruhandeln och får inga andra associationer. 

Hela ICA-kedjan och stort företag är det som Landstinget i Dalarna 

förknippar med varumärket ICA Meny. Vidare ser respondenten fördelar 

med att det är ett stort företag på grund av att det leder till mångfald och 

prispress samt att det, förhoppningsvis, borgar för rutiner för kvalitet.  

 

Positiva associationer som Landstinget får till ICA Meny är att de har en 

kvalitet som motsvarar deras behov och säger också att det är meningslöst 

att köpa en kvalitet som överstiger behovet. Ytterligare associationer som 

respondenten får till ICA Meny är att de täcker in en stor del av marknaden. 

Respondenten från Landstinget i Dalarna känner sig personligt bunden till 

de personer som de har att göra med. Vidare säger den svarande att ICA 

Menyföretagen är detsamma som Berndt Jansson. 

 

 

6.4.4 Vad gör ICA Menyföretagen unika? 

 

ICA Menys kärnkompetens är detsamma som dess identitet menar Berndt 

Jansson och det är kvalitet, service och kunskap. Han menar även att de 

som lokalt starka bolag nu finns gemensamt i ICA Meny är det som gör 

dem unika. 

 

Respondenten från Karlstad kommun kan inte svara på vad som gör ICA 

Meny unika samt hur de skiljer sig från sina konkurrenter. Det var så länge 
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sedan de anlitade en annan grossist att den svarande inte har erfarenhet från 

andra. Karlstad kommun anser inte heller att ICA Meny har någon identitet. 

Landstinget i Dalarna kan inte se någonting direkt unikt hos ICA 

Menyföretagen då alla grossister är ganska lika, dock kan sortimentet 

skilja. 

 

 

6.4.5 Varför anlitas/anlitas inte ICA Menyföretagen som 

leverantör? 

 

Både Karlstad kommun och Landstinget i Dalarna anlitar andra leveran-

törer utöver ICA Meny. Respondenten från Landstinget säger att vilka 

varor som köps från vilken leverantör varierar och att inget särskilt 

sortiment alltid köps från en viss grossist. Karlstad kommun köper det 

mesta från ICA Meny. Däremot köper de inte mejerivaror, vilket Karlstad 

kommun egentligen var intresserade av men de fick inget svar på sitt anbud 

till ICA Meny. Av den anledningen tvingades kommunen att köpa dessa 

varor från en annan leverantör.  

 

Det som båda kunderna tittar på när en leverantör väljs är pris och kvalitet. 

Karlstads kommun menar att självklart är många olika parametrar viktiga 

men pris och kvalitet är nummer ett. Orsaken till att Karlstad kommun 

valde ICA Menyföretagen vid det senaste tillfället var att de kunde erbjuda 

det bästa priset.  

 

Landstinget i Dalarna nämner ytterligare en parameter vid val av leverantör 

och det är om produkten ifråga är en lagervara eller inte. Landstinget i 

Dalarna tittar också närmare på förpackningen vid val av leverantör. 
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Förpackningen ska stämma överens med deras behov, i vissa fall händer att 

den är för stor. Vidare säger Landstinget att för att kontrollera kvaliteten så 

begär de in prover, och menar att det inte alltid är priset som avgör. Den 

grossist som väljs är, enligt Landstinget den som har möjlighet att göra en 

bra leverans med rätt produkter som är rätt packade. Respondenten 

poängterar att de dokumenterar de problem som varit med olika 

leverantörer. De problem som Landstinget i Dalarna har haft med ICA 

Menyföretaget är mycket felleveranser och felaktig packordning, det vill 

säga att tunga varor ibland har lastats över känsligt gods. 

 

Landstinget har haft mer problem med Heidenborgs/ICA Menys leveranser 

än andra grossisters, men menar att de har blivit bättre och väljer dem av 

den anledningen. Ytterligare en orsak till att Landstinget i Dalarna har valt 

ICA Meny som leverantör är att de är ett konkurrenskraftigt företag i 

många hänseenden. Den svarande säger att de exempelvis har lägre pris för 

exakt samma produkt än vad konkurrenterna har, något som är 

genomgående i vissa produktgrupper.  

 

 

6.5 F.d. Wickmans 
 

Från f.d. Wickmans har vi intervjuat:  

• Per Sköld, tidigare VD för Wickmans. Idag affärsområdeschef för 

servicehandel  

• Ronneby kommun, kund 

• Restaurang Kingshead, kund  
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ICA Meny eller f.d. Wickmans är den enda grossisten som Ronneby 

kommun har handlat av och de köper alla varor från dem förutom kött, 

mjölk och bröd. Restaurang Kingshead köper kolonialvaror samt färskvaror 

och har varit kund i ungefär tre år. Ronneby kommun ligger inom den 

offentliga verksamheten och tillhör därför affärsområdet storkök. 

Restaurang Kingshead återfinns däremot i restaurangsegmentet. 

 

 

6.5.1 Vad var syftet med förändringen och hur har kunden 

påverkats av den? 

 

Enligt Per Sköld var syftet att skapa en kund- och riksanpassad organisa-

tion samt att fokusera på bättre lönsamhet.  

 

Ronneby kommun menar att de som kund inte har påverkats av föränd-

ringen som genomfördes vid årsskiftet, och att de får samma service som 

tidigare. Inte heller restaurang Kingshead har påverkats nämnvärt av 

förändringen förutom att det har varit problem med ICA Menys 

datasystem. 

 

 

6.5.2 Hur ska kunden uppfatta ICA Menyföretagen, och hur 

tror företaget att kunden uppfattar dem? 

 

Per Sköld menar att kunden ska uppfatta ICA Meny som den bästa 

långsiktiga samarbetspartnern. Han tror samtidigt att kunden uppfattar ICA 

Meny som för mycket förändringar, stelbenta och för lite kundfokusering. 
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6.5.3 Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

 

Trygghet och kvalitet står varumärket för och dess identitet är IT, logistik 

och administrativ fokusering, enligt Per Sköld. Riksorganisation, rikssort-

iment samt ICA-tillhörighet är de nyckelord som respondenten ifråga 

förknippar med ICA Meny.  

 

Vare sig Ronneby kommun eller restaurang Kingshead förknippar 

någonting med varumärket ICA Menyföretagen utan ser dem enbart som en 

leverantör.  

 

 

6.5.4 Vad gör ICA Menyföretagen unika? 

 

ICA Menys kärnvärden är enligt Per Sköld deras rikssortiment, att de är en 

riksorganisation,  har ett brett vin- och spritsortiment samt att företaget 

satsar på gastronomi. Partihandelsverksamhet med ambitioner inom affärs-

området restaurang är det som är ICA Menyföretagens kärnkompetens 

hävdar Per Sköld. Det som gör ICA Menyföretagen unika är, enligt 

respondenten, utrustning, servicehandelssortiment, alkoholsortiment, resta-

urangakademin och utbildning. 

 

Då Ronneby kommun alltid har anlitat ICA Meny kan respondenten inte 

svara på vad som gör företaget unikt eftersom de som kund inte har 

någonting att jämföra med. Den svarande från restaurang Kingshead ser 

ingenting unikt överhuvudtaget med ICA Menyföretagen. 
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6.5.5 Varför anlitas/anlitas inte ICA Menyföretagen som 

leverantör? 

 

Ronneby kommun säger att f.d. Wickmans, idag ICA Menyföretagen, är 

den enda grossist kommunen har handlat av och anledningen är att de har 

kunnat ge kommunen det bästa erbjudandet. Det som Ronneby kommun 

tittar på när en leverantör väljs är främst kvaliteten i förhållande till priset 

men även miljöbiten är en viktig del, det vill säga hur pass miljömedveten 

leverantören ifråga är. Respondenten från Ronneby kommun säger också 

att ICA Meny sköter sig bra och att kontakten är god.  

 

Restaurang Kingshead instämmer i att det är relationen mellan pris och 

kvalitet som är avgörande för vilken leverantör som väljs. Kingshead 

använder sig även av andra leverantörer för kött och frukt på grund av en 

högre kvalitet och bättre service. Hos leverantören för frukt kan 

restaurangen faxa in en beställning på kvällen och ha beställningen redan 

nästa morgon. 

 

 



Varumärket som positioneringsinstrument 

 104 

6.6 Sammanfattande tabeller 
 

Då flera av frågorna innehåller en mängd parametrar har vi valt att 

sammanfatta svaren på vissa frågor i tabellerna nedan.  

 

• Hur ska kunden uppfatta ICA Menyföretagen?  

Denna fråga ställdes bara till ICA Menyföretagen internt, vilket gör att 

kunders svar inte finns representerade. 

 

ICA Meny F.d. 
Olegruppen 

F.d. 
Jeppsson 

F.d. 
Heidenborgs 

F.d. 
Wickmans 

• Bästa 
samarbets-
partnern 
• Seriösa 
• Kunniga 
• Effektiva 
• Utvecklande 
• Stimulerande 

• Trygghet 
och kvalitet 
 
 

• Bästa 
samarbets-
partnern för 
mig som 
restaurang 
 

• Ett företag 
som är lokalt 
starka inom en 
rikskedja 

• Bästa 
långsiktiga 
samarbets-
partnern 
 

 
• Hur tror ICA Menyföretaget att kunden uppfattar dem? 

Denna fråga ställdes bara till ICA Menyföretagen internt, vilket gör att 

kunders svar inte finns representerade. 

 

ICA Meny F.d. 
Olegruppen 

F.d. 
Jeppsson 

F.d. 
Heidenborgs 

F.d. 
Wickmans 

• ”På gång” 
• Turbulens 
• Leverans-
problem 
• Kunniga 
• Ambitiösa 
• Kvalitet 
och service 

• ”På rätt 
väg” 
• Positivt 
• Lite vagt 
• Otydligt 

• Luddigt 
• Sponsring 
av svensk 
gastronomi 

• ICA Meny 
är inget 
varumärke 

• Mycket 
förändringar 
• Stelbenta 
•För lite 
kund-
fokusering 
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• Vad står varumärket ICA Menyföretagen för? 

Denna fråga ställdes både till ICA Menyföretagen, internt, och till kunder. 

Vi har valt att sammanställa svaren i två separata tabeller. En för den 

interna respektive externa sidan. I enlighet med empirin hade flera kunder 

inga kommentarer på denna fråga. Vi har dock valt att, i tabellen nedan, 

endast presentera åsikter som framkom. 

 

ICA Meny F.d. 
Olegruppen 

F.d. 
Jeppsson 

F.d. 
Heidenborgs 

F.d. 
Wickmans 

• Trygghet 
och kvalitet  
• Totallev. 
• Kunnighet 
• Hög service 
• Dynamik 
• Framåtanda 
• Pålitlig och 
innovativ 
partner 
• ICA-
tillhörighet 
• Mat- & vin-
kompetens 

• Trygghet och 
kvalitet 
• Effektiv 
logistik 
• Attraktivt 
sortiment 
• Med-
arbetarna 
• Lönsamhet 
 

• Trygghet 
och kvalitet 
• Svensk 
gastronomi 
• Bra priser 
• Rätt 
sortiment 
till rätt kund 
• Äger 
restaurang-
akademin 

• ICA Meny 
är inget 
varumärke 
• Riks-
täckande  
• ICA-ägda 

• Trygghet 
och kvalitet 
• IT & 
logistik 
• Adm. fokus 
• Riksorg. 
• ICA-
tillhörighet 

 

Kunder 
f.d. Olegruppen 

Kunder 
f.d. Jeppson 

Kunder 
f.d. Heidenborgs 

Kunder 
f.d. Wickmans 

• ICA –butiker 
• Fullsortiments-
grossist  
• Stor org.  
• Service 
• Kvalitet 

• ICA –butiker  
• Komplett lev. 
• Service  
• Bra priser 
• Alkoholsort. 

• ICA –butiker  
•Tillräcklig 
kvalitet 
• Stor org. 
• Berndt Jansson 

• Endast en 
leverantör 
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• Vad gör ICA Menyföretagen unika?  

Denna fråga ställdes både till ICA Menyföretagen, internt, och till kunder. 

Vi har valt att sammanställa svaren i två separata tabeller. En för den 

interna respektive externa sidan. 

 

ICA Meny F.d. 
Olegruppen 

F.d.  
Jeppsson 

F.d. 
Heidenborgs 

F.d. 
Wickmans 

• Helheten 
• Säljarna 

• Brett 
sortiment 

• Sortimentet 
• Kompetenta 
och 
engagerade 
medarbetare 

• Kvalitet 
• Service 
• Kunskap 
 

• Rikssort. 
• Riksorg. 
• Brett 
alkoholsort. 
• Sponsring av 
gastronomi 
• Utbildning 
• Service-
handelssort. 

 

Kunder 
f.d.  

Olegruppen 

Kunder 
f.d. 

Jeppson 

Kunder 
f.d.  

Heidenborgs 

Kunder 
f.d. 

Wickmans 
• Ej unika • Ej unika  

• Lyhörda och 
snabba beslut 

• Ej unika • Ej unika 
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7 Analys 
 

Avsikten med detta kapitel är att analysera vår insamlade empiri med hjälp 

av de modeller och teorier som utgör referensramen. För att underlätta för 

läsaren och skapa en koppling mellan dessa två kapitel har vi valt att göra 

samma indelning i detta kapitel som i referensramen, nämligen i 

varumärket, identitet, positionering samt kundens märkeslojalitet. 

Avslutningsvis knyter vi samman analyskapitlet med hjälp av vår egen 

modell. 

 

 

7.1 Varumärket 
 

7.1.1 ICA Menyföretagens varumärkesstrategi  

 

ICA Menyföretagen har genomgått flera förändringar och 

omorganiseringar. Dessa förändringar har även medfört att företaget bytt 

varumärkesstrategi. För att illustrera och beskriva hur ICA Menyföretagen 

använder och organiserar sina märken använder vi Urdes164 modell med de 

fyra grundläggande varumärkesstrategierna. Vi har valt att se ICA 

Menyföretagen, och inte ICA, som modermärke samt Heidenborgs, 

Wickmans, Jeppsson och Olegruppen som dottermärken. Pilarna i 

modellen visar företagets förändring av varumärkesstrategin. 

 

 

                                           
164 Urde 1997 
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Figur 13 ICA Menyföretagens varumärkesstrategier (Egen bearbetning av 

Urde 1997) 

 

ICA Menyföretagen uppkom genom uppköp av ett antal grossister, flera av 

grossisterna hade starka och väl inarbetade varumärken och riktade sig 

dessutom till olika kundsegment. Detta är tre punkter som, enligt Ind165, gör 

att en strategi med fristående dottermärken är att föredra vilket var just vad 

ICA Meny beslutade sig för. Varje grossist hade egna kärnvärden samt en 

egen kultur och uppfattades som ett självständigt varumärke. ICA Meny-

företagen fanns dock i bakgrunden och verkade som ett paraplyorgan även 

om namnet inte återfanns i de enskilda logotyperna. 

 

Efter några år ändrades dock strategin. Tanken var att de enskilda 

dottermärkena skulle få draghjälp av ICA, som är ett mycket starkt och 

välkänt märke i Sverige, samtidigt som namnen Heidenborgs, Wickmans, 

Jeppsson och Olegruppen bibehölls. Det som valdes var, med andra ord, en 

                                           
165 Ind 1997 
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moder- och dottermärkesstrategi, en strategi där flera identiteter 

kombinerades med tonvikten lagd vid modermärket och dess kärnvärden. 

 

I höstas skedde ytterligare en förändring: varumärkesstrategin antog 

formen av modermärkesstrategi. Syftet var att skapa en gemensam identitet 

och kultur för hela företaget. De enskilda dottermärkena slopades helt och 

ersattes med ICA Menyföretagen. I och med detta kan besparingar ske 

genom exempelvis ett gemensamt sortiment. 

 

Dessa förändringar har skett inom loppet av tio år. Vi ställer oss frågande 

till om det verkligen går att genomdriva den här typen av förändringar 

under så kort tid och samtidigt lyckas få med sig organisationen. 

Kärnvärden och identitet är något som är djupt rotat hos människor och i en 

organisation. För att detta ska kunna förändras krävs tid. Risken finns att 

innan den första förändringen hunnit anammas av alla sker en ny. Detta kan 

leda till att de anställda ser det som meningslöst att följa det nya. En tanke 

kan vara att ”det spelar ingen roll om jag ändrar mig för det kommer 

förmodligen snart en ny förändring och då var omställningen lönlös”. 

 

Det kan i och för sig vara så att strategin med moder- och dottermärken 

bara var en mellanperiod och att slutmålet hela tiden var att skapa en 

modermärkesstrategi, något som kanske hela organisationen var införstådd 

med. 

 

Ind166 menar att en modermärkesstrategi är att föredra om företagets 

identitet är uppbyggd kring nära relaterade affärsområden. Vi anser inte 

                                           
166 Ind 1997 
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detta vara fallet för ICA Menyföretagen. Som det ser ut idag vänder man 

sig till många olika typer av kunder. För att kunna driva en enhetlig linje 

med en enhetlig identitet tror vi att det krävs ett större fokus på en viss typ 

av målgrupp. Ind167 pekar även på att en strategi med fristående dotter-

märken är att föredra om kunderna måste segmenteras och om affärs-

områdena i företagsportföljen skiljer sig. Vi ser detta som indikationer på 

att en modermärkesstrategi kanske inte är den mest lämpliga för ICA 

Menyföretagen. 

 

Anställda på ICA Meny har berättat att ICA är ett välkänt märke i Sverige. 

Det är även flera kunder som kopplar ICA Meny till ICA, alltså 

dagligvaruhandel. Vi vill dock påpeka att detta inte är synonymt med att 

ICA är känt som ett kvalitetsmärke, det kan, men behöver inte, vara så. 

Därför kan det vara ett misstag av ICA Menyföretagen att försöka etablera 

sig som ett kvalitetsmärke och dra alltför höga växlar på varumärket ICA. 

 

 

7.2 Identitet 
 

7.2.1 ICA Menyföretagens identitet och image 

 

Stämmer ICA Menyföretagens uppfattning om dess identitet överens med 

kundernas? För att beskriva hur vi uppfattar situationen har vi tagit hjälp av 

Kapferers168 modell över identitet och image. Vi anser inte att ICA 

Menyföretagens identitet är klar och tydlig. Detta märks bland kunderna 

                                           
167 Ind 1997 
168 Kapferer 1994 
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men även inom företaget. Att ICA Meny är medvetna om att kunderna inte 

vet vad företaget står för visar sig då både Per Wahlgren och Håkan Vilén 

menar att kundernas syn på företaget är otydlig. Något som också är 

intressant är att ingen av de interna respondenterna tror att kunderna 

uppfattar företaget såsom man vill bli uppfattad.  

 

Vi ser det som att en av orsakerna till denna otydlighet är att ICA 

Menyföretagen präglas av en viss opportunism. Vi anser att företaget 

försöker tillgodose, om inte alla, så flera olika segment. Per Wahlgren 

säger exempelvis att restaurangsektorn ställer högre krav på kvaliteten, 

något som även märks i kundernas svar. Landstinget i Dalarna menar att 

ICA Menyföretagens varor motsvarar deras kvalitetsbehov, men inte mer 

än så. Tydligt är att dessa segment inte ställer samma krav på tjänsten och 

utvärderar den då heller inte på samma sätt. Vi tror inte att det går att vara 

alla till lags vilket får till följd att identiteten blir otydlig. På grund av detta 

har vi valt att göra en justering av modellen. Eftersom vi anser att 

opportunismen är en del av den oklara identiteten har vi flyttat denna 

variabel och lagt den i identitetsrutan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 ICA Menyföretagens identitet och image (Egen bearbetning av 

Kapferer 1994) 
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Ytterligare en variabel som stör den interna bilden av företagets identitet är 

att syftet med förändringen inte har gått fram till alla anställda. Flera av 

respondenterna har inte insett att en stor del av denna omorganisering gick 

ut på att förändra den interna synen i företaget. Ledningens avsikt var att få 

företaget att känna sig som en enhet istället för fyra, att inte längre vara 

geografiskt uppdelad utan rikstäckande. Från reklambyråns sida menar man 

att förändringen skulle leda till en ökad intern samsyn samt öka 

kännedomen om varumärket hos målgruppen. Förmodligen har den interna 

samsynen ökat men ännu inte blivit fullständig. Detta kanske inte heller 

kan begäras då det ännu inte förflutit särskilt lång tid efter omorgani-

seringen. Däremot kan vi konstatera att kundernas kännedom om 

varumärket inte har ökat. En kund var inte ens medveten om att företaget 

övergått till ICA Menyföretagen.  

 

Om företaget inte är överens om vad det ska stå för internt hur ska då en 

enhetlig bild kunna ges externt? En intern respondent anser exempelvis inte 

att ICA Menyföretagen är ett varumärke överhuvudtaget. ICA Meny-

företagen har svårigheter med att uppfattas som ett företag. De signaler 

som sänds till kunderna blir, på grund av en oklar identitet, inte heller 

entydiga. Dessa signaler försvagas ytterligare av den hårda konkurrens och 

prispress som råder inom denna bransch. I det här fallet är det inte många 

signaler som nått mottagarna överhuvudtaget. De flesta kunder anser inte 

att ICA Menyföretagen står för något speciellt. En klar majoritet av 

respondenterna från ICA Menyföretagen tror att kunderna förknippar dem 

med gastronomi, en variabel som ingen kund nämnde. Detta ger att ICA 

Meny inte har någon image vilket är orsaken till att vi har valt att byta ut 

image mot ett frågetecken i modellen. 
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7.2.2 ICA Menyföretagens värdespektrumsmatris 

 

Nilson169 menar att ju mer komplett identitet som varumärket har desto 

starkare är det. Vår avsikt är att kartlägga ICA Menyföretagens identitet 

samt analysera vad som är dess styrkor respektive svagheter. För att 

beskriva varumärkets värden i olika dimensioner har vi använt oss av 

Nilsons170 värdespektrumsmatris. Vi finner det dock svårt att placera ICA 

Menyföretagens värden i fyra distinkt skilda fält, såsom modellen är i sitt 

ursprung. Istället anser vi att ICA Menyföretagens värden snarare bör 

placeras utefter en skala, vilket gör att de exempelvis kan vara i gränslandet 

mellan att vara konkreta/generella eller konkreta/abstrakta. Vi anser 

dessutom att det som eftersträvas och samtidigt är svårast att uppnå bör 

vara i modellens övre högra hörn. Till följd av detta har vi även valt att 

omplacera dimensionerna.  

 

Abstrakta 

 

 

 

 

Konkreta 

 

 Generella  Specifika 

Figur 15 Värdespektrumsmatris för ICA Menyföretagen (Egen bearbetning 

av Nilson 2000)  

                                           
169 Nilson 2000 
170 Nilson 2000 
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7.2.2.1 Kvalitet och leveranser 

 

Ett företag måste, enligt Nilson171, först och främst se till att de grund-

läggande aspekterna är på plats, de konkreta/generella värdena. I annat fall 

finns det ingen möjlighet för företaget att lyckas med att skapa ytterligare 

värden för att på så sätt uppnå ett starkt varumärke. Vi anser att ICA 

Menyföretagen uppfyller detta första krav. Företagets grundläggande 

värden är, enligt vår uppfattning, produkter med tillfredsställande kvalitet 

och att leveranser sker i rätt tid, till rätt plats och med rätt produkter. Dessa 

konkreta/generella värden är värden som alla konkurrenter i branschen 

uppfyller, efter vad som framkommit under intervjuerna.  

 

Vi har valt att se leveranser som ett konkret/generellt värde för ICA 

Menyföretagen trots de leveransproblem som nämnts både internt och 

externt. Dessa leveransproblem bör ha varit mindre omfattande. I annat fall 

skulle ICA Meny inte ha kunnat fortsätta att vara verksamma på marknaden 

då kunder troligtvis skulle valt en annan leverantör. Uppfyller inte 

leverantören dessa konkreta/generella värden så får man heller inte behålla 

sina kunder.  

 

Värden så som tillfredsställande kvalitet och att leveranserna sker enligt 

överenskommelse är sådant som kunden i vår undersökning förutsätter och 

ser som självklara. Att produkterna från ICA Menyföretagen uppfyller en 

viss kvalitet är dessutom en förutsättning för att kunden överhuvudtaget ska 

kunna använda dem. Ingen restaurang kan servera skämd mat. Flertalet 

kunder påpekar just att en kvalitet som uppfyller deras behov är någonting 

                                           
171 Nilson 2000 
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som de ser som självklart oavsett vilken leverantör som anlitas samt att den 

inte skiljer sig nämnvärt. Vi har fått uppfattningen att kunder inom 

affärsområdet restaurang dock kräver en kvalitet som skulle kunna klass-

ificeras som hög. De har alltså högre krav än vad kunder inom den 

offentliga sektorn har. 

 

7.2.2.2 Relationer och personlig service 

 

Den relation som skapas mellan säljare från ICA Menyföretagen och kund 

samt den personliga service kunden får är, enligt vår mening, ett abstrakt/ 

generellt värde. De abstrakta/generella värdena är de emotionella värden 

som måste finnas för att företaget ska få vara med och agera på marknaden 

och bli accepterat. Anledningen till att vi klassificerar relationen mellan 

leverantör och kund mer som ett generellt/abstrakt än ett specifikt/abstrakt 

värde är att alla grossister i branschen använder sig av denna typ av 

försäljning för att få nya kunder samt bibehålla de redan existerande. Vi har 

fått uppfattningen att personlig försäljning är någonting som kunderna tar 

för givet. 

 

Flertalet av kunderna påpekade särskilt att säljaren samt en god relation 

mellan denne och kund är en mycket viktig del i försäljningsprocessen. Ett 

exempel på detta är Landstinget i Dalarna som sätter ett likhetstecken 

mellan Berndt Jansson och ICA Meny. Att relationen mellan säljare och 

kund är av mycket stor betydelse är även någonting som Per Wahlgren 

instämmer i, då han har sett exempel på att kunderna ofta följer med en 

säljare som byter företag. 
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7.2.2.3 Alkoholsortiment 

 

De specifika värden i ett varumärkes identitet som Nilson172 talar om, både 

vad det gäller de konkreta och abstrakta, har för avsikt att göra ett 

varumärkes identitet unikt i förhållande till konkurrerande märken.  

 

Vi anser att ICA Menyföretagens konkreta/specifika värden skulle kunna 

vara deras breda sortiment vad det gäller alkohol. Flera kunder, exempelvis 

restaurang Brasserie Ferdinand, säger att företagets breda alkoholsortiment 

är anledningen till att de använder ICA Meny som leverantör. ICA 

Menyföretagen besitter dessutom en väldigt stor kunskap inom detta 

område, bland annat beroende på sitt nära samarbete med vingårdarna de 

köper in sitt vin ifrån. Vidare anordnar företaget utbildning för kunder vad 

det avser vin och sprit för att de i sin tur ska kunna ge sina kunder bättre 

service. Ingen av de kunder som vi har pratat med har dock nämnt denna 

utbildning och dess mervärde överhuvudtaget. 

 

7.2.2.4 Gastronomiskt engagemang och sponsring  

 

Det är de specifika/abstrakta värdena som skapar en tydlig varumärkes-

profil och varumärkespersonlighet, samt lägger grunden för postioneringen. 

Har företaget inte några värden här så är det enligt Nilson173 viktigt att 

försöka hitta några som blivit borttappade eller att skapa något nytt. De 

specifika värdena, både de abstrakta och konkreta, är det som gör varu-

märket unikt.  

                                           
172 Nilson 2000 
173 Nilson 2000 
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Det gastronomiska engagemanget och sponsringen som ICA Meny-

företagen sysselsätter sig med skulle till viss del kunna ses som ett värde 

som befinner sig uppe i högra hörnet i matrisen, ett specifikt/abstrakt värde. 

Håkan Mowitz är av åsikten att det gastronomiska engagemanget är ett 

värde som gör ICA Meny unika. Det gastronomiska engagemanget och 

sponsringen riktar sig enbart till ett visst kundsegment och inte till alla 

kunder. Diverse kocktävlingar som ICA Menyföretagen anordnar samt är 

huvudsponsorer till är sådant engagemang som tilltalar kockar och 

restauranger inom ”den högre skolan”, och inte de inom den offentliga 

sektorn. Därmed anser vi att detta mervärde inte är representativt för hela 

kundstocken.  

 

Att satsa på gastronomin är helt i linje med vad Håkan Mowitz och Åke 

Wik säger att företaget främst satsar på. Även den offentliga sektorn ses 

som prioriterad kund till ICA Meny. Trots detta kan vi inte urskilja några 

försök till att skapa mervärden för detta segment. Det är ingen av kunderna 

vi har intervjuat som har nämnt vare sig engagemanget eller sponsringen 

som något unikt för ICA Meny. Detta trots att exempelvis Per Wahlgren 

och Boel Lagervall trodde att det var engagemanget inom svensk 

gastronomi som kunderna förknippade med varumärket ICA Meny. 

 

Vi anser inte att det gastronomiska engagemanget och sponsringen riktigt 

räcker till för att klassificeras som ett specifikt/abstrakt värde fullt ut. 

Däremot anser vi att ICA Menyföretagen har kommit en bit på vägen. Vi är 

av uppfattningen att det gastronomiska engagemanget är en del av ICA 

Menys profil, vilken de tyvärr inte riktigt får fram. Vi tror dock att det 

skulle kunna bli ett specifikt/abstrakt värde om företaget lyckas förmedla 

detta till sina kunder. Anledningen till att vi tycker att värdet bör placeras 
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som specifikt, men emellan att vara konkret och abstrakt, är att det ännu 

inte är tillräckligt för att skapa en varumärkesprofil eller att lägga grunden 

för positioneringen och varumärkets personlighet.  

 

7.2.2.5 Avslutningsvis 

 

Uppfattningarna om vad som gör ICA Meny unikt är mycket splittrade, 

både vad det gäller anställda och kunder. Exempelvis nämner Per Sköld att 

ICA-tillhörighet är det som gör ICA Meny unika. ICA-tillhörigheten är 

någonting som flera kunder, exempelvis restaurang Kasken, associerar med 

ICA Meny men kunden menar inte att det gör dem unika. Vi anser dock att 

ICA-tillhörigheten skulle kunna klassificeras som ett abstrakt/generellt 

värde i matrisen om ICA Meny lyckas förmedla detta värde externt. 

Anledningen till att vi tycker att det är ett generellt värde är att det kan ses 

som en ekonomisk resurs, vilket bland annat Göteborgs stads upphandling 

nämner, och ett abstrakt värde för att det ger associationer. 

 

Kundernas generella uppfattning om vad som gör ICA Meny unika är att 

det inte finns någonting, då alla i branschen erbjuder sin kunder samma 

saker. Norrlands Bar & Grill är dock en kund som ser något unikt i 

företaget ifråga; det är hög kvalitet på produkter och leveranser samt att 

ICA Meny är lyhörda och tar snabba beslut. 

 

Kanske har ICA Meny inte heller så många specifika värden som företaget 

själva tror eftersom kunderna inte ser dem. Vi är dock av åsikten, som ovan 

nämnts, att alkoholsortimentet till viss del skulle kunna ses som ett unikt 

värde trots att det endast gynnar det kundsegment som köper vin- och 
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spritprodukter. Detta kan också vara en av anledningarna till varför 

restauranger och storkök från den offentliga sektorn inte har tagit upp 

alkoholsortimentet som ett specifikt värde för ICA Menyföretagen. Vi har 

också fått uppfattningen att kunder inom den offentliga sektorn inte heller 

är intresserade av de utbildningar som anordnas. 

 

Flera från den interna sidan, bland annat Mats Johansson och Håkan Vilén, 

som vi har intervjuat nämner ”helheten” som ICA Menyföretagen erbjuder 

som en aspekt vilket gör dem unika. Att ICA Menyföretagen är en 

fullsortimentsgrossist är det däremot kunder som nämner som association 

till ICA Meny. De nämner dock inte att det är en fördel eller att det är en 

anledning till att handla av företaget ifråga. Vår undersökning har visat att 

alla kunder använder sig av flera leverantörer. Det skulle kunna vara ett 

tecken på att det inte har någon avgörande betydelse om leverantören 

erbjuder en helhet eller inte, ytterligare leverantörer kommer ändå att 

anlitas. Därmed anser vi inte att ICA Menyföretagen är unika genom att 

vara en fullsortimentsgrossist och placeras därför inte heller som ett 

specifikt värde i matrisen. 

 

En konsekvens av att inte alla kunder får ta del av de mervärden företaget 

ifråga försöker skapa leder, enligt vår uppfattning, också till försvårandet 

av en tydlig positionering av varumärket ICA Meny. ICA Meny behöver 

skapa fler, eller åtminstone mer distinkta värden för att till fullo kunna 

placera värden i det högra hörnets övre del.  
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7.3 Positionering 
 

7.3.1 ICA Menyföretagens positionering 

 

I detta kapitel har vi för avsikt att visa hur väl ICA Menyföretagen 

positionerar sig. Melins174 modell positioneringstriangeln består av tre olika 

typer av positioner; marknadsposition, mental position och resursposition. 

Syftet är att, med hjälp av denna modell, utreda om och i så fall var det 

finns svagheter i ICA Menyföretagens positionering. För att företagets 

position ska vara stark krävs en stabil position inom alla tre kategorierna. 

 

7.3.1.1 ICA Menyföretagens marknadsposition  

 

Inom den bransch som ICA Menyföretagen är verksamma, grossister till 

kunder inom restaurang- och storköksbranschen, är konkurrensen mycket 

hård. Nilson175 tar upp tre begrepp som är ett hjälpmedel för att bestämma 

hur ett varumärke uppfattas och är positionerat i relation till konkurrenterna 

inom ett marknadsområde; primära, sekundära och teritära varumärken. 

 

Vi anser att det inte finns något direkt primärt varumärke i den här 

branschen. Det primära varumärket står för en marknadsledare och är även 

ett ”benchmark”-märke. Då branschen till stor del består av större och 

kända leverantörer leder det till att det inte är något varumärke som har 

                                           
174 Melin 1999 
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högre kännedom och är mer välkänt bland kunder än vad konkurrerande 

varumärken är.  

 

Vi är av åsikten att ICA Menyföretagen som varumärke är en blandning 

mellan ett primärt och ett sekundärt varumärke. Detsamma gäller för ICA 

Menyföretagens största konkurrenter Servera och Martin Olsson. Det finns 

inget varumärke som skulle kunna placeras som ett rent primärt varumärke. 

Leverantörerna är mycket lika och tillhandahåller i princip samma 

erbjudanden vad gäller kvalitet och produktutbud. Många kunder väljer 

snarare ICA Menyföretagen utifrån det pris som de erbjuds, vilket gör det 

till ett medvetet val176. Vi har fått uppfattningen att situationen är 

densamma vid val av en konkurrerande leverantör till ICA Menyföretagen. 

Detta påstående gäller dock främst de kunder som tillhör affärsområdet 

storkök. Orsaken till att det finns inslag av ett sekundärt varumärke är att 

de främsta konkurrenterna har samma koncept och kopierar strategier av 

varandra177.  

 

Vi har svårt att se att något varumärke skulle kunna etablera sig som teritärt 

i denna bransch. Anledningen till detta är att marginalerna redan är så pass 

låga att det knappast går att lägga sig 25-30% lägre än konkurrenterna och 

konkurrera med lågprisprodukter178. 

 

Det märke som först etablerar sig och som först blir framgångsrikt har en 

avgjord fördel. Vidare menar Nilson att det är svårt att slå ut ett varumärke 

som har en stark position som marknadsledare. Om ett märke har byggt ett 
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starkt marknadsledarskap så krävs det antingen en excep-tionell insats av 

en konkurrent för att rubba den positionen eller så begår marknadsledaren 

ett antal egna misstag, och därmed öppnas dörren för en utmanare.179 Det 

var precis vad som hände ICA Menyföretagen.  

 

För ett antal år sedan var företaget nummer ett på marknaden. ICA 

Menyföretagen var bland annat först med att engagera sig i gastronomin 

och att sponsra mattävlingar, samtidigt som det var ett sätt att blockera och 

stänga ute konkurrenterna. Ingen i branschen hade tidigare företagit sig 

någonting liknande för att visa sitt varumärke i ”de rätta” sammanhangen. 

Idag har konkurrenterna kommit ifatt, och konkurrenten Servera ligger 

numera till och med steget före ICA Menyföretagen. Servera var nämligen 

mycket snabba med att nappa på ICA Menyföretagens tillvägagångssätt, 

och kopierade, enligt Håkan Mowitz, mer eller mindre hela deras 

marknadskoncept. På så sätt kunde Servera eliminera det försprång som 

ICA Menyföretagen hade.  

 

Huruvida konkurrenter lyckades göra en oerhört stark insats för att komma 

ifatt ICA Menyföretagen som var marknadsledare eller om det var ICA 

Menyföretagen som själva begick diverse misstag och därigenom öppnade 

dörrarna för övriga aktörer på marknaden har vi svårt att avgöra. 

 

Vi anser att ICA Menyföretagen har en relativt stark marknadsposition. 

Tyvärr är de inte ensamma om denna position utan delar den med ett antal 

konkurrenter. Dessa företag; ICA Menyföretagen, Servera och Martin 
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Olsson skulle tillsammans kunna ses som en inträdesbarriär. De är stora 

och välkända företag som kan göra det svårt för mindre och okända företag 

att ta sig in och etablera sig på marknaden. 

 

7.3.1.2 ICA Menyföretagens mentala position 

 

Lagergren180 menar att företaget söker en position i medvetandet hos en 

viss målgrupp. Här ser vi återigen ett problem med ICA Menyföretagens 

splittrade identitet. I och med att företaget vill positionera sig i flera olika 

målgruppers medvetande så blir inte marknadsföringen tillräckligt 

fokuserad. I värsta fall kan detta leda till en svag mental position hos alla 

målgrupper. ICA Menyföretagen försöker positionera sig i kundernas 

medvetanden genom den sponsringsverksamhet som bedrivs. Detta är dock 

något som inte lyckats då ingen kund nämnde detta i samband med ICA 

Meny. 

 

På frågan ”vad är unikt med ICA Menyföretagen?” rörde de flesta svaren 

från personer inom företaget produktens kvalitet och sortimentsbredden. 

Detta är sådana variabler som Lagergren181 menar inte räcker till. Detta är 

egenskaper som konkurrenterna mycket snabbt kan kopiera och kanske till 

och med överträffa.  

 

Vi ser även att en av orsakerna till att Servera hann ikapp ICA 

Menyföretagens marknadsposition kan vara att företaget inte satsade på att 

muta in en mental position i kundernas medvetande. ICA Meny lade istället 
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tid och kraft på att utveckla parametrarna kvalitet och trygghet, något som 

konkurrenterna också valde att imitera. Dessutom är dessa två variabler 

något som kunderna tar för givet vilket innebär att endast bra kvalitet och 

trygghet inte leder till en förstärkt position för företaget. Däremot skulle 

förmodligen avsaknaden av dessa leda till att konkurrenskraften förlorades.  

 

Den mentala positionen kan liknas vid ICA Menyföretagens image och 

som vi tidigare nämnt är företagets identitet otydlig. (Sambandet mellan 

företagets identitet och image förklaras ytterligare i avsnitt 7.2.1 ICA 

Menyföretagens identitet och image.) Eftersom företaget inte har någon 

stark image så är dess position i kundernas medvetande inte heller särskilt 

stabil. 

 

Vi anser att ICA Menyföretagens mentala position är relativt svag. Detta är 

inte på något sätt unikt för ICA Meny då kunderna inte placerar 

konkurrenterna vare sig högre eller lägre utan ser de flesta grossister som 

jämlika. I och med detta bygger de flesta kunder inte heller upp någon 

informationsbarriär utan är hela tiden mottagliga för bättre förslag från 

andra leverantörer. Exempelvis säger respondenten från Restaurang Kasken 

att om ett bättre erbjudande med lägre priser skulle dyka upp från en annan 

leverantör skulle hon nappa direkt. 

 

Vi ser däremot inte en total avsaknad av mental position då kunderna 

faktiskt vet att ICA Menyföretagen existerar och vilka de är. Däremot är 

den eftersträvansvärda märkeslojaliteten ett problem. (Se även kap 7.4 

Kundens märkeslojalitet för ICA Menyföretagen.) 
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7.3.1.3 ICA Menyföretagens resursposition 

 

I och med att ICA Menyföretagen stöds av ICA som i sin tur backas upp av 

Ahold så anser vi resurspositionen vara stabil, något som både interna och 

externa respondenter ger uttryck för. Detta gör att ICA Meny har resurserna 

för att bygga upp en stark marknadsposition. Däremot tror vi inte att 

resurserna är så pass överlägsna de största konkurrenternas resurser att en 

imitationsbarriär kan byggas upp gentemot dessa. I likhet med den mentala 

positionen ser vi dock att de tre stora grossisterna tillsammans kan bygga 

upp en barriär gentemot övriga konkurrenter. 

 

Kunder nämnde också en stabil ekonomisk ställning som en variabel vid 

utvärdering av olika leverantörer. Som kund vill man hellre handla av en 

grossist som inte riskerar att få problem med sin ekonomi. Denna aspekt 

framfördes även som en av ICA Menyföretagens fördelar. 

 

7.3.1.4 Sammanfattning av ICA Menyföretagens positionering 

 

Vi anser att ICA Menyföretagens marknadsposition är relativt stark, den 

mentala positionen är mycket svag och resurspositionen ser vi som lika 

stark som marknadspositionen. För att illustrera förhållandet mellan dessa 

variabler har vi använt Melins182 modell.  

 

På grund av att inte alla tre positionerna är starka så blir inte heller 

varumärkets konkurrenskraft optimalt. Stabiliteten och balansen i 

                                           
182 Melin 1999 
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positioneringstriangeln rubbas alltså. Vi ser inte heller att kunderna har 

byggt upp någon informationsbarriär varför denna parameter inte finns med 

i modellen. Däremot ser vi, som tidigare nämnts, att det finns en form av 

inträdes- och imitationsbarriär men då tillsammans med två av 

konkurrenterna. Vi anser att ICA Menyföretagens positioneringstriangel ser 

ut enligt följande; 
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7.4 Kundens märkeslojalitet 
 

7.4.1 Kundens märkeslojalitet för ICA Menyföretagen 

 

Är kunderna märkeslojala gentemot varumärket ICA Menyföretagen eller 

inte? Vi kan dock redan i detta läge säga att det saknas en märkeslojalitet 

bland företagets kunder, men vi använder Melins183 modell om kunders 

märkeslojalitet för att beskriva var i själva processen det brister. Poängteras 

bör att målet för märkesinnehavaren är att bygga upp en bred kundstock av 

märkeslojala kunder. 

 

7.4.1.1 Engagemang och märkeskänslighet för ICA Menyföretagen 

 

Enligt Melin184 är en av märkesinnehavarens primära uppgifter att försöka 

väcka kundernas engagemang för den egna märkesprodukten. Orsaken är 

att lågt engagemang traditionellt inte anses kunna ge upphov till stark och 

varaktig märkeslojalitet, vilket är målet. Vi anser att det finns ett 

engagemang hos alla ICA Menys kunder. Vi ser att detta engagemang kan 

delas in i två typer, de som är engagerade i prisfrågan och de som är 

engagerade i förtagets produkter.  

 

Kunder som i första hand tittar på priset är de kunder som återfinns inom 

den offentliga sektorn. Ett exempel på detta är Restaurang Kasken som 

omgående skulle byta leverantör om ett bättre erbjudande, vad det avser 
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priset, dyker upp. De kunder som är engagerade i företagets produkter på 

andra punkter än priset är främst kunder inom affärsområdet restaurang. 

Norrlands Bar & Grill är ett exempel på en sådan kund. De tittar bland 

annat på vilken kvalitet ICA Menys produkter har, då de är intresserade av 

en högre kvalitet än vad kunder inom den offentliga sektorn är. Även de 

kunder som köper alkohol av ICA Meny kan, enligt vår uppfattning, 

klassificeras som kunder som är engagerade i produkten då de är 

intresserade av det breda sortimentet. 

 

Vi menar att det är i kundsegmentet restaurang som företaget har en 

möjlighet att kunna få kunden att lägga större vikt vid varumärket i val av 

olika märken. Vi kan alltså se att det finns en märkeskänslighet. Detta 

ökade engagemang leder också till en minskad priskänslighet. Däremot ser 

vi inte att det finns någon märkeskänslighet hos de kunder som har priset 

som den avgörande faktorn för vilken leverantör och vilket märke de ska 

använda sig av. 

 

7.4.1.2 Märkeskännedom om och märkesassociationer till ICA 

Menyföretagen 

 

En av märkesinnehavarens viktigaste uppgifter är att göra kunderna 

medvetna om den egna märkesproduktens existens, det vill säga skapa 

märkeskännedom. Genom ett gastronomiskt engagemang och sponsring av 

olika kocktävlingar försöker ICA Meny göra sina kunder medvetna om att 

de existerar. Problemet med denna typ av satsning, som vi ständigt 

återkommer till, är att det endast är ett av företagets olika kundsegment 

som berörs av den nämligen affärsområdet restaurang.  
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Engagemanget är inte fel, tvärtom, då vi menar att det inom denna 

kundgrupp finns en möjlighet att kunna uppnå märkeslojalitet. Däremot är 

det ingen av kunderna i något av segmenten som har nämnt ICA 

Menyföretagens gastronomiska engagemang eller sponsring. Då 

affärsområdet restaurang endast utgör 24% av företagets totala kundstock 

så missar ICA Meny samtidigt många kunder genom denna typ av events. 

Affärsområdet restaurang är i och för sig det som företaget satsar mest på, 

men bland ICA Menys prioriterade kunder återfinns även den offentliga 

sektorn.  

 

Företaget annonserar också i fackpress för att bearbeta både redan 

existerande och potentiella kunder för att på så sätt främja märkeskänne-

domen om ICA Menyföretagen. Detta kan nog vara en svår uppgift då de 

flesta leverantörer använder sig av denna typ av reklam och dessutom är de 

svåra att skilja åt.  

 

De är inte så att kunderna inte vet vilka ICA Menyföretagen är, de tillhör 

trots allt de största i branschen. Däremot saknas det märkesassociationer till 

varumärket ifråga. De flesta kunder tänker inte på någonting speciellt när 

de hör namnet ICA Meny, med något undantag. Leverantör till storkök och 

restaurang, fullsortimentsgrossist, ICA-affärer och bra kvalitet är det som 

några kunder väljer. Sammanfattningsvis kan vi ändå tolka detta som att 

kunden inte tycker att ICA Meny som varumärke står för någonting 

speciellt. Melin185 säger att det viktiga är inte att ett varumärke är känt, utan 

vad det är känt för. ICA Meny har alltså inte lyckats med att uppnå 

märkesassociationer till en tillfredsställande nivå bland sina kunder. Vi 
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anser att det inte är tillräckligt att från företagets sida försöka få kunderna 

att associera ”kvalitet” till ICA Meny. Det beror på att alla leverantörer 

verkar hålla en godtagbar kvalitetsnivå.  

 

7.4.1.3 Mervärde och märkeslojalitet för ICA Menyföretagen 

 

Det som avgör kundernas val av märkesprodukt är, enligt Melin186, dess 

mervärde då de flesta produkter utgör ett basbehov. Vidare säger Melin187 

att det är mervärdet som kunden är villig att betala ett merpris för. ICA 

Menyföretagen försöker skapa ett mervärde genom att anordna utbildningar 

och vinprovningskvällar för sina kunder. Detta vänder sig endast till kunder 

inom segmentet restaurang. Därmed saknas ett mervärde från ICA Meny 

som varumärke för företagets resterande kunder.  

 

Då ingen av kunderna har nämnt detta mervärde som ICA Meny försöker 

skapa ställer vi oss frågande till i hur pass stor utsträckning företaget gör 

reklam för dessa aktiviteter. Kan det vara så att restauranger i storstäderna 

är de som gynnas mest av dessa erbjudanden? Detta då dessa utbildningar 

troligtvis inte sker på alla orter i Sverige, utan sannolikt är koncentrerade 

till storstäderna med Stockholm i spetsen. Därmed kan inte alla kunder 

inom segmentet få tillgång till mervärdet som ICA Meny försöker skapa för 

sina kunder. 
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Melin188 anser att märkeslojalitet bör betraktas som en skala som sträcker 

sig från fritt märkesväxlande till fullständig lojalitet. Vi anser att de kunder 

som tillhör segmentet storkök är sådana som är fritt märkesväxlande. Ett 

leverantörsbyte sker så fort ett bättre erbjudande dyker upp. Vidare är vi av 

åsikten att kunder till affärsområdet restaurang ligger närmare den andra 

änden på spektrumet även om fullständig lojalitet inte kan uppnås ännu. 

Hög märkeslojalitet är det som ICA Menyföretagen borde vilja uppnå då 

den, enligt Melin189, skapar förutsättningar för en stabil marknadsandel, 

god lönsamhet och långsiktigt positivt kassaflöde. 

 

7.4.1.4 ICA Menyföretagens varumärkeskapital 

 

ICA Menyföretagens varumärkeskapital kan inte anses vara speciellt starkt. 

Detta sista steg i Melins190 modell är ett resultat av den varumärkes-

uppbyggande processen som sker i kundens medvetande. Orsaken till ICA 

Menys svaga varumärkeskapital anser vi beror på svårigheten företaget har 

att få märkeslojala kunder. För att uppnå ett starkt varumärkeskapital krävs 

att alla steg i processen existerar samt är starka191 vilket inte är fallet för 

ICA Menyföretagen. 
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7.5 ICA Menyföretagen i vår egen modell 
 

Vår avsikt är att, efter det vi kommit fram till i analysen, placera in ICA 

Menyföretagen i vår egen modell. För att påminna läsaren om hur denna 

ser ut presenteras den än en gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 ICA Menyföretagen i vår egen modell 
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Vi anser att det är den otydliga identiteten som är boven i dramat. Som 

tidigare nämnts påvisar vår modell ett flöde. I och med detta får ett avbrott i 

kedjan till följd att slutmålet inte kan uppnås. I fallet ICA Menyföretagen är 

den svagaste länken den första länken, det vill säga identiteten. Då det inte 

finns någon klar identitet att ladda varumärket med innebär det att 

varumärket inte kan bli starkt. En oklar identitet och ett varumärke utan 

positiv laddning kan aldrig leda till en lyckad positionering vare sig på 

marknaden eller i kundens medvetande. Det sistnämnda innebär att 

företagets image är otydlig.  

 

Som tidigare nämnts ser vi att det finns ett engagemang hos ICA 

Menyföretagens kunder. Vi tror dock att detta engagemang skulle kunna 

stärkas genom en tydligare image. Som vi ser det förekommer enbart en 

viss märkeskänslighet hos de kunder där det finns ett engagemang i 

produkten. Med andra ord uteblir detta steg för resterande kunder. Alla ICA 

Menyföretagens kunder känner till varumärket men inte ens de kunder som 

är engagerade i produkten får några positiva associationer till märket.  

 

Från ICA Menys sida görs försök att skapa ett mervärde för affärsområdet 

restaurang. Detta är dock inget som uppfattas av kunderna. Följaktligen kan 

inte heller den eftersträvansvärda märkeslojaliteten uppnås.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 

Avsikten med detta kapitel är inte enbart att besvara de problemfrågor som 

vi ställde upp i det inledande kapitlet, utan även att uppfylla vårt syfte med 

denna rapport. För att tydligt klargöra att vi besvarar våra problemfrågor, 

punktas dessa upp under respektive rubrik.  

 

 

8.1 ICA Menyföretagens identitet och varumärke 
 

• Vad är ICA Menyföretagens identitet och vad står dess varumärke för? 

 

Vi anser inte att ICA Menyföretagen som varumärke avspeglar särskilt 

tydliga värden vilket gör det svårt att urskilja en väldefinierad identitet. 

Trygghet och kvalitet är visserligen parametrar som nämns såväl internt 

som externt men vi anser inte detta vara tillräckligt för att utgöra en stark 

identitet. Anledningen till detta är att vi har fått uppfattningen om att även 

andra leverantörer i branschen står för samt uppfyller dessa värden. Med 

andra ord särskiljer inte parametrarna trygghet och kvalitet ICA Meny från 

sina konkurrenter. Då vi inte klart kan definiera företagets identitet är det 

heller inte möjligt att se att varumärket står för något specifikt. 

 

Vi ser det som mycket svårt att uppnå en stark och tydlig identitet då de 

olika kundsegmentens krav skiljer sig så mycket åt. Storkökskunderna vill 

ha en kvalitet som motsvarar deras behov. Behovet är i det här fallet inte 

den bästa kvaliteten utan snarare en tillfredsställande kvalitet. Restaurang-

kunderna, å sin sida, vill ha det bästa av det bästa. Detta innebär att ICA 
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Menys sortiment måste innehålla varor av extremt hög kvalitet men även 

varor med en kvalitet och i en prisklass som tilltalar kunder vars krav inte 

är lika högt ställda. Dessa två kundsegment efterfrågar egentligen två olika 

typer av företag. Om kundernas krav ska uppfyllas av ett enda företag blir 

dess identitet splittrad. 

 

Genom att öka sin fokusering och satsa på ett smalare produktutbud, det 

vill säga en produktfokusering, ser vi att ICA Menyföretagen kan stärka sin 

identitet. Orsaken till detta är att vår undersökning har visat att ingen av 

kunderna köper in allt från en leverantör utan nyttjar flera. Flera kunder 

svarade att de köper från en viss grossist på grund av det breda sortimentet. 

Kontentan av detta blir att man som kund inte köper av en viss leverantör 

därför att denna erhåller många olika produkter och är en så kallad 

fullsortimentsgrossist. Det verkar istället vara sortimentsbredden inom en 

särskild produktgrupp som är av betydelse. 

 

Vårt förslag är då att välja ut ett antal produkter och satsa helhjärtat på 

dessa. De utvalda produkterna måste då finnas i så pass många varianter att 

ICA Menyföretagen är bredare än sina konkurrenter. Många kunder ser 

ICA Menys alkoholsortiment, där företaget har det näst största i Sverige, 

som företagets största fördel. Vad ICA Menyföretagen har gjort är att de 

har utvecklat ett generellt värde till att bli specifikt genom att göra 

någonting mer av sitt alkoholsortiment. ICA Menyföretagen har ett bättre 

alkoholsortiment än vad konkurrenterna har, och vi anser att detta gör 

företaget unikt. Denna position är något som vi tror går att uppnå med fler 

produkter. De resurser som sparas in genom ett smalare produktutbud kan 

istället läggas på en breddning av respektive produktgrupp, som företaget 

beslutar sig för att behålla.  
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Vi tror att det är svårt för en leverantör i denna bransch att försöka vara alla 

olika typer av kunder till lags och erbjuda allt. Vi anser därför att en 

fokusering är nödvändig för att kunna uppnå en stark och enhetlig identitet 

samt ett varumärke med positiv laddning. 

 

 

8.2 Samsyn mellan kund och företag 
 

• Har kunder samma uppfattning om identiteten och varumärket som 

företaget ifråga? 

 

Vi ser inte att ICA Menyföretagen har en enhetlig identitet. Detta grundar 

sig till stor del i att de interna åsikterna går isär. Vi ser att detta kan vara ett 

resultat av den förändring som genomfördes under hösten 2000. Det är 

ingen lätt omställning att gå från fyra självständiga enheter med skilda 

kulturer till att nu försöka verka som ett enhetligt företag med en 

gemensam företagskultur. Den geografiskt spridda placeringen av 

medarbetare kan också vara en bidragande orsak till den splittrade synen på 

företaget och dess identitet. 

 

När det handlar om kunderna får de flesta inga associationer alls till 

varumärket. Om företaget inte har en gemensam intern syn kan heller 

aldrig en enhetlig bild förmedlas utåt. Med det som utgångspunkt anser vi 

att det inte finns någon möjlighet för kunderna att uppfatta företaget på ett 

tydligt sätt, vilket innebär att företaget inte har en specifik image.  

 

Resonemanget ovan visar tydligt att kunderna och ICA Menyföretagen inte 

har samma uppfattning om företagets identitet och vad varumärket står för.  
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Vi ser även att förslaget till produktfokusering som presenterades i frågan 

ovan kan vara en hjälp för ICA Menyföretagen att stärka den interna 

samsynen. Det är förmodligen lättare att förstå företagets syfte och identitet 

om verksamheten är mer fokuserad.  

 

Ytterligare ett alternativ för att öka ICA Menys fokusering är att dela upp 

företaget i två skilda delar; en del som riktar sig till den offentliga sektorn 

och en del som riktar sig till den privata. Detta blir en form av 

affärsområdesfokusering. Vi är av den åsikten att detta skulle underlätta för 

att skapa en enhetlig bild av identiteten och varumärket inom respektive 

del. Organisationen i sig är nästan uppdelad på detta sätt redan idag. 

Problemet är att detta inte syns utåt vilket gör det svårt för kunderna att 

kunna bilda sig en uppfattning om företagets identitet och dess varumärke.  

 

Externa konsekvenser som produktfokusering och affärsområdesfokusering 

kan leda till en starkare positionering på marknaden. Genom en uppdelning 

i två skilda enheter blir företaget tydligare vilket även gör att det är lättare 

att positionera sig i respektive kundsegments medvetande. Genom riktad 

marknadsföring tror vi att denna position kan stärkas ytterligare.  

 

 

8.3 Ökad märkeslojalitet  
 

• Hur kan kundernas märkeslojalitet stärkas? 

 

Vi tror att det är lättare att få en kund att bli lojal mot ett företag och dess 

varumärke om företaget är lojalt mot kunden. Med detta menar vi att 

företaget måste känna att just denna kund tillhör den primära målgruppen 
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och att allt ska göras för att ge denna kund ett mervärde. Idag ser det inte ut 

så. Genom att försöka tillfredsställa flera kundsegment samtidigt kan 

företaget inte vara någon kundtyp helt ”trogen”. En typ av reklam och 

aktiviteter ska passa alla, något vi ser som en omöjlighet. Ett mer fokuserat 

företag kan rikta in sig på ett segment med dess krav och behov. Om 

företaget lättare kan tillgodose kundernas önskemål tror vi att ICA 

Menyföretagen uppfattas som mer lojala och mer måna om sina kunder. 

Något som i förlängningen kan leda till mer märkeslojala kunder.  

 

Ett förslag för att uppnå märkeslojala kunder är att dra tidigare nämnda 

affärsområdesfokusering ytterligare ett steg och göra en uppdelning i två 

logotyper. Den ena, med inriktning mot storkök, skulle kunna se ut som 

den gör idag. Däremot tror vi inte att den räcker till för restaurang-

segmentet. Här behövs istället något som utstrålar mer klass. Trygghet och 

kvalitet är inte parametrar som tilltalar dessa kunder. För att lyckas 

attrahera detta segment med enbart varumärket måste det spegla något mer.  

 

Vårt alternativ är att återuppliva varumärket Jeppsson som främst var 

inriktat mot och hade sin främsta kompetens inom restaurangsektorn. Vi 

anser nämligen att det fortfarande finns en styrka i varumärket Jeppsson. 

Detta, plus att kunderna måste segmenteras, är aspekter som pekar på att 

företaget borde ha en varumärkesstrategi med två fristående dottermärken, 

ICA Menyföretagen respektive Jeppsson. 

 

Vår uppfattning är att ICA Menyföretagens resursposition inte bör 

försämras nämnvärt av denna förändring. Naturligtvis kostar alltid en 

omorganisering, men vi tror inte att kostnaderna behöver bli så omfattande. 
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Orsaken är att logotypen Jeppsson redan finns samt att lastbilar och 

liknande ännu inte målats om med ICA Menyföretagens varumärke. 

 

 

8.4 Varumärkes- och identitetsmodeller 
 

• Fungerar de varumärkes- och identitetsmodeller som är avsedda för 

relationen mellan företag och konsument även i business-to-business-

situationer? 

 

Vi anser att det generellt sett finns ett stort glapp mellan de teorier och 

modeller som finns tillgängliga och de som vi har eftersökt i denna 

undersökning. I de modeller och teorier som har varit möjliga för oss att 

använda i vår referensram finns inte kunden med som en parameter, 

utgångspunkten är istället företaget. Orsaken till detta är att då kunden tas 

med i modellen är det i betydelsen privat kund, alltså konsument. Av den 

anledningen har vi fått utelämna den typen av modeller som utgår från 

kund då de inte var möjliga att anpassa.  

 

Problemet med denna typ av teorier, så som vi ser det, är att de allra flesta 

tar stor hänsyn till samt bygger på det personliga engagemanget som 

återfinns hos konsumenter. Engagemanget och självförverkligandet som 

många teorier och modeller visar är någonting som vi inte har kunnat se 

hos kunder inom business-to-business.  

 

Vid försäljning till konsument vill ägaren till ett varumärke vanligtvis ladda 

det med en identitet som väcker känslor hos användaren. I business-to-

business-situationer görs val och inköp av en professionell inköpare som 
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har mer komplexa faktorer att ta hänsyn till än vad en privatperson 

vanligtvis har. Om ett felaktigt varumärke väljs kan det få konsekvenser 

inte bara för inköparen utan för organisationen som helhet under lång tid 

framöver. Dessutom har inköparen ofta en budget som denne måste hålla 

sig inom ramen för, vilket ytterligare begränsar valmöjligheterna.  

 

Det skulle kunna vara så att en inköpare på ett företag håller sig mer 

distanserad till de val som görs och inte har behov av att framhäva den 

egna personligheten genom att välja ett visst varumärke. Om så är fallet 

borde det heller inte finnas samma behov hos ägarna av ett varumärke som 

vänder sig till andra företag att ladda det med den typ av värden som 

tilltalar konsumenter. I vår undersökning har det framkommit att kunderna 

snarare är ute efter en kvalitetsstämpel, vilket gör att många av de 

befintliga teorierna och modellerna om varumärken och identitet inte är 

användbara i business-to-business-situationer. 

 

 

8.4.1 Förklaringsvärdet av vår egen modell 

 

Enligt vårt syfte var vår avsikt att skapa en modell som beskriver hur 

märkeslojalitet uppnås i business-to-business-situationer. Vi anser dock att 

den modell vi har skapat är generell och inte begränsar sig till endast 

business-to-business-situationer. Det finns flera anledningar till detta; dels 

har vi inte fört in några specifika parametrar från vare sig vårt fallföretag 

eller den bransch de är verksamma inom. Dessutom fungerar de modeller 

som vi har utgått ifrån vid byggandet av vår egen modell både i relationen 

mellan företag och konsument samt i business-to-business bör följaktligen 

även vår modell göra det.  
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Ytterligare en fördel med vår egen modell är att den knyter samman flera 

olika teoridelar; varumärket, identitet, positionering och kundens 

märkeslojalitet. Att dessa delar hänger samman är något vi implicit har sett 

under teoristudier inför denna uppsats. Vi har dock inte lyckats hitta någon 

modell som speglar detta förhållande och därmed anser vi att vår modell 

har ett bidragande förklaringsvärde. 

 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under uppsatsens gång har vi kommit i kontakt med områden som tangerar 

vår egen undersökning men ändå ligger utanför vårt syfte. Vi har upptäckt 

att dessa områden inte är fullt kartlagda utan kräver vidare forskning.  

 

Vi anser att det råder stor brist på varumärkes- och identitetsmodeller som 

bygger på undersökningar inom business-to-business där utgångspunkten är 

företagskunden. Som tidigare nämnts är det andra faktorer som måste tas i 

beaktning när det är ett företag som väljer varumärke. Vad vi efterlyser är 

fortsatt forskning inom det ovan nämnda området där modeller och teorier 

behandlar, samt tar hänsyn till, hur en organisation tänker vid val mellan 

olika varumärken. 

 

Ytterligare forskning och studier krävs även för att kunna avgöra vilka 

värden hos ett varumärke som tilltalar företagskunder. På grund av att vi 

endast har undersökt en bransch och ett fall i den branschen anser vi inte att 

vi kan dra några generella slutsatser avseende detta område.  
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Avsikten med detta avslutande avsnitt är att göra läsaren uppmärksam på 

samt väcka intresset för fortsatt forskning inom dessa verksamhetsgrenar. 

Vår förhoppning är att vi har lyckats med detta. 
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Internt material ICA Menyföretagen 

 

ICA Menyföretagen AB – en bra början till en nöjd gäst. 

 

”Vi möter 2000-talet med uppkavlade ärmar.” 

 

Åtta röster om ICA Meny! 

 

 

Muntliga källor - Intervjuer 
 

ICA Menyföretagen 

 

Jansson, Berndt, försäljningschef storkök (f.d. Heidenborgs), 010315, 

010427 

 

Johansson, Mats, Regionchef Restaurang öst (f.d. Jeppsson), 010321 

 

Mowitz, Håkan, f.d. VD (ICA Menyföretagen), 010331 

 

Sköld, Per, f.d. VD Wickmans, idag affärsområdeschef servicehandel, 

010427 

 

Vilén, Håkan, f.d. VD Olegruppen, idag affärsområdeschef storkök, 

010420 

 



 

 

Wahlgren, Per, f.d. VD Jeppsson, idag affärsområdeschef restaurang, 

010419, 010427 

 

Wik, Åke, marknadsdirektör (ICA Menyföretagen), huvudsaklig intervju 

010404, samt kontinuerlig kontakt 

 

 

Kompakt 

 

Lagervall, Boel, reklambyrån Kompakt, 010410 

 

 

Kunder 

 

Berger, Göran, Göteborgs stads upphandlings AB (kund till f.d. 

Olegruppen), 010417 

 

Fahlstad, Joyce, Landstinget i Dalarna (kund till f.d. Heidenborgs), 010502 

 

Fransson, Birgitta, Ronneby kommun (kund till f.d. Wickmans), 010502 

 

Gustavsson, Charlotte, Karlstads kommun (kund till f.d. Heidenborgs), 
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Jansson, Anders, Norrlands Bar & Grill, (kund till f.d. Jeppsson), 010420 

 

Johansson, Per, Brasserie Ferdinand (kund till f.d. Olegruppen), 010419 

 



 

 

Nordström, Maragretha, Restaurang Kasken (kund till f.d. Jeppsson), 

010402 

 

Severinsson, Ola, Linköpings konsert och kongress AB, (kund till f.d. 

Jeppsson), 010330 

 

Svensson, Christopher, Kingshead, (kund till f.d. Wickmans), 010503 



 

 

Bilaga 1 
 

Frågor till f.d. Wickmans, Heidenborgs, Jeppsson och Olegruppen 

 

1. Vad var syftet med den förändring som genomfördes vid årsskiftet? 

 

2. Vad står ICA Menyföretagen som varumärke för? 

 

3. Vad hade X för kärnvärden? 

 

4. Vad har ICA Menyföretagen för kärnvärden? 

 

5. Vad hade X för kärnkompetens? 

 

6. Vad är ICA Menyföretagens kärnkompetens?  

 

7. Vad hade X för identitet? 

 

8. Vad har ICA Menyföretagen för identitet?  

 

9. Är det någon av f.d. Jeppsson, Olegruppen, Wickmans eller 

Heidenborgs sätt som ska genomsyra hela ICA Menyföretagen?  

 

10. Är det någon av dessa olika enheters identitet som ska spegla 

varumärket ICA Menyföretagens identitet? 

 

11. Vilka nyckelord förknippar ni med ICA Menyföretagen? 



 

 

12. Vad är det som är unikt för ICA Menyföretagen? Vad erbjuder ni som 

konkurrenterna inte gör? 

 

13. Hur vill ni att kunden ska uppfatta ICA Menyföretagen? Vad vill ni att 

de ska få för associationer till ICA Menyföretagen som varumärke? 

 

14. Hur tror ni att kunder uppfattar ICA Menyföretagen, det vill säga som 

varumärke? 

 

15. Vilka är de mest lönsamma kunderna i er region? 

 

 

Frågor till Håkan Mowitz 

 

1. Hur ser ICA Menys historik ut?. 

 

2. Hur såg organisationen ut när verksamheten startade? 

 

3. Hur har organisationen förändrats sedan dess? 

 

4. Vilka är ICA Menys största konkurrenter? 

 

5. Den förändring som har genomförts, vilken har inneburit att alla 

grossistföretagen ska heta ett och samma namn, vad var syftet med den 

förändringen? (förutom att ändra loggotypen?) Har denna förändring 

varit ett första steg mot ett större slutmål? 

 

6. Vad lägger ni i bemärkelsen varumärke? Vad innebär det för er? 



 

 

7. Vad står ICA Menyföretagen som varumärke för? 

 

8. Vad stod varumärket Jeppsson, Heidenborgs, Olegruppen och 

Wickmans för? Skilde sig dessa mycket varandra? 

 

9. Vad är ICA Menyföretagens kärnkompetens?  

 

10. Vad har ICA Meny för identitet?  

 

11. Vad är det som är unikt för ICA Menyföretagen? Vad erbjuder ni som 

konkurrenterna inte gör? 

 

12. (Står ICA Meny för samma kärnvärden idag som innan förändringen?) 

 

13. Hur arbetar ni med varumärkesbyggande? Hur ser processen ut? 

 

14. Vad har Ni för varumärkesstrategi? Hur har Ni valt denna? 

 

15. Hur vill ni att kunden ska uppfatta ICA Menyföretagen? Vad vill ni att 

de ska få för associationer till ICA Menyföretagen som varumärke? 

 

16. Hur tror ni att kunder uppfattar ICA Menyföretagen (som varumärke)? 

 

 

Frågor till Mats Johansson 

 

1. Hur är ICA Meny som organisation uppdelad? Hur fungerar den? 

 



 

 

2. Säljer/erbjuder de fyra olika leverantörerna samma saker? Är de 

verksamma i olika delar av Sverige, geografiskt sett? 

 

3. Vad var syftet med förändringen? 

 

4. Har man kunnat bibehålla den personliga kontakten med kunderna och 

känslan av att vara en lokal leverantör efter förändringen? 

 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar har förändringen fört med sig? 

 

6. Hur har kunderna uppfattat förändringen? 

 

7. Vad är ICA Menys kärnvärden?  

 

8. Står ICA Meny för samma kärnvärden idag som innan förändringen? 

(Hade de fyra olika grossisterna samma kärnvärden, innan de blev en?) 

 

9. Vad är det som är unikt för ICA Meny? Vad erbjuder ni som 

konkurrenterna inte gör? 

 

10. Vad står ICA Meny för som varumärke? 

 

11. Vad stod varumärket Jeppsson, Heidenborgs, Olegruppen och 

Wickmans för? 

 

12. Hur vill ni att kunden ska uppfatta er? Vad vill ni att de ska få för 

associationer till ert varumärke? 

 



 

 

13. Vad har ICA Meny för identitet?  

 

14. Har ert syfte varit att ha samma identitet för det nya varumärket som 

innan förändringen? 

 

15. Vad är ICA Menys affärsidé?  

 

16. Var är ICA Meny på väg? Det vill säga vad finns det för framtida mål? 

 

 

Frågor till Berndt Jansson 

 

1. Hur ser ICA Menys historik ut? 

 

2. Hur såg organisationen ut när verksamheten startade? 

 

3. Hur har organisationen förändrats sedan dess? 

 

4. Hur ser organisationen ut idag? Hur är den indelad, efter säljbolag eller? 

De fyra grossisterna finns väl inte kvar längre? Är organisationen 

indelad efter ansvarsområden och i så fall vilka? 

 

5. Vad var syftet med förändringen? 

 

6. Vad innebär kedjekunder? 

 

7. Vad står ICA meny för som varumärke? 

 



 

 

8. Vilka är ICA Menys största leverantörer? 

 

9. Vilka är ICA Menys största konkurrenter? 

10. Vad erbjuder ICA Meny som konkurrenterna inte gör? 

 

 

Frågor till Åke Wik 

 

1. Hur har organisationen förändrats sedan under de senaste åren? 

 

2. Vad var syftet med den förändring som precis har genomförts? Har 

denna förändring varit ett första steg mot ett större slutmål? 

 

3. Vilka är ICA Menyföretagens största konkurrenter? 

 

4. Vilken bransch är ICA Menyföretagen verksam inom? 

 

5. Vad står ICA Menyföretagen som varumärke för? 

 

6. Vad är ICA Menyföretagens kärnkompetens?  

 

7. Står ICA Meny för samma kärnvärden idag som innan förändringen? 

 

8. Vad har ICA Meny för identitet?  

 

9. Är det någon av f.d. Jeppsson, Olegruppen, Wickmans eller 

Heidenborgs sätt som ska genomsyra hela företaget (ICA 



 

 

Menyföretagen)? Det vill säga är det någon av dessa olika enheters 

identitet som ska spegla varumärket ICA Menyföretagens identitet? 

 

10. Vad är det som är unikt för ICA Menyföretagen? Vad erbjuder ni som 

konkurrenterna inte gör? 

11. Hur arbetar ni med varumärkesbyggande? Hur ser processen ut? 

 

12. Vad har Ni för varumärkesstrategi? Hur har denna valts? 

 

13. Hur vill ni att kunden ska uppfatta ICA Menyföretagen? Vad vill ni att 

de ska få för associationer till ICA Menyföretagen som varumärke? 

 

14. Hur tror ni att kunder uppfattar ICA Menyföretagen, det vill säga som 

varumärke? 

 

 

Frågor till kund 

 

1. Hur länge har ni varit kund hos ICA Menyföretagen? 

 

2. Vilken typ av varor och tjänster köper ni från ICA Meny?  

 

3. Har ni fler leverantörer? Om dessa levererar varor som även ICA Meny 

tillhandahåller varför valt en annan leverantör? 

 

4. Vad tittar man på som kund när man väljer en leverantör? Vad är det 

som är viktigt? 

 



 

 

5. Har ni märkt av förändringen? På vilket sätt? 

 

6. Får ni samma personliga service som tidigare? 

 

7. Varför har ni valt ICA Meny? 

 

8. Hur skiljer sig ICA Menyföretagen från andra grossistföretag? 

 

9. Vad förknippar ni med varumärket ICA Meny? 

 

10. Vilken identitet har ICA Menyföretagen? Vilka är dess kärnvärden? 

 

11. (Vad tänker ni på när ni hör namnet ICA Menyföretagen?) 

 

12. Är detta samma värden som till tidigare leverantör hade (innan 

grossisten ifråga fick namnet ICA Meny)? 

 

13. Vad är det mest positiva med ICA Meny? 

 

14. Nämn fyra ord som du förknippar med ICA Meny? 

 

 

Frågor till Boel Lagervall, Kompakt 

 

1. Hur länge har du arbetat med ICA Meny? 

 

2. Hur har varumärket förändrats under den tiden? 

 



 

 

3. Hur har ni tänkt vid dessa förändringar? Vilka tankar låg bakom 

förändringarna? 

 

4. Hur gick förändringen till? Hur såg processen ut? 

 

5. Vad var ICAs egna idéer och vad bidrog ni med? 

 

6. Vilka associationer ska förknippas med varumärket? 

 

7. Är samarbetet mellan ICA Meny och Kompakt en kontinuerlig process? 

 

8. Hur arbetar reklambyrån för att uppnå avsedd effekt med en förändring 

av varumärket? 


