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Sammanfattning 
Denna rapport ligger till grund för att aktualisera exponeringen för varumärket 
Brunneby Musteri hos återförsäljare. Brunneby Musteri vill försäkra sig om att fånga 
kundernas intresse i butiken och då få hjälp med att ta reda på vad som ska förbättras. 
Genom denna rapport framkommer rekommendationer till företaget angående 
förbättringar i varumärkets kommunikation och exponering. Familjeföretaget 
Brunneby Musteri (Brunneby) grundades 1941 och är beläget vid Göta Kanal i 
Östergötland. De tillverkar saft, sylt, gelé, marmelad, cider, vinäger med mera. Deras 
kärnvärden är Naturligt, Nyttigt och Gott, men kvalitet och tradition är också viktigt 
för Brunneby. 
 
Metoderna som har använts är intervjuer och förebildsanalyser och resultaten från 
dessa har analyserats utifrån teorier kring ämnet. Slutsatserna som har dragits är att 
Brunneby har många kvaliteter inom företaget, som är väl värda att marknadsföra. 
Idag har Bunneby dock en grafisk profil som till viss del är inkonsekvent och 
produkterna saknar en preciserad målgrupp. Sedan ett år tillbaka har Brunneby ökat 
sin marknadsföring i och med en nyanställning av en grafisk formgivare. Brunneby 
arbetar idag med marknadsföring via digitala nyhetsbrev, sin hemsida och till viss del 
även event. För de kunder som inte känner till Brunneby blir förpackningsdesignen 
den primära marknadsföringskanalen.  
 
Analysen visar dilemman som uppkommer hos återförsäljarna, bland annat att 
transportförpackningen som hos vissa återförsäljare exponerar produkten på hyllan, 
har en hög kant som täcker etiketterna. I dagsläget är transportförpackningen 
odesignad och kommunicerar inte varumärket alls. För att minimera risken med att 
inte synas i butikshyllan rekommenderas Brunneby formge transportförpackningen, så 
att den drar ögat till produkterna och dessutom kommunicerar varumärket. 

 
Slutsatserna visar på att Brunneby bör göra en kundanalys för att ta reda på 
målgruppen och kundernas bild av företaget. Brunneby bör därefter anpassa sin 
varumärkesidentitet till kundernas associationer. Brunneby bör, enligt slutsatserna, 
stärka relationen mellan kunden och varumärket. Genom att aktivera kunderna via 
kampanjer, tävlingar eller provsmakningar som involverar kunden kan denne skapa 
sig associationer till varumärket och på så sätt påbörja en relation.  
 
Nyckelord: exponering, varumärkeskommunikation, butikskommunikation, 
förpackningsdesign, sekundärförpackning, varumärke, grafisk design.
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Abstract 
This report aims to examine how Brunneby Musteri is to update the brand attention 
for Brunneby Musteri at retail stores. Brunneby wish to assure that their brand will 
catch the customers’ eye in the store and therefore get assistance to discover what to 
improve. The family business Brunneby Musteri (Brunneby) was founded in 1941 
and is located nearby Göta Kanal in the county of Östergötland. Brunneby produce 
products such as lemonade, jam, jelly, marmelade, cider and vinegar. The company 
core values are Natural, Healthy and Tasty, although quality and tradition are central 
values for Brunneby as well. 
 
The methods used are interviews and observations. The results given from the 
methods are analysed from theories within the subject. Brunneby has many good 
qualities as a company and a food producer, although this report focuses on marketing 
and graphic design, which is an area of weakness for Brunneby. The given 
conclusions are as follows: Brunneby has an inconsistent graphic manual, neither do 
they have a distinct target group for each product. Brunneby uses marketing via 
digital newsletters, their web page and, to some extent, different events. For those 
customers who are not familiar with Brunneby, the packaging design is the main 
channel of marketing. 
 
One noticed dilemma in the stores is the transportation package that in some stores 
are placed on the shelves to expose the products, although the edge of the package is 
covering the product etiquettes. The transportation package is in the current situation 
undesigned and does not communicate the brand. To minimize the risk of being 
unnoticed, Brunneby is recommended to design the package to become eye catching 
and communicate the brand.  
 
The conclusion shows that Brunneby should perform a customer analysis to discover 
the target group and the customer associations of the brand. Brunneby should then 
adjust their brand identity to the customer associations. Brunneby is advised to 
enhance the relationship between the customer and the brand. This will be 
accomplished by activating the customer through campaigns, contests or product 
tastings that enable the customer to create brand associations and initiates a 
relationship to the brand.  

 
Keywords: visual attention, brand communication, in-store communication, graphic 
design, packaging design. 
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Förord 
Inledningsvis vill ge ett varmt tack till Gunnar Kjellin och Lisa Golbe på Brunneby 
Musteri för att ha givit oss en verklig uppgift att grunda detta arbete på. Det har varit 
mycket intressant och roligt att genomföra både rapporten och designlösningarna. 
Lycka till i framtiden och hoppas att Ni kan ha nytta av det vi kommit fram till! 
 
Tack till samtliga butiker som givit oss tillstånd till att fotografera och undersöka 
produktexponeringen i Era butikshyllor! Utan denna analys hade vi inte kunnat 
slutföra arbetet.  
 
Ett stort tack till våra opponenter som tagit uppgiften på stort allvar och hela tiden sett 
till att vi arbetar åt rätt håll!  
 
Ett varmt tack till Tobias Trofast för en mycket bra handledning genom hela 
arbetsprocessen från idé till färdig rapport med designade slutprodukter. 
 
Slutligen vill vi tacka vår examinator Tommie Nyström för alla synpunkter och 
förslag så att vårt arbete kunde bli så bra som möjligt. 
 
 
 

 
 
Linköping den 11/6 2012 
Elsa Bolling Landtblom  
Emma Vallgren 
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Begreppssammanfattning 
  
Eye-tracking  Mätinstrument som följer ögats blick. Med hjälp av eye-

tracking går det utläsa vart uppmärksamheten dras på 
exempelvis en butikshylla. 

Frontning  Att produkterna blivit rättvridna, ordnade och placerade längst 
fram på butikshyllorna. 

Färgkodning  Att anpassa den grafiska designen efter färg, så att 
konsumenten lättare kan hitta produkten och förstå dess 
innehåll. 

Grafisk design  Att formge tilltalande trycksaker och digitala medier med hjälp
   av typografi, layout, grafiska element och mellanrumsformer.  
Hierarki, hög/låg   Att rangordna grafiska element med hjälp av storlek, färg, 

teckensnitt etcetera. Det som har högst hierarki är det som först 
drar uppmärksamheten till sig.  

Primär förpackning  Den förpackning som produkten finns i, exempelvis en 
glasflaska.  

Kannibalisering   Att produkter från samma varumärke tar varandras kunder. 
Koncept   Ett koncept innebär en helhet, exempelvis ett reklamtema där 

flera olika plattformar används som affisch, reklamfilm.  
Sambands- 
exponering  Att placera olika sorters produkter intill varandra för att inbjuda 

till köp, exempelvis potatisskalare vid potatisen eller 
kapsylöppnare vid cidern.  

Sekundär  
förpackning  Den förpackning som har till uppgift att skydda de primära 

förpackningarna under transport. Den sekundära förpackningen 
kan också ha som syfte att ge ett mervärde till konsumenten.  

Storytelling   Att sprida ett budskap med hjälp av berättelser, exempelvis 
företagets historia eller platsen där företaget är grundat.   

Transport- 
förpackning  Den förpackning som har till uppgift att skydda de primära 

eller sekundära förpackningarna under transport, exempelvis 
kartong eller lastpall.  

Varumärke  Ett varumärke är ett namn, en figur eller en symbol, som ofta 
kopplas ihop med logotypen eller den grafiska identiteten. En 
produkt blir ett varumärke när kunderna har associationer till 
det.  

Undervarumärke   När ett varumärke har en eller flera produkter med ett eget 
namn. 
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1 Inledning 
Bakgrunden till detta arbete grundas i att Brunneby Musteri ville ha hjälp med att 
undersöka exponeringssituationen i butiksmiljön. Syftet med den här rapporten är 
därför att granska detta genom intervjuer och förebildsanalyser för Brunneby samt 
deras konkurrenter. 

1.1 Exponering i butik 
Då konsumenter ska välja en vara i en butik ägnar de bara några sekunder åt att 
bestämma sig vid hyllan (Tano och Thiel 2011). Det gäller därför för varumärkena att 
snabbt fånga kundens intresse. Produkter som placeras på hyllplan i ögonhöjd har bäst 
blickfång, vilket medför att den exponeringsplatsen är mycket eftertraktad bland 
leverantörerna (Kjellin, 2012a). Förutom förpackningsdesignen är det många andra 
aspekter som påverkar kunden i köpsituationen. Hur butiken uttrycker sig visuellt, om 
det är ordning och om det är många andra kunder i butiken samtidigt är exempel på 
vad som påverkar köpupplevelsen (Brakus, Schmitt och Zarantonello, 2009). Något 
som tyder på att valet av varumärke sker i butiken är att de människor som skriver 
inköpslistor inte skriver varumärkets namn, utan istället varans namn (Tano och Thiel 
2011). Likaså är det betydelsefullt hur förpackningen interagerar med kunden och hur 
lätt den är att hantera (Brakus, Schmitt och Zarantonello, 2009).  

1.2 Brunneby Musteri 
Brunneby Musteri är beläget vid Göta Kanal utanför Borensberg i Östergötland. 
Musteriet har funnits sedan 1941 och grundades då av Carl Gösta och Bettina Kjellin, 
som ansåg att det var onödigt att så mycket fin frukt från deras trädgård gick till 
spillo. Det dröjde inte länge förrän andra trädgårdsägare från trakten kom med sin 
frukt till Brunneby för att få den pressad. Musteriet drivs sedan 1979 av Gunnar 
Kjellin och Eva Golbe som är barn till Carl Gösta och Bettina Kjellin. På Brunneby 
gård finns förutom musteriet, en gårdsbutik, en restaurang, en kyrka och en festlokal. 
(Brunneby Musteri, 2012) I dagsläget har Brunneby 17 anställda och en omsättning 
på 39 miljoner (Alla bolag, 2012a). Brunneby Musteri tillverkar produkter som 
äppelmust, cider, marmelad, saft, sylt och gelé, som säljs i gårdsbutiken och hos 
återförsäljare (Brunneby Musteri, 2012). 
 
Brunneby har en slogan som lyder Naturligt, Nyttigt och Gott, som grundas i att 
Brunneby använder mer fruktinnehåll i sina produkter än deras konkurrenter, samt att 
de inte använder några konserveringsmedel i saften (Kjellin, 2012a; Golbe 2012a). 
Företaget menar att den goda smaken beror på att frukt och bär kommer från lokala 
odlare och hemmaträdgårdar (Brunneby musteri, 2012). Eftersom skörden ser olika ut 
varje år varierar smaken på äppelmusten beroende på vilka äppelsorter som lokala 
odlare kommer med (Golbe, 2012a). Den produkt som säljer allra bäst är 
svartvinbärssaften (Kjellin, 2012a). Enligt Holmsäter är Brunnebys saft ett nyttigt 
alternativ i safthyllan eftersom den endast innehåller 9 procent socker till skillnad mot 
andra saftvarumärken som kan innehålla 45 procent socker (Holmsäter, 2007). 
 
Gårdsbutiken är ”lantligt och gediget inredd” och saluför samtliga Brunnebys 
produkter, men säljer även andra lokalproducerade produkter (Golbe, 2012a; Kjellin 
2012a). Varje år har gårdsbutiken cirka 100 000 besökare; alltifrån turister till lokalt 
bosatta personer besöker gårdsbutiken för att handla lokalproducerat (Kjellin, 2012a). 
Ovanpå gårdsbutiken finns Restaurang Bettina, som är uppkallad efter grundaren 
Bettina Kjellin (Brunneby Musteri 2012).  
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Brunnebyhallen är en 600 kvadratmeter stor lokal där aktiviteter som olika 
marknader, dans, utställningar och fester anordnas. Brunnebyhallen går också att hyra 
som fest- eller möteslokal och kan ta emot upp till 120 personer. (Brunneby musteri, 
2012; Restaurang Bettina, 2012)  

1.3 Brunneby Musteri och kommunikation 
Brunneby Musteri vill få sina produkter att stå ut från konkurrenternas på hyllorna hos 
återförsäljarna. I dagsläget är företaget i en mellanperiod där ny logotyp och grafisk 
design ska implementeras. Dock har Brunneby kvar ett stort lager etiketter med den 
gamla designen på, vilket av ekonomiska skäl måste användas först.  
 
Lisa Golbe har haft hand om den grafiska designen sedan början av 2011. Under 
hennes år på företaget har mycket av det grafiska materialet uppdaterats, men enligt 
henne själv är den grafiska delen fortfarande inkonsekvent. Golbe (2012a) har tagit 
fram en ny logotyp, startat upp nyhetsbrev, utformat rollups, annonser, så kallade 
gatupratare och hyllkantsetiketter. Hemsidan är också på gång att uppdateras. Känslan 
som hemsidan och det andra materialet ska kommunicera är Brunnebys kärnvärden: 
Naturligt, Nyttigt och Gott. De vill även kommunicera att produkterna har hög 
kvalitet och att de är lokalproducerade. (Kjellin, 2012a; Golbe 2012a) Den nya 
logotypen som Golbe har tagit fram är formad som en vimpel och har svenska flaggan 
på båda sidor om företagsnamnet. (Se bild nr 1) 
 
Förutom produkternas etiketter saknar Brunneby idag marknadsföring hos 
återförsäljarna. De transportförpackningar som Brunneby använder idag är helvita och 
är inte avsedda att användas hos återförsäljarna eftersom kanterna är för höga och 
täcker vissa av etiketterna. (Se bild nr 19) Transportförpackningens form och 
utseende är identisk för samtliga produkter. Kjellin (2012) och Golbe (2012) menar 
att det viktigaste i butikerna är att sticka ut från konkurrenterna och att fånga kundens 
intresse. (Kjellin, 2012a och Golbe, 2012a) 
 
1.3.1 Förpackningarnas utseenden 
Brunneby använder glasförpackningar till samtliga produkter. Etiketterna som 
används är olika beroende på om det är till flaska eller till burk. Sylt och marmelad 
har en rektangulär etikett där produktens namn står inuti en grafisk cirkel på 
framsidan. Texten står i versaler med guldfärg. Illustrationer av frukten eller bären 
som burken innehåller finns på kanterna av den cirkulära formen. På burken går det 
att läsa kort om Brunneby Musteri och om den aktuella produkten. (Se bild nr 65-67) 
 
Etiketterna som används på saftflaskorna är också rektangulära, men använder sig inte 
av den runda formen på framsidan. Guldfärgen kommer igen genom en ram runt 
etiketterna, men texten står här i olika färger och i ett annat teckensnitt än det som 
används på burkarna. Illustrationerna är placerade på mitten av etiketten. (Se bild nr 8 
och 10) 
 
Det finns två olika etiketter till Brunnebys ciderflaskor eftersom det finns två 
storlekar på flaskor. De stora flaskorna har en rektangulär etikett som ser olika ut 
beroende på vilken sorts dryck det är. Teckensnittet är samma som på burkarna och 
står även här med versaler. På vissa av etiketterna står delar av texten i en båge 
(exempelvis på flaskan innehållande Mousserande Fläder). På samtliga etiketter är 
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illustrationerna av frukt eller bär centrerade under texten. Vissa av ciderdryckerna har 
en färgad ram runt etiketten som till exempel Enebärsdrickan som har en röd ram. 
Andra ciderdrycker saknar ram. Bakgrundsfärgen på de flesta etiketterna är beiga och 
aningen melerade, alternativt ljusgula. Samtliga Brunnebys produkter har guldfärgade 
lock, korkar och kapsyler. (Se bild nr 40 och 68-70) 
 
På alla etiketter finns idag en länk till hemsidan och likaså en kort 
bakgrundsberättelse om Brunneby. På hemsidan ska det finnas information gällande 
bär och frukts nyttigheter och det ska göra kunderna mer medvetna (Kjellin, 2012a; 
Golbe, 2012a). Detta ska även stärka relationen mellan Brunneby och deras kunder, 
enligt Kjellin (2012a). Logotypen kommer att lanseras så småningom, beroende på att 
Brunneby fortfarande har ett stort lager etiketter, med de äldre logotyperna på. 

1.4 Syfte 
Denna rapport ligger till grund för att förändra exponeringen för varumärket 
Brunneby Musteri hos återförsäljare. De vill försäkra sig om att fånga kundernas 
intresse i butiken och då få hjälp med att ta reda på vad som ska förbättras. (Kjellin, 
2012a; Golbe, 2012a) För att komma fram till en lösning krävs research om 
exponering i butik; både hur Brunnebys exponering kommunicerar idag och hur 
konkurrenterna arbetar för att locka konsumenten.  
 
Vilket tillvägagångssätt och uttryck som är mest fördelaktigt för Brunneby kommer 
att utredas i detta arbete, likaså för att framhäva Brunnebys kärnvärden. Målet med 
den nya exponeringen är att generera fler marknadsandelar och få fler kunder att köpa 
Brunnebys produkter. 

1.5 Preciserat syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur Brunneby Musteri kan förändra sin 
exponering i butik. Målet med den nya kommunikationen är att öka företagets 
marknadsandelar.  

1.6 Frågeställning 
Hur kan Brunneby Musteri förändra sin exponering i butik för att kommunicera 
företagets kärnvärden och särskilja sig från konkurrenterna? 

1.7 Preciserade frågeställningar 
Vad vill Brunneby Musteri förmedla till konsumenterna?  
Hur kommunicerar varumärket Brunneby Musteri och deras konkurrenter i butik? 
Hur kan Brunneby Musteri anpassa sin kommunikation efter återförsäljarens sätt att 
exponera produkten? 

1.8 Avgränsningar 
Brunneby önskade inte en omdesign av deras etiketter, då deras etikettlager var 
omfattande. Istället ville de få produkternas butiksexponering undersökt. De 
avgränsningar som har gjorts under arbetets gång har mestadels berott på den 
begränsade tidsramen, då 10 veckor har funnits tillgängliga för arbetet. Det skulle för 
denna rapport varit intressant att ha genomfört observationerna under olika 
tidsperioder av året, exempelvis midsommar och jul, för att få ett större underlag till 
hur exponering i butik kan skilja sig. Nu har endast 5 affärer observerats och samtliga 
i början av april. För att arbetet med rapporten ska rymmas inom tidsramen har fokus 
lagts på butiker i närområdet. De observerade butikerna är lokaliserade i Linköping 
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och Vadstena. Det hade varit intressant att observera butiker runt om i Sverige och 
även i de övriga nordiska länderna. De produkter som har analyserat är de som funnits 
i de observerade butikerna. Övriga produkter som företagen producerat har inte 
berörts i förebildsanalysen. Dessutom skulle det varit intressant att dra paralleller 
mellan olika produkters försäljningssiffror och deras exponering i butik. På grund av 
den knappa tidsramen har detta valts bort i denna rapport.  
 
Tidigt under arbetsprocessen diskuterades att undersöka kundernas uppfattning om 
Brunneby. Detta för att få en bredare uppfattning om Brunnebys varumärke. Detta 
valdes bort på grund av problematiken att välja ut konsumenter. Likaså hade det varit 
intressant att ha några testpersoner som fick i uppgift att inhandla vissa utvalda varor 
och se vilka varor de föredrog och varför. Denna idé väcktes sent under 
arbetsprocessen och är därför inte vidare undersökt. 
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2 Metod 
I metoddelen beskrivs hur denna uppsats har genomförts. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av hur tillförlitlighet nås vid kvalitativa metoder. Vilka metoder som har 
använts och tillförlitligheten hos dem följer därpå. Slutligen beskrivs hur detta arbete 
har gått till i avsnittet ”Tillvägagångssätt”. 
 
2.1 Tillförlitlighet hos kvalitativa metoder 
Vid kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet för att bedöma 
kvaliteten i forskningen. Validiteten handlar om huruvida metoden verkligen får fram 
det som var syftet med den. Reliabiliteten visar på mätningarnas pålitlighet och 
följdriktighet, alltså om de vid upprepade mätningar skulle ge samma resultat.  
 
Vid kvalitativa studier används ofta inte dessa beskrivna begrepp utan istället bör 
metoderna bedömas och värderas utifrån hur stor tillförlitlighet de har. Tillförlitlighet 
går att bryta ner till fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
och objektivitet. Trovärdighet handlar om att studien ska gå att lita på. Trovärdigheten 
ökar till exempel vid triangulering av data, alltså att flera olika undersökningsmetoder 
används. Den kan även öka om undersökaren, till exempel efter en intervju, skickar 
sin sammanställning till informanten för att denna ska kunna bekräfta att forskaren 
uppfattat verkligheten rätt. 
  
Det andra kriteriet är överförbarhet vilken handlar om att samla in täta beskrivningar 
av de detaljer som finns. Med hjälp av dessa djupgående beskrivningar ska de gå att 
överföra till en annan miljö.  
 
Pålitlighet är det tredje kriteriet och det är motsvarigheten till kvantitativa studiers 
reliabilitet. Pålitligheten ökar genom att ge en fullständig redogörelse gällande alla 
faser i forskningsprocessen. Kvaliteten på procedurerna granskas sedan av exempelvis 
kollegor. Detta sätt att öka tillförlitligheten är ovanlig eftersom det kräver stor 
arbetsbelastning från dem som granskar innehållet.  
 
Det fjärde och sista kriteriet handlar om objektivitet och hur stor möjligheten är att 
styrka och konfirmera innehållet. Det ska vara tydligt att forskaren har agerat i god tro 
och det ska vara uppenbart om till exempel personliga värderingar har påverkat 
utförandet av undersökningen. (Bryman, 2008) 
 
2.2 Metodbeskrivning 
2.2.1 Förebildsanalys och observationer 
En förebildsanalys, även kallat observation, har som syfte att ta reda på hur 
konkurrenter har arbetat inom samma område. Konkurrenters likheter och skillnader 
analyseras utifrån jämförelsepunkter. Vid analysen uppmärksammas form, syfte och 
innehåll. (Arvola, 2012) 
 
Innan förebildsanalysen genomförs ska datainsamlingen planeras noga. Att föra 
protokoll under observationer är nödvändigt för att kunna sammanställa 
informationen. Protokollet ska identifiera vilken typ av data som ska insamlas och hur 
observationen kommer gå till.  
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Protokollet kan enligt Creswell (2009) delas in i 3 delar. Den första är beskrivande 
anteckningar vilka beskriver hur området ser ut, hur människor beter sig eller hur de 
”talar” med varandra. Den andra är anteckningar om vad den som observerar 
personligen tänker på. Det kan handla om spekulationer, känslor, problem, idéer och 
misstankar med mera. Den tredje delen beskriver demografisk information vilket 
alltså innehåller tid, plats och datum för observationen. (Creswell, 2009, s. 179-182) 
 
Arvola (2011) rekommenderar följade arbetsordning vid en förebildsanalys: 

1. Avgränsa analysen: definiera dina mål och bestäm vilken användningsuppgift 
du ska analysera.  

2. Kartlägg innehåll hos förebilderna. Hur förhåller sig beståndsdelarna till 
varandra? 

3. Identifiera syften hos förebilderna. Likheter och skillnader. 
4. Beskriv utformningen (exempelvis layout, rörelse, utseende, textur och ljud). 
5. Precisera likheter och skillnader mellan beståndsdelar, syften och utformning 

bland förebilderna. Vilka egenskaper är nödvändiga för att känna igen vilken 
produkt det är? 

6. Skriv profiler utifrån innehållet hos förebilderna och deras likheter och 
skillnader. 

7. Dra slutsatser om designproblem, lösningar och konsekvenser för design. 
(Arvola, 2011) 

 
2.2.2 Intervjuer 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att komma fram till ett svar på den första 
preciserade frågeställningen. Tillvägagångssättet är ostrukturerat i jämförelse med en 
kvantitativ intervju. Enligt Bryman (2008) är det i kvalitativa intervjuer önskvärt att 
låta intervjun röra sig i olika riktningar eftersom det visar på vad intervjupersonen 
tycker är intressant. Intervjuarna kan avvika från intervjuguiden och ställa följdfrågor 
och även förändra ordningsföljden i frågorna. Detta görs inte i kvantitativa intervjuer. 
Fylliga och detaljerade svar är eftertraktat i kvalitativa intervjuer och ofta tenderar de 
till att likna ett vanligt samtal. (Bryman, 2008, s. 413-415) 
 
Innan en intervju utförs ska syftet med intervjun formuleras (Åberg, 2012). Bryman 
skriver att intervjuguiden ska utformas efter de frågeställningar som ställts upp. 
Frågorna ska följa olika teman men ordningsföljden kan som sagt förändras. Frågorna 
ska inte vara för specifika eller ledande. (Bryman, 2008, s. 419) Om frågorna är 
öppna, svarar intressenten mer utförligt och utifrån dennes kunskap om ämnet. Om 
frågorna däremot är ledande kan det vara svårt för intressenten att vara ärlig och ge ett 
mer omfattande svar än bara ja eller nej. (Creswell, 2009 s 182; Åberg, 2012) Det 
finns alltid en risk att svaren på frågorna blir bristfälliga om intressenterna intervjuas i 
grupp, därför är individuella intervjuer att föredra. Genom att intervjua personen i 
dennes miljö, minskar risken för stress hos intressenten. Stress kan leda till oärliga 
svar och missuppfattningar. (Åberg, 2012) 
 
För att få så mycket användbar information som möjligt är det att rekommendera att 
intervjupersonen både skriver ned anteckningar och spelar in samtalet samt följer ett 
protokoll (Creswell, 2009, sid 183). Genom att vara två personer som genomför 
intervjun ökar chansen att få en tydligare helhetsbild. Intressentens kroppsspråk, 
uttalanden och eventuella följdfrågor kan då dokumenteras. Det är också viktigt att 
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underrätta den intervjuade om etiskt tillvägagångssätt, det vill säga om personen 
kommer vara anonym, om den vill ta del av studien när den är klar samt att 
intressenten ger sitt samtycke till intervjun. (Åberg, 2012)   
 
2.3 Tillvägagångssätt 
För att uppnå syftet med detta arbete har kvalitativa metoder valts ut av den orsaken 
att de uppnår högre validitet, snarare än kvantitativa metoder. De metoder som har 
använts är intervjuer samt en förebildsanalys innehållande observationer. 
Analysmodeller och teorier som berör exponering i butik har använts som 
utgångspunkt genom hela arbetet.  
 
2.3.1 Genomförande av förebildsanalys och observationer 
För att få reda på hur Brunneby exponerar sina produkter, kommunicerar via dessa 
samt hur deras konkurrenter gör, genomfördes en förebildanalys. Målet var att 
Brunnebys produkter skulle sticka ut från konkurrenterna och därmed locka kunder 
till köp. Den information som vi hämtade in från förebilderna analyserades utifrån 
teorier och utifrån vad Brunneby vill kommunicera. Observationerna utfördes enligt 
Arvolas (2011) rekommendationer.  
 
Det första som gjordes var att se vilka som var Brunnebys konkurrenter. Enligt 
Kjellin (2012a) är deras största konkurrenter Önos och Bob. Eftersom dessa inte säljer 
drycken cider valdes även Herrljunga, Kopparbergs och Kiviks ut som konkurrenter. 
Första steget i förebildsanalysen syftade till att kartlägga alla företagens kärnvärden. 
Denna information inhämtades från deras hemsidor. Företagens olika historier, 
produkter och kärnvärden jämfördes. Då företagens bakgrund var kartlagd 
förbereddes observationerna. 
 
De affärer som valdes ut som observationsobjekt var: 

- Två stormarknader (Ica Maxi och Coop Forum) 
- En mataffär (Hemköp) 
- En lokal matkedja (Östenssons) 
- En mindre butik med annat huvudsyfte än matförsäljning (Adolfsnäs 

handelsbod). 
 
För att få en bred uppfattning om hur olika slags butiker exponerar Brunnebys 
produkter valdes alltså 5 butiker ut. Valet av antalet butiker utgick från 
förväntningarna att exponeringen skulle skilja sig mellan olika typer av butiker.  
Observationsprotokoll skrevs sedan utifrån teorier och bakgrundsinformation om 
Brunneby och konkurrenterna. Målet var att följa Arvolas rekommendation att 
identifiera innehållet hos förebilderna, kartlägga syftet hos dem och jämföra likheter 
och skillnader mellan objekten. Exempel på vad som studerades i butik var 
exempelvis: 
 

- Hur produkterna var placerade (i vilken hyllplanshöjd, i egna ställ eller 
liknande). 

- Vad som framhävdes i kommunikationen i jämförelse med företagens 
kärnvärden. 

- Antalet förpackningar som var placerade bredvid varandra. 
- Om sekundära förpackningar eller transportförpackningar användes i butiken. 
- Vilka likheter och skillnader som fanns mellan de olika butikerna. 
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Då observationerna hade genomförts togs Kopparbergs bort som konkurrent eftersom 
deras produkter endast fanns i en av de 5 butiker som observerats. Kopparbergs 
bedömdes därför inte som en konkurrent till Brunneby.  
 
Vilka designproblem, lösningar och konsekvenser som registrerades vid 
observationstillfällena finns att läsa i avsnitt 4.2.  
 
2.3.2 Genomförande av intervjuer 
För att säkerställa Brunnebys kärnvärden, mål med exponeringen samt stildrag 
genomfördes intervjuer. Syftet med intervjuerna var att kartlägga vad Brunneby 
musteri vill förmedla för kärnvärden till sina kunder genom sin butikskommunikation 
och förpackningsdesign.  
 
De två personer som valdes ut som informanter var dels Gunnar Kjellin som är son till 
grundaren av Brunneby Musteri och numera delägare tillsammans med sin syster Eva 
Golbe. Den andra personen som valdes som informant var Lisa Golbe som är Gunnars 
systerdotter. Lisa Golbe har jobbat som ansvarig för marknadsföring och grafisk 
formgivningen på Brunneby Musteri i ett år. Dessa två personer antogs vara insatta i 
Brunnebys historia och i vad de vill framhäva med sitt varumärke.  
 
Innan vi genomförde intervjuerna gjordes research om Brunneby Musteri för att få en 
bild av företaget, så som konsumenterna uppfattar dem. Teorier om vad som är viktigt 
vid marknadsföring i butik studerades för att komma fram till relevanta frågor. 3 av de 
5 förebildsanalyserna genomfördes också innan intervjun för att vara mer insatta i hur 
Brunnebys produkter exponerades i butik.  
 
Intervjufrågorna som sammanställdes grupperades i 3 olika teman: Om Brunneby, 
Butikskommunikation och Designarbetet. Intervjun genomfördes på Brunnebys gård 
inne på företagets kontor. Både Gunnar Kjellin och Lisa Golbe intervjuades samtidigt. 
Detta var inte avsikten från början, men i den uppkomna situationen var det svårt att 
handla på något annat sätt.  
 
Intervjun spelades in och anteckningar gjordes av båda intervjuarna. 
Intervjuprotokollet användes som grund för intervjun, men frågorna ställdes inte i den 
ordning som skrivits och många följdfrågor ställdes utifrån vad informanterna 
berättade. Stämningen upplevdes som avspänd och informanterna tog ofta initiativ till 
att berätta sådant som inte intervjuarna hade ställt någon fråga om. Intervjun 
transkriberades sedan. Den transkriberade intervjun återfinns i Bilaga 1.  
 
En sammanfattning av intervjun skrevs sedan och skickades till informanterna för att 
bekräfta att de uppfattats rätt. Den data som valdes ut och användes från intervjun till 
intervjusammanfattningen (avsnitt 4.3) utgick ifrån likheter och skillnader som togs 
upp i teorier och förebildsanalys. Efter transkriberingen kompletterades de uppgifter 
som saknades med två telefonintervjuer, en till vardera intressent. Dessa 
transkriberades och sammanfattades på samma sätt och fördes in i sammanfattningen.  
 
2.4 Metod- och källkritik 
Då de två planerade intervjuerna endast blev en, kan detta ha påverkat hur 
informanterna svarade. Vid vissa av frågorna argumenterade de med varandra innan 
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de kom överens. Om enskilda intervjuer hade utförts hade antagligen helt andra svar 
erhållits. Att de lyssnade på varandras svar kan dock även ha gett positiv inverkan på 
svaren. Då en av informanterna svarade på en fråga kunde den andra komplettera med 
sina tankar och ge en större bredd.  
 
Under intervjutillfället avbröts intervjun flertalet gånger eftersom den ena 
informantens telefon ringde. Det kom även in andra personer i rummet som avbröt 
intervjun. Detta påverkade svaren på vissa av frågorna. De två kompletterande 
telefonintervjuerna genomfördes på grund av dessa avbrott.   
 
Förebildsanalysen, som här har genomförts som en observation, kan påverkas av 
faktorer som miljö och anställda kan påverka hur exponeringen av produkterna ser ut i 
hyllan. Beroende på hur noggrann personalen är vid uppställning av varor samt hur 
många konsumenter som handlat varor, kan uttrycket skilja sig från dag till dag. Det 
observationerna ger är en ögonblicksbild av hur produkterna exponeras i butiken. 
Under observationen försökte ändå alla dessa parametrar tas hänsyn till.  
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3 Teori 
I denna del av rapporten behandlas den teori vilken rapporten utgår ifrån. Olika 
teorier som berör butiksexponering, grafisk profilering och förpackningsdesign 
bearbetas för att se vad tidigare studier har givit för resultat.   

3.1  Placering i butik 
Antalet varor som producerades i Tyskland ökade med 30 procent mellan åren 2000 
till 2009 och denna ökande konkurrens bidrar till behovet av att planera utrymmet i 
butik. Det handlar om att kategorisera och placera varorna för att kunna locka 
konsumenterna till köp. De allra flesta konsumenter fattar beslut om vad som ska 
inhandlas i affären mycket snabbt och jämför ofta inte med andra produkter. Genom 
så kallade eye-trackingexperiment har det visat sig att god placering på hyllor drar 
mest uppmärksamhet till sig i jämförelse med varumärkets positionering och pris. 
(Hübner och Kuhn, 2011) Andra studier har visat på att marknadsföring inuti en butik 
drar uppmärksamhet till sig mer än marknadsföring ”utanför” butiken (Chandon, 
Wesley Hutchinson, Bradlow och Young, 2009).  
 
När en kund står vid butikshyllan tar det endast ett par sekunder för denne att välja 
vilken produkt som ska inhandlas. Detta innebär en ökad emfas på den grafiska 
utformningen på förpackningen, vilket ligger till grund för att kunden ska notera 
produkten och sedan välja den under den korta tid som kunden utför sitt val. (Tano, 
Thiel 2011).  
 
Problem som återförsäljare har då de ska placera ut alla varor i butiken är exempelvis:  

- Brist på hyllplats. 
- Att veta vilka produkter som ska stå i hyllan. 
- Hur många som ska stå bredvid varandra. 
- Hur stor efterfrågan det är på produkterna. 
- Hur konkurrerande produkter ska placeras bredvid varandra (Ramaseshan, 

Achuthan och Collinson, 2008).  
 
Chandon et al. (2009) skriver att mängden produkter på hyllan bidrar till att dra 
uppmärksamhet till sig. Ju fler produkter bredvid varandra desto lättare är det att hitta 
dem. Eye-trackingexperiment har visat att produkter som står på de högsta och 
mellersta hyllorna är lättast att upptäcka medan de på lägre hyllplan är svårare. 
(Chandon et al., 2009) 
 
Enligt Irion, Lu, Al-Khayyal och Tsao (2011) är arrangering av produkter på hyllor 
avgörande för hur bra produkterna säljer. Ofta finns det inte något stort utrymme att 
synas på och därför måste hyllplaceringar optimeras för att organisera produkterna 
och attrahera kunderna till köp för att kunna öka försäljningen. Optimeringen av 
produkter gynnar produkternas företag, men även återförsäljaren och gör även att 
administrativa kostnader kan minska. (Irion, Lu, Al-Khayyal och Tsao, 2011) Studier 
visar på att konsumenter tror att de mest populära produkterna placeras på de 
mellersta hyllorna, de dyraste på de högst upp och de som ska marknadsföras extra 
mycket placeras på kanten eller i ett separat ställ. Detta har visat sig att det inte alltid 
stämmer överens med verkligheten. (Valenzuela, Raghubir och Mitakakis, 2011) 
 
Sambandsexponering innebär att en produkt exponeras tillsammans med en 
kompletterande produkt. Exempel på sambandsexponering är att pesto placeras vid 
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pastan eller att bananfodral finns intill bananerna. Syftet är att öka försäljningen av en 
produkt eller öka kännedomen av ett varumärke. Syftet kan också vara att inspirera 
och ge konsumenten tips om hur olika produkter kan kombineras och sättas i olika 
sammanhang. (Johansson, 2009) 

3.2 Förpackningen och varumärket 
3.2.1 Varumärkesidentitet, positionering och lojalitet 
Tano och Thiel (2011) menar att den grafiska utformningen på förpackningen kan 
skapa en varumärkesidentitet. Varumärkesidentiteten ska visualisera och 
kommunicera det som företaget vill framhäva med sin produkt. Hur dessa egenskaper 
sedan tas emot av kunderna kan inte företaget styra över. Det är därför viktigt att 
företaget kommunicerar en varumärkesidentitet som konsumenten anser stämmer 
överens med dennes bild av varumärket. En produkt blir ett varumärke först när 
kundkretsen har egna associationer till den. Ett sätt att styrka varumärkesidentiteten är 
med en färg, eftersom kunderna ofta förknippar varumärket med en färg. 
 
Positionering innebär att varumärket riktar sig till en viss målgrupp och uppfyller 
deras önskemål vad gäller pris, mervärde och associationer. Ett sätt för företaget att 
skilja sig från konkurrenterna är att använda sig av detta. Genom att exponera sina 
fördelar på förpackningen, kan den tilltänkta målgruppen tydligare urskilja produkten 
och välja den. Genom att rikta sig till en tydlig målgrupp undviks så kallad 
kannibalisering, vilket innebär att produkter från samma varumärke tar varandras 
kunder. Exempel på positionering i olika prissegment: En konsument som inhandlar 
ett armbandsur av märket Rolex för att uppfattas som rik (premiumsegment) och en 
annan konsument som köper ett särskilt glassvarumärke för att den har ett lågt pris 
(lågprissegment). Lågprisprodukter har ofta en mer avskalad design och större och 
tydligare typografi, medan premiumprodukter har fler detaljer och mindre text. 
 
Tano och Thiel (2011) menar att anledningen till att konsumenten väljer att köpa en 
viss vara beror på varumärkespositioneringen, det vill säga det mervärde och de 
uppnådda mål som kunden upplever då den köper produkten. Genom kampanjer, 
pyssel, recept, tävlingar och interaktion via sociala nätverk kan företaget gynna de 
konsumenter som är trogna varumärket och skapa en långsiktig relation. Detta skapar 
en bättre minnesbild av varumärket och det är större chans att kunden köper varan i 
framtiden. 
 
När företaget återkommande förnyar och aktualiserar varumärket, uppstår en stark 
kundkrets som ständigt är återkommande köpare. Detta kallas varumärkeslojalitet och 
är avgörande för att ett starkt varumärke ska behålla sin plats på marknaden. (Tano 
och Thiel, 2011) 
 
3.2.2 Varumärkesbyggande 
Förpackningen har som uppgift att visualisera vad varumärket står för och ska visa 
skillnaden mellan denna och andra liknande produkter. Att designa en förpackning 
handlar om att förstå vad konsumenten vill ha, vilka värden de värdesätter, vad som 
motiverar dem till köp och att få förpackningen att särskilja sig från mängden. 
(Laforet, 2010, s. 323-324) 
 
Sahin, Zehir och Kitapçı (2011) menar att konsumenter letar efter varumärken som 
kan ge dem unika och minnesvärda upplevelser. Som en följd av detta har 
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varumärkesupplevelsen (eng. brand experience) blivit viktig ur 
marknadsföringssynpunkt och det kan handla om att till exempel aktivera sinnen eller 
känslor hos konsumenten. Design, identitet, förpackningsdesign, kommunikation och 
miljö är alla faktorer som kan öka varumärkesupplevelsen. Om kunden får en positiv 
upplevelse av varumärket ökar förtroendet, lojaliteten och tillfredställelsen gentemot 
varumärket. (Sahin, Zehir, Kitapçı, 2011).  
 
För att förmedla vad ett varumärke står för är det viktigt för företag att använda sig av 
kärnvärden (eng. core values). Det är 3-5 värdeord som sammanfattar varumärket och 
som gör varumärket särpräglat och relevant. Det kan handla om en viss kompetens, 
princip, värdering eller fördel som företaget och varumärket har. (Mind your brand, 
2012) 
 
Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) skriver att upplevelsen som kunden får av 
ett varumärke påverkas av flera olika faktorer. Produktupplevelsen är en av dessa 
faktorer och den handlar om hur väl interaktionen är mellan produkten och kunden. 
Detta innebär att om kunder jämför olika produkter med varandra och detta kan 
påverkas av reklam och placering i butiken. Köpupplevelsen är en annan faktor som 
påverkar upplevelsen av varumärket. Denna handlar om miljön i butiken vilken kan 
påverkas av andra kunder, personal, musik, hur ordnat det är i butiken med mera. En 
tredje faktor är upplevelsen vid inköp. Denna handlar till exempel om att hitta 
produkten i butiken och att kunna hantera produkten. Genom att förstå hur kunden 
upplever varumärket går det att öka kundernas tillfredställelse och lojaliteten till 
varumärket. (Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009)  
 
Då det synliga uttrycket hos en produkt blivit lika betydelsefullt som funktionen hos 
en förpackning blir förpackningsdesignens utformning ett strategiskt sätt att förmedla 
varumärkets kärnvärde och identitet. Gustafsson och Miedl-Ohlsson (2002) har 
undersökt förpackningens kommunikationsroll och kommit fram till att förpackningen 
fungerar som en reklampelare. Genom denna reklampelare förmedlas kärnvärden och 
identiteten. (Gustafsson och Miedl-Ohlsson, 2002)  
 
Att använda sig av sinnesmarknadsföring, alltså att utnyttja alla sinnen vid 
marknadsföring, stärker varumärket och relationen till kunden och kan ge en 
konkurrensfördel till företaget. Begreppet sinnesmarknadsföring är dock idag relativt 
okänt. (Netzler och Jonsson, 2011)  
 
Genom att använda förstärkande adjektiv på produkter kan uppfattningen av den 
påverkas av konsumenten. Konsumenter spenderar mindre än 8 sekunder för att 
bestämma sig för vilken produkt de ska välja då de står i butiken. (Parise och Spence, 
2011) Laforet (2010) skriver också att kunder som har ont om tid i affären påverkas 
mycket av hur förpackningen ser ut på hyllan (Laforet, 2010, s. 343). Därför är det 
väsentligt att produkterna visar vad de innehåller med hjälp av färg, form, logotyp 
med mera. (Parise och Spence, 2011). Enligt Tano och Thiel (2011) förmedlar även 
det grafiska uttrycket (i form av typografi, färger och logotyp etcetera) produktens 
målgrupp, prisnivå (nivå av exklusivitet) och företagets värderingar. Detta kan leda 
till att en utdaterad eller ointressant förpackningsdesign medför minskande 
marknadsandelar vilket i sin tur medför att företaget förlorar värdefulla hyllplatser i 
butiken. (Tano och Thiel 2011) 
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Färg är det som drar mest uppmärksamhet till sig följt av form och varumärkets 
logotyp (Laforet, 2012, s. 324). I dagens butiker finns det många färgkodade varor. 
Det tydligaste exemplet är mjölk, där röd står för standardmjölk, grön för 
mellanmjölk och blå för lättmjölk. (Törnqvist, 2012) Att frångå dessa färgkoder bör 
undvikas, då det försvårar för varumärket att vinna marknadsandelar. Förutom de 
olika färdkoderna som finns i butiken, har varje färg en symbolik, exempelvis grönt 
som kan associeras till ekologiskt. Genom att ta hänsyn till dessa färgnormer ökar 
chansen att lyckas med en förpackningsdesign. (Tano och Thiel 2011).   
 
Företag inom livsmedelsbranschen arbetar med förpackningsdesign som ett strategiskt 
sätt att vinna fler marknadsandelar. Konsumenter skriver oftast vilken typ av produkt 
som ska inhandlas på inköpslistan och inte särskilda varumärken, vilket styrker att 
valet utförs i butikshyllan. Förpackningens grafiska uttryck kan vara den faktor som 
avgör vilken av två likvärdiga produkter som kunden faktiskt väljer. Just utseendet av 
förpackningen är ofta anledningen till köp och därför prioriteras ofta ett långsiktigt 
tänkande kring varumärkesuppbyggande då en ny förpackning ska tas fram. Detta 
beror på att förpackningens grafiska uttryck är det som kunden noterar allra först.  
 
Tano och Thiel (2011) menar också att genom en strategisk nydesign av 
förpackningar kan företaget öka sina intäkter genom att fler konsumenter väljer deras 
produkter. Det som är viktigast att kommunicera enligt Tano och Thiel (2011) är 
företagets värderingar. Dessutom betonar Tano och Thiel (2011) att förpackningen är 
ett sätt att kommunicera företagets kärnvärden och företagsfilosofi på även efter 
avslutat köp, det vill säga hemma hos slutkunden. Det är också relevant att 
förpackningsdesignen lockar till framtida köp. För företag som saknar 
marknadsföringsbudget bör förpackningsdesignen prioriteras högt, då det är den enda 
marknadsföringskanal som företaget har att arbeta med. 
 
För att en produkt ska uppfattas som trovärdig av konsumenten bör förpackningen 
inte särskilja sig från varumärkets profil. För att undvika detta bör företaget förändra 
det grafiska uttrycket under en lång tid, med små förändringar åt gången, så att 
kunden känner igen varumärket. Om så inte sker kan konsumenten bli förvirrad och 
uppfatta den som en ny, konkurrerande produkt.  
 
En varumärkesbild är den uppfattning konsumenten har kring varumärket och ligger 
utanför företagets styrning. För att försäkra sig om den varumärkesbild konsumenten 
har kring varumärket stämmer med det som förpackningen kommunicerar bör 
företaget utföra en konsumentanalys för att kartlägga de starka och svaga aspekter 
som kunden upplever hos varumärket. Genom att ständigt utveckla sitt varumärke och 
modernisera förpackningen kan varumärket få stor kundlojalitet. Ett stort varumärke 
kan bli en mycket gynnsam tillgång, men det kan också bli det motsatta och stjälpa 
hela företaget. Tano och Thiel (2011) ger ett exempel på ett nystartat företag där varje 
produkt var handplockad för högsta kvalitet, dock satsades inget på påsarna som 
varorna såldes i, eftersom kvaliteten skulle vara i fokus. Detta resulterade i att 
kunderna köpte andra varor med mer attraktiv förpackningsdesign och upplevde 
högre kvalitet på de varorna eftersom förpackningen hade ett mer tilltalande uttryck. 
(Tano och Thiel 2011) 
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3.3 Varornas ursprung 
I marknadsföring är det idag vanligt att tydligt visa var produkten kommer ifrån (eng. 
Country-of-origin Branding). Genom att använda de positiva associationer som finns 
kring ett visst land kan ett varumärke styrkas genom att visa att produkten kommer 
från eller är producerad i det landet. (Laforet, 2010, s. 356-357) Om en ny sportbil ska 
lanseras och det ges tillkänna att den kommer från Tyskland antar många att den har 
hög kvalitet. Om det istället skulle visa sig att den är gjord i Grekland hade 
förväntningarna på bilen inte varit lika höga. Var olika produkter är producerade 
påverkar våra förväntningar av hur den kommer vara och om associationerna till 
ursprunget lyckas, ökar det värdet till varumärket. (Lindstrom i Laforet, 2010, s. 360)  
 
Att handla lokalproducerat är en trend som många konsumenter värderar högt vid 
inköp. Anledningen till varför lokalproducerat föredras skiljer sig mellan olika 
konsumenter och exempelvis kan det vara på grund av småskaligheten vid 
produktion, på grund av miljö- och klimatskäl, på grund av att det smakar bättre eller 
att lokalproducerat håller en högre kvalitet. Konsumenter köper lokalproducerat efter 
sina egna värderingar. Det finns till exempel inget som bevisar att lokalproducerat ger 
bättre smak eller är bättre ur miljösynpunkt. Begreppet kan därför vara vilseledande 
och det är idag upp till konsumenten att ta reda på om det verkligen är 
lokalproducerat. Lokalproducerat har hur som helst fått ett ökat intresse från 
konsumenter. (Wretling Clarin, 2010) 
 
65 procent av alla köpbeslut sker i butiken och att konsumenterna snabbt gör rätt 
associationer till ett varumärke är därför viktigt. Enligt en Sifo-undersökning är det 
smaken på produkten som är viktigast för konsumenten vid inköp. Att maten är 
hälsosam ligger på andra plats efter smaken, enligt Sifoundersökningen och priset på 
varan ligger på tredje plats. Att maten är naturlig och äkta kommer på en fjärdeplats 
enligt undersökningen. 3 av 4 personer kan tänka sig att betala mer för en vara som är 
bra för klimatet. Konsumenterna värdesätter även att maten är lokalproducerad 
eftersom det ger en trygghet i var produkterna kommer ifrån och för att det blir 
kortare transporter och därmed är bra för miljön. Produktionsmetod och djurhållning 
är också viktigt för konsumenterna då de väljer vara i butiken. (Krav, 2012) 
 
Östgötamat är en ekonomisk förening som arbetar för att föra fram den östgötska 
matkulturen och historien bakom varje producent. För att få bära 
Östgötamatsymbolen måste varan uppfylla särskilja krav. Symbolen kan tryckas på 
varornas etiketter eller på externt skyltmaterial. Genom denna symbol ska det bli 
lättare för konsumenten att handla närproducerat. Östgötamat kommer även anordna 
aktiviteter i butikerna. (Östgötamat, 2012) 

3.4 Köpupplevelsen 
Köpupplevelsen (eng. shopping experience) handlar om vad konsumenten upplever 
och reagerar på under exempelvis shopping i butik eller på nätet. Köpupplevelsen 
påverkas av bland annat musik (volym, stil, tempo), ljus, inredningsdetaljer (golvet, 
färger), skyltning och utrymmet i affären. Kontakten med personalen och andra 
konsumenter påverkar också köpupplevelsen. (Fiore och Kim, 2007) En bra 
upplevelse i en butiksmiljö kan ha en stor inverkan på om inköp kommer ske då 
konsumenten trivs och därmed spenderar längre tid i affären. Detta leder i sin tur till 
att mer pengar än planerat spenderas. (Donovan, Rossiter, Marcoolyn och Nesdale, 
1994) 
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Law, Wong och Yip (2009) skriver också om hur unik visuell marknadsföring i butik 
ger både varumärket och butiken en unik identitet som kan skapa en positiv känsla 
hos konsumenten och öka försäljningen. Konsumentens verkliga behov och speciella 
anledningar till köp, till exempel presenter, kan påverka vad som lockar till köp. Även 
säsongförändringar kan påverka konsumenten. Utställningsanordningar som till 
exempel ljus, färger och rekvisita kan både förbättra och försämra försäljningen. 
(Law, Wong och Yip, 2009) Babin och Attaway (2000) nämner även hur 
butikslayout, skyltning och hur många kunder som finns i butiken påverkar känslorna 
hos konsumenten och därmed köpupplevelsen. Om kunderna har positiva känslor sker 
fler inköp. (Babin och Attaway, 2000)  

3.5 Impulsköp  
Mellan 27 och 62 procent av alla inköp som görs i en mataffär är impulsköp. Med 
impulsköp menas instinktiva köp som konsumenten inte har tänkt igenom och som 
känts oemotståndliga. Konsumenten hade inte planer på att köpa produkten innan de 
gått in i butiken utan köpet var spontant och skedde utan någon reflektion. (Beatty och 
Ferrel, 1998) De betraktas som inköp med hög känslomässig aktivering och med låg 
kognitiv kontroll. Motivation och upplevelsen måste vara starkare än att konsumenten 
kan behärska sig. (Weinberg och Gottwald, 1982) Sådant som kan göra att impulsköp 
görs kan vara att konsumenten trivs i butiken eller att de vet att de har gott om pengar. 
(Beatty och Ferrel, 1998)   

3.6 Materialanvändning 
För att inte lura konsumenten ska förpackningar visa hur mycket förpackningen 
innehåller på ett tydligt sätt. Om förpackningen innehåller mindre än vad det ser ut 
blir konsumenterna missnöjda och varumärket kan skadas. (Jobber och Fahy, 2009, s. 
157) 
 
För att minska materialanvändning och påverkan på miljön går det att förbättra 
produkters förpackningar. Produkt-Förpackning-System, PFS, handlar om att 
komplettera en produkt med en eller flera förpackningar. Produkten ska klara 
transport, hantering och lagring men PFS går ofta att utveckla så att flera 
förpackningar kan integreras. Materialanvändningen kommer därför att minska och 
förpackningen kommer samtidigt vara tillräckligt skyddande. (Bramklev, 2007) 
Lastpallsoptimering är ett annat sätt att minska påverkan på miljön och minska på 
kostnaderna. Det handlar om att minska på materialanvändningen och då försöka 
paketera så många produkter som möjligt på en pall och ha så lite friutrymme som 
möjligt. Utformningen av de primära och sekundära förpackningarna påverkar för att 
hitta de mest effektiva emballagelösningarna. (optisoft.dk, 2012) 
 
Plastmaterial och PET-flaskor orsakar mest utsläpp vid tillverkningen. Dessutom 
genereras mer negativ miljöpåverkan när dessa material inte återvinns, utan hamnar 
ute i naturen (miljösmart mat, 2011). Fördelarna med plast är att den är formbar 
transparent och viktmässigt är en lätt produkt, vilket gör den billigare att frakta än 
glas. Dessutom är plast relativt billig och stöttålig till skillnad från glas som är 
ömtåligt. (Trofast, 2012) Glas är miljövänligt att tillverka och går mycket bra att 
återvinna. Dock tar transporterna mycket energi på grund av glasets tyngd. Detta 
gäller både till butiken, men också från återvinningsstationen. (Miljösmart mat, 2011) 
Kartong är billigt, återvinningsbart och viktmässigt lätt. Dock är kartong inte 
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transparent och kräver mycket energi vid tillverkningen. Aluminium är ett lätt 
material, som har lång hållbarhet och är återvinningsbar, dock är aluminium dyrt och 
tar mycket energi att skapa. (Trofast, 2012) 

3.7 Vad har det inte forskats på ännu?  
Inför detta arbete har forskning inte gått att finna angående hur en produkts 
(exempelvis ciders) grafiska profil utnyttjas vidare i butiksexponeringen. Inte heller 
hur exempelvis sekundära förpackningar används och bör användas för att dra 
uppmärksamhet till sig.  
 
Forskning på vad som är mest förekommande i marknadsföring av sylt, saft och andra 
liknande produkter har inte påträffats. Detta är intressant ur konkurrenssynpunkt.  
 
Det är svårt att finna forskning där butikskommunikation kopplas till varumärkets 
framgång, särskilt med exempel att följa. Det som existerar idag fokuserar på 
förpackningar och varumärkens förmåga att förmedla dess identitet och kärnvärden. 
Det förekommer få exempel som tar upp kommunikation via skyltar, kampanjer och 
butiksställ. Det är även svårt att veta hur mycket ett företag kan påverka butikens 
exponering av deras produkter.  
 
Teorier om transport- och sekundära förpackningars utformning har inte gått att finna.  
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4 Empiri 
I empirin finns den data som samlats in från observationer och intervjuer. Empirin 
inleds med information om konkurrenterna. Bakgrunden om företagen har som syfte 
att ge en grund för vad Brunnebys konkurrenter har för kärnvärden och mål med sin 
verksamhet. Sammanställningen av observationerna fokuserar på hur Brunneby och 
de utvalda konkurrenternas produkter exponeras i butik. Övriga varumärken och 
produkter som finns i butikerna analyseras inte lika djupt. 

4.1 Konkurrenter 
Konkurrenter till Brunneby är enligt dem själva Bob och Önos. De andra 
konkurrenterna som valts ut är Herrljunga och Kiviks Musteri, eftersom dessa företag 
förekom återkommande intill Brunnebys produkter i butiksmiljön.  
 
4.1.1 Herrljunga 
Herrljunga cider grundades 1911 och producerar cider, glögg, kommuniorvin 
(alkoholfritt vin) och julmust. ”Den klassiska gröna flaskan” är Herrljunga ciders 
igenkänningsfaktor och de är marknadsledande i Sverige på cider. (Herrljunga, 
2012a) Herrljungas vision är ”att finnas på var mans bord vid alla festliga tillfällen”. 
För att uppnå hög kvalitet använder Herrljunga cider endast naturliga råvaror och 
materialet som används ska gå att återvinna eller återanvända. (Herrljunga, 2012b)  
 
Herrljungas saftflaskor består av ofärgat glas med ett sigill bestående av en krona och 
årtalet 1911 format i glaset. Korken, flaskhalsen och etiketten är vit och flaskhalsen 
har årtalet 1911 tryckt i svart. Herrljungas logotyp syns i längst ned på etiketten, 
medan årtalet 1911 tillsammans med en krona i guld syns längst upp. Herrljungas saft 
finns i 6 smaker, där frukten och/eller bären är illustrerade i färg på etiketten. 
Herrljungas grafiska element, de streckade linjerna syns både upptill vid 1911 samt 
nedtill vid logotypen. Textfärgen varierar beroende på innehållet av produkten, 
exempelvis jordgubbssaft i rött och svart vinbärssaft i blått. (Se bild nr 37) 
 
Herrljunga cider är tappad i gröna PET-flaskor med färgade korkar. Etiketten har vit 
bakgrund med texten Cider i störst typgrad. Mindre illustrationer i färg finns ovanför 
texten Herrljunga Cider. Logotypen Herrljunga är tryckt i en färg som återfinns i 
illustrationen eller i silver. Korken är färganpassad efter smaken på cidern. De 
grafiska element som förekommer på förpackningen är 6 stjärnor samt kantlinjer som 
har samma färg som texten Herrljunga. (Se bild nr 12-15) 
 
Herrljunga jubileumscider har en ofärgad PET-flaska med vit kork. Etiketten består 
av ett vitt lumummamönster i botten, med svart text tryckt på. Dessutom finns ett 
grafiskt blomstermönster runt det andra vita mönstret. Två illustrationer av en 
hibiskusblomma förekommer längst ned på etiketten. Herrljungas logotyp syns längst 
upp på etiketten. (Se bild nr 15) 
 
Herrljungas transportförpackning är vit med logotypen ”Herrljunga” i guld på 
långsidan och på kortsidan. 
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4.1.2 Kiviks Musteri 
Kiviks musteri grundades 1888 och säljer cider, lättdryck, juice, kräm, must, sylt, 
chutney, salsa, gelé och soppa med mera. Kiviks musteri vill att kunderna ska känna 
njutning, hälsa och välbefinnande av produkterna. Naturliga råvaror som är lokalt 
producerade är viktigt för Kiviks musteri ur ett miljöperspektiv. Det finns många 
undervarumärken till Kiviks musteri. 
 
Kivik använder sig av Tetra Pak till många av sina produkter som till exempel 
soppor, krämer och måltidsdrycker. Några av produkterna har plastflaskor, men 
mousserande drycker och cider tappas på glasflaskor. Ett undervarumärke till Kiviks 
är den mousserande drycken Da Vinci vilken tappas på en 33 centiliters, grön, 
glasflaska och har en mörkgrön kapsyl. Etiketten har också en mörkgrön ton och 
pryds av ett kvinnoporträtt och texten har ett gammaldags uttryck. (Se bild nr 46) 
 
Kiviks cider finns i päron- och två olika äpplesmaker. Det finns flera olika typer av 
cider, torrt och sött, som har olika form på flaskorna, med olika grafiska uttryck. 
(Kiviks musteri, 2012) Produkterna är färgkodade. Exempelvis Kiviks 
Herrgårdscider har 3 olika smaker och dessa har varierade kulörer på etiketterna. 
Päroncidern har gröna etiketter medan de två äpplesmakerna har röda respektive gula 
etiketter. Skruvkorkarna har samma kulörer som etiketterna. Det finns illustrationer 
som påvisar vilken frukt det gäller och dessa är i guld liksom texten. (Se bild nr 14 
och 26) 
 
Kiviks produkter stod inte i några transportförpackningar ute i butikerna. 
 
4.1.3 Önos 
Önos och Bob ägs idag av Procordia. Önos grundades 1903 och tillverkar allt ifrån 
sylt, mos, marmelad och saft till rödbetor och inlagda gurkor. 1989 var Önos ett av de 
mest välkända varumärkena i Sverige. (Procordia, 2012)  
 
Samtliga Önos produkter, förutom marmeladen, har en sexkantig etikett vilken är vit i 
grunden och har grå/silverdetaljer. (Se bild nr 53) Marmeladetiketten är avlång och 
smal och går runt förpackningen. (Se bild nr 56) Logotypen står alltid i rött och vilken 
produkt det handlar om står i mindre text under denna. En illustration av frukten eller 
bäret finns under texten. Önos använder glas som förpackning till sina produkter. 
Locken och korkarna är alla svarta på Önos förpackningar. Den enda färgkodningen 
som Önos använde sig av, är på sina marmeladburkar, där apelsinmarmeladen har 
orangea lock och aprikosmarmeladen har gröna lock. Önos använder sig inte av 
undervarumärken utan samtliga produkter går under varumärket Önos. 
Transportförpackningarna till Önos produkter går i nyansen beige med logotypen i 
rött. Samtliga transportförpackningar är anpassade storleksmässigt efter produkten. 
Hörnen på transportförpackningen är invikt så att förpackningen får en åttakantig 
form.  
 
4.1.4 Bob  
Bob grundades 1948 och producerar sylt, mos, saft och frysta bär. Bobs jordgubbssaft 
är störst i Sverige. Bob riktar sig till barnfamiljer och använder sig av naturliga 
råvaror med hög kvalitet utan några onödiga tillsatser.  
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Bob har flera olika produkter i sitt sortiment. Bob Be Natural, Squeezy och Mixx är tre 
undervarumärken till Bob. (Se bild nr 33, 34 och 9) Bob har även refillsylt och 
lättdryck i sitt sortiment. Bobs sylt, marmelad och gelé är förpackade i glasburkar, 
medan resten av produkterna har plastförpackningar. Squeezyflaskan innehåller sylt 
utan fruktbitar och flaskan ska vara praktisk och enkel att använda för alla åldrar. Bob 
Squeezy har en transportförpackning anpassad för att exponera produkten och denna 
skiljer sig från Bobs andra transportförpackningar även designmässigt. Sortimentet 
Bob Be Natural innehåller endast naturliga ingredienser och saknar 
konserveringsmedel. Sylt, saft och marmelad finns i denna serie, där sylt och 
marmelad finns i glasburkar, medan saften är tappad på plastflaskor. Bob Be Natural 
har en unik design på transportförpackningarna. Den tydligaste återkommande färgen 
hos Bob är den röda nyansen som bland annat återkommer på transportförpackningen 
till gelé, saft, marmelad och sylt. Samtliga produkter har flera färgstarka illustrationer 
på etiketterna. På vissa av produkterna står namnet på produkten i en färgkodad kulör. 
Exempelvis röda vinbär står i rött, apelsin står i orange och passion i lila. (Bob, 2012) 
(Se bild nr 55 och 58) 

4.2 Observationer 
Nedan följer en sammanställning av hur Brunnebys och konkurrenternas produkter 
exponerades i de fem butiker som observerades. Varje butik beskrivs var och en 
utifrån olika hyllor för att sedan sammanfattas i slutet.  
 
4.2.1 Hemköp, 2 april, kl 13:30, Storgatan, Linköping 
4.2.1.1 Sylthyllan (Se bild 2-4) 
Brunneby hade inga produkter på Hemköps sylthylla men däremot fanns deras 
konkurrenter Bob och Önos tillsammans med flera andra varumärken. Bobs refillsylt 
stack ut på hyllan genom sin iögonfallande form och genom det stora antalet 
produkter. Refillsylten fanns exponerad med fem transportförpackningar i bredd 
vilket ger en stor exponeringsyta och det finns även en skylt där det står ”Bra pris! 
Sylt 2 för 35 kr”. Hemköps hyllor var belysta med en lysramp ovanpå varje hylla. 
 
Bob exponerade även plastflaskor i syltserien Squeezy vilka har en annorlunda form, 
jämfört med de mer traditionella glasburkarna. Squeezyflaskorna stod placerade högst 
upp på hyllväggen. 
 
Önos hade en hylla med glasburkar innehållande olika sorters sylt. Samtliga burkar 
såg likadana ut med varierande etiketter. På långt håll såg dock alla etiketter likadana 
ut. 
 
4.2.1.2 Safthyllan (Se bild 5-11) 
Brunnebys safter fanns placerade högst upp på hyllan med 8 flaskor i bredd. Företaget 
Tillmans hade samma form på sin glasflaska som Brunneby och dessa två varumärken 
var placerade bredvid varandra. (Se bild nr 11) 
 
Hyllväggen bestod av fem hyllor på höjden och på fyra av dessa fanns Bobs produkter 
exponerade. De var utspritt placerade, men de allra flesta produkterna på hyllväggen 
var Bobs och de var därför svåra att missa. Önos produkter stod näst längst ner på 
hyllväggen och hade tio flaskor på rad i bredd. Även några få flaskor var placerade på 
hyllan över.  
 
4.2.1.3 Ciderhyllan (Se bild 12-15) 
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Brunnebys cider fanns inte i denna butik. Herrljungas cider hade en hel hyllrad, den 
näst översta, med sina produkter. Den gröna flaskan vilken är Herrljunga ciders 
signum drog uppmärksamheten till sig. Mitt på hyllan fanns dock Herrljungas 
jubileumscider vilken var röd och därför bröt av mot de andra gröna flaskorna. 
Etiketten var mycket annorlunda jämfört med de traditionella flaskorna.  
 
På den översta hyllan stod de exklusivare cidersorterna, däribland Kiviks 
Herrgårdscider. Det var nio glasflaskor i bredd bestående av tre olika smaker på 
cidern. Herrgårdscidern annonserades på en skylt som stack ut från hyllan där det stod 
”Annonsvara! Herrgårdscider, 14:95 kr”. (Se bild nr 14) 
 
4.2.1.4 Sammanfattning Hemköp 
Det fanns inga sekundära förpackningar, ställ eller liknande för dessa produkter på 
Hemköp. Den enda butikskommunikationen som fanns på Hemköp var annonsskyltar 
för specialpris. Det fanns inget i butikskommunikationen som ytterligare förde fram 
de olika varumärkena mer än deras etiketter.  
 
Många produkter stod långt in på hyllan och hade etiketten bortvänd. De exklusiva 
produkterna var placerade överst på hyllorna, då det gällde saften och cidern. 
Premiumsyltburkarna var utspridda över hyllväggen, utan något särskilt mönster eller 
tydliga grupperingar.  
 
Känslan i butiken var lugn och trevlig. Det var inte jättemycket kunder och butiken 
var ren och prydlig. På vissa platser hade butikspersonalen lyft fram vissa produkter 
lite extra i form av exponeringar med korgställ och dukar. Produkterna fick ta den 
plats de behövde, utan att trängas. Det spelades inte någon musik på Hemköp, dock 
var hyllorna upplysta av lysramper. 
 
4.2.2 Ica Maxi, 2 april, kl 14:40, Tornby, Linköping 
4.2.2.1 Sylthyllan (Se bild 16-19) 
Brunnebys produkter var placerade på de två översta hyllorna i mitten av hyllväggen. 
Det var 12 burkar i bredd på varje rad och de stod i 2 rader ovanpå varandra. 
Transportförpackningarna som sylten levererats i var kvar på hyllan och täckte 
syltburkarnas etiketter. Vissa av kartongernas fronter hade rivits bort av 
butikspersonalen. Dessa transportförpackningar hade inget tryck på sig.  
 
Vid hyllkantsetiketterna satt gröna, runda etiketter med texten Östgötamat, som gav 
emfas på att varorna var lokalproducerade. Det hängde även en större grön skylt med 
texten ”Nu är det lätt att välja nära mat”.  
 
Bobs refillsylt exponerades här i sina transportförpackningar. De var placerade längst 
ner på hyllväggen och doldes av metallribborna från hyllkanten. De låg i oordning. 
Mitt bland Bobs produkter fanns Icas egen refillsylt som hade samma form som Bobs. 
 
Bob hade även två olika glasburkar med sylt som stod i transportförpackningar med 
olika design. Dessa var låga och anpassade efter hur syltburkarnas etiketter såg ut. De 
hade även sina Squeezyflaskor ståendes på två rader i bredd. Dessa hade också 
transportförpackningar vilka de stod i. Utseendet på de transportförpackningarna 
skiljde sig jämfört med de som glasburkarna och refillsylten var i.  
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Önos hade några få produkter på denna hylla. Syltburkarna stod i sekundära 
förpackningar där logotypen framhävts tydligt. En av de sekundära förpackningarna 
hade ställts bakochfram, så logotypen inte syntes. Höjden på den sekundära 
förpackningen var alltför hög för att etiketterna skulle vara läsbara och det var svårt 
att ta ut en syltburk från hyllan. Även här hade butikspersonalen rivit bort fronten på 
en av de sekundära förpackningarna för att produkterna skulle vara mer lättåtkomliga 
samt läsbara. 
 
4.2.2.2 Safthyllan (Se bild 20-23) 
Brunnebys produkter var placerade högst upp på hyllan och tog upp tre meter i bredd. 
De stod i sina transportförpackningar där vissa fronter var avrivna och vissa inte. 
Eftersom flaskorna var högre än syltburkarna gick det att läsa vilken produkt det var 
trots att de stod i sina transportförpackningar. Även här syntes Östgötamats gröna 
skylt och hyllkantsetiketter. 
 
Bobs saftflaskor var utplacerade på flera platser i safthyllorna. Vissa av dem stod i 
transportförpackningarna medan andra stod fritt. De olika transportförpackningarna 
hade två olika designer.  
 
Önos saft stod på ett hyllplan och vissa av flaskorna stod i transportförpackningen och 
andra inte. Den övre delen av etiketten syntes tydligt, men den nedre var täckt av 
transportförpackningen. En stor del av flaskorna hade etiketten vänd inåt.  
 
Herrljungas saft fanns på tre hyllplan med olika antal flaskor på vardera hyllplan. 
Flaskorna stod i sina sekundära förpackningar. På två av dessa stod det ”Herrljunga” 
medan det på tre stod ”1911”. Dessa transportförpackningar var höga, men etiketterna 
var ändå läsbara på grund av deras höga placering på flaskorna. 
 
4.2.2.3 Ciderhyllan (Se bild 24-30) 
Brunnebys cider fanns på 5 hyllplan och bredvid en pelare lite undanskymt. På varje 
hyllplan stod det en specifik smak på cidern. Plasten som fanns vid transport var 
borttagen på vissa medan den öppnats litet på andra, för att flaskorna skulle kunna tas 
ur av kunderna. Transportförpackningen täckte inte ciderns etikett eftersom den var 
placerad så pass högt upp på flaskan. Även här fanns en uthängande skylt och 
hyllkantsetiketter som förtydligade att det var Östgötamat.  
 
Herrljungas cider i glasflaskor var placerade högst upp och stod i sina 
transportförpackningar där Herrljungas logotyp fanns tryckt på. Dessa glasflaskor 
hade endast etikett på flaskhalsen. Herrljungas plastflaskor stod på alla fem 
hyllplanen ovanför varandra och hade en stor exponeringsyta. Flaskorna var inte 
frontade vilket skapade ett rörigt intryck.  
 
Kiviks cider var placerad på två hyllplan, men var utplockat, vilket skapade glapp i 
exponeringen. Två skyltar informerar om extrapriset ”2 för 28”. 
 
4.2.2.4 Sammanfattning Ica Maxi 
Många av produkterna på Ica Maxi var exponerade i sina transportförpackningar. De 
flesta företagen hade designat dessa sekundära förpackningar och nästan alla hade sin 
logotyp tryckt på den. Flera av transportförpackningarna hade ställts med baksidan 
fram och logotypen stod därför in mot väggen. Brunneby var det enda företaget som 
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hade vita transportförpackningar med hög kant och utan något tryck på. Hyllorna var 
utplockade och många produkter stod långt in på hyllan.  
 
De exklusiva produkterna blandades med de billigare alternativen vid alla 
produkthyllor. Det gick alltså inte skönja någon kategorisering efter pris eller 
målgrupp. 
 
Butiken var stor och det fanns mycket plats för kunderna. Det fanns mycket personal 
som packade upp varor i hyllorna. I andra delar av affären var picknickprodukter 
exponerade i grupp, med emfas på att årstiden drog sig mot vår. Det fanns ingen 
musik på Ica Maxi.  
 
4.2.3 Coop forum, 2 april, kl 15:10, Linköping, Tornby 
4.2.3.1 Sylthyllan (Se bild 31-34) 
Brunnebys produkter var placerade på det översta hyllplanet och täckte cirka tre meter 
i bredd. Burkarna var uppackade från transportförpackningarna och stod fritt i 
prydliga rader. Geléburkarnas etiketter var placerade på locket, medan streckkoden 
var placerad på glasburken. Eftersom burkarna stod högst upp var det endast 
streckkoden som syntes. Även här syntes de gröna hyllkantsetiketterna och skylten för 
Östgötamat. Sylthyllan belystes extra med lysrör som var satta på hyllans topp. 
 
På hyllan under Brunnebys produkter stod Önos syltburkar. De flesta produkterna 
stod i sina transportförpackningar och som på Ica Maxi hade vissa av dem vänts 
bakochfram så att logotypen inte syntes.  
 
Bobs refillsylt låg på de nedersta hyllplanen i korgar som tillhörde hyllväggen. De 
hade tagits ur transportförpackningarna och låg fritt men i raka prydliga rader.  
 
Squeezyflaskorna stod på två olika platser i hyllan. Vissa av flaskorna stod fritt 
medan andra stod i transportförpackningarna. Vid dessa flaskor satt det en rund 
hyllkantsetikett med texten ”Psst, glöm inte pannkakorna! Finns i frysdisken!” med 
avsändare Kungsörnen.  
 
Bobs sylt Be Natural stod i sina transportförpackningar, där några fronter hade rivits 
bort. Olika design användes på transportförpackningarna beroende på vilken 
produktserie de tillhörde. På denna hyllvägg fanns tre olika transportförpackningar 
från Bob.  
 
4.2.3.2 Safthyllan (Se bild 35-38) 
Brunnebys produkter stod i 3 rader på de mellersta hyllorna (ej längst ner eller högst 
upp). Vissa av flaskorna stod i de vita transportförpackningarna men de täckte som 
sagt inte etiketten eftersom flaskorna var tillräckligt höga. Östgötamats skyltar fanns 
även här.  
 
Önos saftflaskor stod högst upp på hyllväggen utan transportförpackningar med 19 
flaskor på rad. Frontningen var väl utförd då produkterna stod långt fram på hyllan 
och hade etiketterna rättvridna. Flaskorna bildade tillsammans en god exponeringsyta. 
På hyllplanet under Önos saft fanns Herrljungas jubileumssaft. 10 flaskor stod på rad 
och stack ut från mängden genom sina vita flaskhalsar där året ”1911” stod i guld.  
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Bob täckte upp en stor del av hyllväggen med sina två olika sorters saft. Vissa av dem 
stod i transportförpackningar och andra inte. På näst nedersta hyllan fanns ett häfte 
vilken gav fem kronor i smakrabatt vid köp av saft ur serien Be Natural. Den satt dock 
inte intill dessa flaskor utan på hyllan under.  
 
Herrljungas jubileumssaft stod på hyllplanen under Önos produkter. Intill 
prisskyltarna satt det orangea små lappar där det stod ”Nyhet!” i svart text.  
 
4.2.3.3 Ciderhyllan (Se bild 39-44) 
Brunnebys ciderflaskor stod på den översta hyllaplanet och hade 18 stycken flaskor i 
bredd, vilka belystes med en lysrörsramp som satt på hyllans överdel. Hälften av 
flaskorna stod kvar i transportförpackningarna. Dessa täckte etiketterna eftersom 
flaskorna inte var tillräckligt höga (det var cidern med 0,5 liter dryck). Östgötamats 
skyltar fanns även här.  
 
Herrljungas cider fanns i två olika sorters flaskor. Den med 0,5 liter och som var i 
glas stod intill Brunnebys produkter på den översta hyllan. Under dessa fanns de 
gröna klassiska 1,5-litersflaskorna och jubileumsflaskorna som var röda. Alla 
Herrljungas produkter var uppackade ur sina transportförpackningar. Vid flaskorna 
fanns det lappar till kunderna där det stod ”Herrljunga firar 100 år. Fira med cider och 
vinn en tårta!”. Avsändare var Herrljunga och Frödinge. Det satt även en lapp runt om 
en prisskylt där det stod ”Herrljunga, Äkta cider!” och i kanterna fanns bilder på 
äpplen och päron med mera. Det stod även något mer men prislappen täckte delar av 
texten så den var oläsbar. På mitten av hyllan hängde en rad med kapsylöppnare.  
 
4.2.3.4 Sammanfattning Coop Forum 
Coop Forum använde sig frekvent av produkternas transportförpackningar i butik. 
Frontningen var överlag god och hyllorna var påfyllda. Vid sylten och cidern var de 
exklusiva produkterna placerade högst upp på hyllväggen, vilket medförde att en 
placering efter prisnivå gick att urskilja. På safthyllan var de olika prissegmenten 
blandade. Det spelades lågmäld musik och det var rent och ordnat i butiken. 
Dessutom fanns lägre sittande lysrör på vissa hyllor i butiken, vilket framhävde vissa 
produkter. Vissa produkter var placerade ovanpå andra produkter, vilket försvårade 
processen att kunna ta en burk. I butiken användes flera kampanjmaterial från 
leverantör samt skyltmaterial från Östgötamat. 
 
4.2.4 Adolfsnäs handelsbod, Vadstena, 10/4, kl. 10:45 (Se bild 45-50) 
Adolfsnäs handelsbod är en liten butik i centrala Vadstena som säljer 
inredningsprodukter, växter, konfektyr, sylt, saft, marmelad med mera. Sylt, saft och 
andra liknande produkter fanns på en hyllvägg på cirka tre meter i bredd med fyra 
hyllplan på höjden. Brunnebys produkter stod på den översta hyllan. Kivik 
representerades av sin serie Da Vinci, vilka hade 3 flaskor i bredd som stod på samma 
hylla som Brunnebys produkter.  
 
Cider, sylt, marmelad och saft fanns från Brunneby Musteri och alla stod på den 
översta hyllplanet. Av sylten fanns det endast en variant (hjortronsylt) och även 
marmeladen fanns endast i en smak (havtornsmarmelad). Dessa två burkar stod 
bredvid varandra längst ut på hyllan. Bredvid dessa två burkar stod två likadana 
glasburkar från ett annat lokalt företag vid namn Bleckenstad.  
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Brunnebys stora flaskor med bland andra cider och mjöd stod längst ut på andra sidan 
av hyllan och hade 11 flaskor i bredd. Brunnebys fläderblomsaft stod mellan två 
andra företags produkter.  
 
Adolfsnäs använde sig inte av några transportförpackningar. Flaskor och burkar stod 
fritt på hyllan i ordnade rader och frontningen var mycket bra. Det fanns av vissa 
sorter endast en flaska eller burk kvar. Prislapparna var handskrivna och hade tejpats 
fast på hyllkanten. Likaså hade vissa flaskor dekorerats med ett tunnare rep. 
 
Brunneby var det företag som hade flest saft- och syltprodukter i denna butik. 
Adolfnäs har dock minskat sina kvantiteter av Brunnebyprodukter då andra butiker 
tagit in Brunneby, vilket lett till en prismässig konkurrenssituation. Det spelades 
klassisk musik i butiken och doften av blommande växter slog emot en då butiken 
besöktes. Personalen var trevlig och tillmötesgående.  
 
4.2.4.1 Adolfsnäs Sammanfattning 
Adolfsnäs är en mindre butik som säljer allt ifrån blommor och inredning till 
konfektyr och dryck. Inga sekundära förpackningar användes, utan varorna stod fritt 
på hyllan med handskrivna prisetiketter. Frontningen var bra, det spelades musik i 
lokalen och personalen var tillmötesgående. Dock hade inte Adolfsnäs så stort utbud 
av Brunnebys produkter, vilket enligt personalen berodde på att större matvarubutiker 
i trakten tagit in Brunnebys produkter vilka kan erbjuda bättre priser till konsumenten. 
Det som särskiljde Adolfsnäs från andra butiker var att de dekorerat flaskorna. 
 
4.2.5 Östenssons, Vadstena, 10/4, kl. 11:35 
4.2.5.1 Sylthyllan (Se bild 51-56) 
Brunnebys produkter var placerade på de två översta hyllorna och täckte en meter på 
översta hyllplanet och drygt två meter på hyllan under. Brunnebys gelé stod på den 
översta hyllan tillsammans med några av syltburkarna. Brunnebys 
transportförpackningar användes inte. 
 
Vissa av Önos syltburkar stod i sina transportförpackningar medan andra stod fritt. 
Fronten var avriven på de sekundära förpackningarna. Produkterna var frontade och 
hyllorna var påfyllda. Önos apelsinmarmelad stod också i sina transportförpackningar 
med fronten avriven. Dock var transportförpackningen till Önos Old English 
Marmelad tom. 
 
Bob Squeezy stod i sina transportförpackningar med fronten är intakt eller öppnad. 
Bobs gelé stod i sina transportförpackningar med intakt front. Ovanpå burkarna som 
stod i transportförpackningen stod lösa geléburkar. Bobs refillsylt låg i sina 
transportförpackningar som är anpassade för att exponera produkten. 
 
4.2.5.2 Safthyllan (Se bild 57-59) 
Brunnebys saft stod längst ut på hyllraden och 5 av 6 hyllplan (ej den nedersta) var 
fyllda av Brunnebys olika safter. (Se bild 57) 
 
Önos saftflaskor stod på översta hyllan bredvid några av Brunnebys flaskor och det 
stod 6 flaskor i bredd. 
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Bobs produkter täckte upp en stor del av safthyllan med alla sina olika saftsorter. Det 
fanns en annonsskylt som hade en bild på två av Bobs saftflaskor samt ett billigare 
pris vid köp av 2 flaskor. 
 
Intill saften hängde det paket med sugrör och i ett ställ nära saften ut mot gången 
finns jordnötter placerade. På en av kanterna till en hyllvägg fanns Bobs saft 
utplacerad.  
 
4.2.5.3 Ciderhyllan (Se bild 62-66) 
Brunnebys cider stod mestadels på de 3 nedersta hyllorna under varandra i en meters 
bredd. Frontningen var mycket bra. Vid flädercidern var sortimentet utplockat och det 
stod endast 3 flaskor kvar.  
 
På det översta hyllplanet fanns 2 mindre ciderflaskor (Smultronpuss) vilka Brunneby 
hade producerat men deras logotyp fanns inte på flaskan utan istället Wärnelius 
logotyp. Det stod dock att Brunneby hade producerat drycken. Intill dessa två flaskor 
på översta hyllan fanns Kiviks cider. Det stod 7 flaskor i bredd innehållande två olika 
smaker.  
 
Herrljungas cider stod på hyllplanet näst högst upp och täckte cirka 2 meter med 20 
flaskor i bredd. 19 av dessa 20 flaskor var gröna. Intill cidern hängde ett ställ med 
Pringles chipsrör.  
 
4.2.5.4 Sammanfattning Östenssons 
Inga transportförpackningar användes för Brunnebys produkter förutom vissa av Önos 
och Bobs produkter som stod kvar i sina transportförpackningar. Bobs safter fanns 
förutom på safthyllan även på kanten av hyllraden och hade kampanjpris (2 för 49 
kronor). (Se bild nr 60) Butiken var mycket prydligt arrangerad med bra frontning. 
Brunnebys produkter var placerade på olika höjd i de olika produktkategorierna. 
Vissa produkter (tilltugg och sugrör) var placerade intill cider- och safthyllan. Vissa 
kampanjer var kommunicerade med tags intill den aktuella produkten. Några 
ciderflaskor (som inte var Brunnebys eller dess nämnda konkurrenter) stod i ett 
separat ställ med träbackar. (Se bild nr 61) Östenssons hade ingen musik i butiken.  
 

4.3 Intervjusammanfattning  
Nedan följer en sammanfattning av det som intervjuerna gav.  
 
4.3.1 Transportförpackningar och placering i butiken 
De sekundära förpackningar som Brunneby använder sig av idag är endast avsedda 
för att transporteras i, inte att använda sig av i butikerna. Transportförpackningarna är 
vita och det finns inget som tyder på att de kommer från Brunneby.  
 
För 15 år sedan var cider och saft paketerade i helt täckta förpackningar med tryck på 
sidorna. Heltäckta transportförpackningar används inte idag, eftersom 
materialåtgången och jobbet för arbetarna i fabriken minskas betydligt med den 
kartong de nu använder sig av. Brunnebys produkter och deras etiketter är inte 
anpassade för att stå kvar i transportförpackningen i butik. Transportkartongen är 
optimerad för att klara transporten och för att skydda produkterna. Kanten är för hög 
för att etiketten ska gå att läsa om den finns kvar i butiken. Kartongen och 
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produkterna plastas in i en tunn plastfilm. Den gör att det går att se vad det är för 
produkter, vilket är bra enligt Kjellin (2012a).  
 
Kjellin (2012a) påstår att det är den som är hyllansvarig i butiken som ska se till så att 
produkterna exponeras på ett bra sätt. Ett sätt att exponera produkterna i 
transportförpackningen är att riva bort framkanten av kartongen. För exempelvis 
Brunnebys geléburkar är det viktigt att de placeras lite under ögonhöjd, eftersom de 
har sina etiketter på locket. Dessa placeras dock ofta högt upp på hyllorna och detta 
gör att kunderna inte ser etiketten och därför inte tar produkten. Detta är svårt att 
påverka i andra butiker än Brunnebys egen gårdsbutik enligt Kjellin (2012a). Det är 
ofta förutbestämt hur det ska se ut i hyllorna (Kjellin, 2012a). Att ha produkterna i 
ögonhöjd är något alla leverantörer vill ha och därför blir det ”krig” om dessa platser. 
Placeringar långt ner gör produkterna dammiga och att de inte syns och placeringar 
högt upp gör att vissa inte når upp, menar Kjellin (2012a).  
 
4.3.2 Brunnebys målgrupp 
Vad gäller målgruppen menar Golbe (2012b) att alla från den unga barnfamiljen till 
pensionären ingår i Brunnebys målgrupp. Enligt Kjellin (2012b) ingår alla som vill 
leva ett hälsosamt liv med livskvalitet i Brunnebys målgrupp. Kjellin (2012b) 
förtydligar att även om många barn dricker saft, så är det oftast föräldrarna till barnen 
som köper saften. Därför riktar sig Brunneby i första hand till medelålders och uppåt. 
Kjellin menar också att med Brunnebys breda sortiment, kan i stort sett alla räknas in 
i Brunnebys målgrupp. Enligt Golbe (2012b) riktar sig de osockrade produkterna till 
den mer hälsomedvetne konsumenten. 
 
4.3.3 Särskiljning från konkurrenterna. Brunnebys fördelar 
Det som skiljer Brunneby från deras konkurrenter är närheten till kunderna, 
flexibiliteten i företaget och att de har ett bredare sortiment än konkurrenterna, menar 
Kjellin (2012a). Det som särskiljer Brunneby enligt Golbe (2012a) är att produkterna 
är tillverkade av naturliga råvaror och att produkterna verkligen innehåller det som 
står på etiketten. Till exempel svartvinbärssaften innehåller endast svarta vinbär, 
medan konkurrenternas safter även innehåller äpplen och vindruvor, trots att etiketten 
säger att det är svart vinbärssaft. Golbe (2012a) berättar om en av konkurrenternas 
saft som endast innehåller 15 procent svarta vinbär trots att etiketten säger att det är 
svart vinbärssaft. Konkurrenternas saft signalerar också tydligt att det är ekologisk 
saft. Eftersom mycket av Brunnebys frukt och bär kommer från lokala odlare kan det 
antas att den inte är besprutade men det kan inte garanteras. (Golbe, 2012a) 
 
Trenden som finns idag med att allt ska vara lokalproducerat har Brunneby erbjudit i 
70 år nu och det är enligt Golbe (2012a) en stor fördel. De har dock inte gjort reklam 
för sig själva, förutom för gårdsbutiken och marknader och loppisar som anordnas på 
gården. När konsumenter ser Brunnebys produkter ute i butik vill Kjellin (2012a) att 
de ska tänka: ”Wow! Det är Brunneby, den tar vi!”. 
 
Han vill även att de ska tänka att det är bra, prisvärda och lokalproducerade 
produkter. Det som är viktigast vad gäller produkterna i butik är att Brunnebys 
produkter ska synas och skilja sig från konkurrenterna. Många av deras konkurrenter 
använder sig av signalfärger som till exempel rött, orange och gult. Brunneby däremot 
har en vit bakgrund och en tydlig text. Att ha de vackraste etiketterna är inte det 
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viktigaste, enligt Kjellin (2012a). Golbe (2012a) anser dock att attraktiva etiketter är 
viktigt.  
 
Det som Brunneby vill kommunicera med sina produkter, hemsidan och gårdsbutiken 
är deras slogan: Naturligt, Nyttigt och Gott. De vill även föra fram traditionen, att 
Brunneby har funnits sedan 1941 och att det är kvalitetsprodukter. Exempelvis saften 
innehåller inga konserveringsmedel och det är möjligt eftersom den tappas på 
glasflaskor.  
 
All frukt som Brunneby använder sig av är inte svensk, men stor del är svensk och 
lokalproducerad. Mycket av frukten kommer från trakterna runt Brunneby och all den 
frukten pressar de själva. Något som är speciellt för Brunnebys äpplemust är att den 
består av många olika slags äpplesorter. Kiviks däremot har endast en äpplesort i sin 
äpplemust, menar Golbe (2012a). Konsumentkontakten som Brunneby får med sina 
kunder i gårdsbutiken är mycket betydelsefull och ger bra feedback, menar Kjellin 
(2012a). Det är 100 000 kunder per år i Brunnebys gårdsbutik.  
 
Genom att använda sig av trevliga motiv på etiketterna visar det att produkten är 
naturlig och inte innehåller kemikalier. Golbe (2012a) berättar att deras slogan ska stå 
med på etiketten. Svårigheten som finns är att etiketten är så pass liten att väldigt lite 
information får plats. Golbe (2012a) och Kjellin (2012a) är överens om att 
illustrationerna som finns på etiketterna behöver göras om för att till exempel äpplena 
ska se mer fräscha ut. (Golbe, 2012a; Kjellin, 2012a) 
 
4.3.4 Brunneby som leverantör 
Brunneby levererar sina produkter över hela Sverige och till de nordiska länderna. 
Finland står för 10 procent av Brunnebys omsättning och på de etiketterna står 
informationen på både svenska och finska. Brunneby distribuerar även en mindre del 
till Tyskland, menar Kjellin (2012a).  
 
Till gårdsbutiken kommer det främst svenskar och det är dem Brunneby riktar sin 
marknadsföring till i första hand. Det kommer även många holländska och danska 
turister till Brunnebys gårdsbutik.  
 
Brunneby har även varit leverantörer till IKEA och deras svenska matvarubutiker i 
anslutning till möbelvaruhuset och det var fläderblomsaft och lingondricka som 
levererades. Under 10-15 år var Brunneby ensam leverantör av saft till IKEA, men 
detta upphörde för två sedan, eftersom IKEA ville få ned priset ytterligare. I början 
stod det på flaskan att drycken kom från Brunneby Musteri men det togs bort och 
istället stod endast IKEA.  
 
4.3.5 Brunnebys kommunikation 
Väl ute i butikerna är det Brunnebys slogan Naturligt, Nyttigt och Gott, som ska 
kommuniceras enligt Golbe (2012a) och Kjellin (2012a). Det ska även komma fram 
att det är närproducerat menar Kjellin (2012a). Golbe (2012a) förtydligar att det även 
är viktigt att kunderna kopplar ihop Brunnebys produkter med kvalitet.  
 
4.3.6 Marknadsföringsstrategier och möjligheter 
4.3.6.1 Kampanj för ny produktserie 
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Brunneby ska lansera en ny produktserie och enligt Golbe (2012a) bör de då ha en 
liten kampanj innehållande annonser för den. Kjellin (2012a) däremot berättar om 
problemet att Brunnebys produkter inte finns att köpa i alla butiker och att annonsera i 
exempelvis tidningar därför inte är optimalt. Att använda sig av skyltar i gårdsbutiken 
tror Kjellin (2012a) skulle passa bättre.  
 
4.3.6.2 Provsmakning och skyltar 
Brunneby använder sig av marknadsföring i butik genom provsmakning och skyltar. 
Ibland är det priserbjudande som till exempel ”Tag tre flaskor cider för 30 kronor”. 
Det är dock svårt att få in Brunnebys egna skyltar, eftersom butikerna har särskild 
policys för det. Vissa butiker kan dock sätta upp Brunnebys skyltar i särskilda 
storlekar.  
 
Att använda sig av provsmakning i butik har Brunneby gjort flertalet gånger, men det 
gäller att rätt person står och delar ut smakproven. För att lyckas måste 
demonstratrisen vara trevlig och konversera med kunderna. Om det lyckas är det ett 
mycket effektivt sätt att öka försäljningen på. De som står och delar ut smakprov ska 
inspirera kunderna. Att ha en demonstratris kostar 3000 kronor per dag, vilket innebär 
att dennes attityd mot konsumenterna påverkar lönsamheten.  
 
4.3.6.3 Sambandsexponering och expopallar 
Att använda sig av sambandsexponering, att placera cidern med snacks eller saften 
med kexen, tycker Golbe (2012a) skulle vara intressant att använda sig av. I 
gårdsbutiken gör de redan det men att påverka hur andra butiker ska framhäva 
Brunnebys produkter är svårt. Att komma med konkreta förslag till butiken skulle 
Golbe (2012a) tycka vara värt att testa. Kjellin (2012a) berättar att butikerna ofta 
lyfter fram en vara vid tillfälliga exponeringar som med expopallar till exempel. I de 
större butikerna går dessa expopallar att använda sig av och en ny kundkategori kan 
då nås, enligt Kjellin (2012a). Kampanjer går att anpassa efter vilken säsong det är, 
som till exempel skolavslutning eller midsommar och de planeras ofta långt i förväg.  
 
Exponeringsplatserna är mycket eftertraktade och många olika fabrikanter vill synas 
där. Relationen mellan hyllansvarig och leverantörens säljare påverkar mycket vilka 
produkter som får de bästa platserna, men det går även att köpa sig en bra plats i 
butiken. Att ha representanter ute i butikerna hjälper för att få de bästa platserna. Det 
är ett långsiktigt arbete för att kunna påverka hyllansvarig. Butikerna tjänar bra på att 
sälja Brunnebys produkter enligt Kjellin (2012a) . 
 
Kjellin (2012a) berättar om att använda sig av ställ i butik kan vara ett effektivt sätt 
att framhäva sina produkter, men ofta blir det inte tillräckligt kostnadseffektivt. Ofta 
får fabrikanternas säljare packa upp ställen och det kostar pengar. Att skicka färdiga 
enheter är billigare eftersom butikspersonalen endast kan dra av plasten och sälja 
omedelbart. Till skillnad från konkurrenterna som lägger 10-15 procent i 
marknadsföringsbudget har Brunneby inte räknat in något kapital till sådana 
aktiviteter. Marknadsföring får inte kosta mer än 300 kronor/exponeringspall och det 
är inklusive material och arbete. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a) 
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5 Analys 
I denna del analyseras empirin utifrån teorierna. Denna analys ska svara på 
frågeställningen: ”Hur kan Brunneby Musteri förändra sin exponering i butik för att 
kommunicera företagets kärnvärden, stå ut från konkurrenterna och locka 
konsumenterna till att köpa produkterna?”. 

5.1 Placering i butik 
I en butik måste allt utrymme planeras noggrant då antalet varor har ökat. 
Varuökningen gäller Tyskland men det är inte uttalat om en liknande trend har 
inträffat i Sverige. För att kunder ska hitta produkter och för att locka kunderna till 
köp måste produkterna placeras och kategoriseras på ett så optimalt sätt som möjligt. 
(Hübner och Kuhn, 2011) Brunnebys produkter är kategoriserade efter typ av produkt 
i butiken. På hyllorna står sylt, marmelad och gelé tillsammans. Saft finns samlat för 
sig och slutligen cider, mousserande drycker och liknande på en tredje plats i butiken. 
Undantaget är Adolfsnäs handelsbod där samtliga produkter står på samma hylla. (Se 
bild 47) Samtliga Brunnebys produkter använder sig av butikernas hyllor liksom även 
konkurrenterna.  
 
Produktens placering i butiken är det som påverkar mest då konsumenter ska välja 
vilken produkt de ska ta på hyllan. Positionering och pris spelar mindre roll. (Hübner 
och Kuhn, 2011) Kjellin (2012a) berättar att placering i butik, som leverantör, inte går 
att påverka eftersom butikspersonalen själva placerar ut produkterna på hyllorna. För 
att få en bra placering i butikens hyllor menar Kjellin (2012a) att personliga kontakter 
med hyllansvarig är avgörande. Att betala extra till butiken är också ett alternativ men 
eftersom Brunneby inte har avlagt pengar för marknadsföring är detta inte en 
möjlighet. Kjellin (2012a) menar att om butiken säljer bra av Brunnebys produkter så 
placeras de på ett attraktivt ställe i butiken. (Kjellin, 2012a) 
 
Chandon et. al. (2009) skriver att produkter som är placerade på de högsta och de 
mellersta hyllplanen uppfattas snabbast av konsumenter (Chandon et al., 2009). Enligt 
observationerna är Brunnebys produkter placerade på just dessa hyllplan i de allra 
flesta fall. Den allra vanligaste placeringen var på den översta hyllan och detta gällde 
alla sorts produkter. Kjellin (2012a) berättar att en placering högst upp på hyllan dock 
kan vara problematiskt då till exempel Brunnebys gelé är designad för att placeras 
strax under ögonhöjd. Etiketten sitter på ovansidan av burken och då burken placeras 
högst upp på hyllan går det inte att se etiketten. (Se bild nr 54) Ett annat problem 
handlar om att vissa kunder inte når upp. (Kjellin, 2012a)  
 
Ju fler produkter som står bredvid varandra desto större uppmärksamhet dras till dem. 
(Chandon et al., 2009) Enligt observationerna stod Brunnebys produkter i minst en 
meter i bredd och som mest tre meter i bredd. I flera av affärerna fanns produkterna 
på flera hyllplan. Flest produkter fanns hos Östenssons där till exempel saften hade 
placerats på fem (av sex) hyllor i höjd och med tre till tolv flaskor i bredd på varje 
hyllplan. (Se bild nr 57) I Adolfsnäs handelsbod var det Brunnebys produkter som det 
fanns störst utbud av sett till dessa typer av varor.  
 
Brunnebys konkurrent Bob hade enligt observationerna fler produkter i alla affärer 
(utom i Adolfsnäs handelsbod där de inte existerade). De var placerade på olika sätt i 
samtliga affärer men hade alltid flest antal produkter på hyllorna. Att ha flest 
produkter bidrar till ett ökat blickfång och under den korta tid kunden bestämmer sig 
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för vilken produkt den ska välja är det därför stor sannolikhet att Bobs produkt väljs 
av denna orsak. (Tano, Thiel 2011).  
 

5.2 Exponering i butik 
Hur produkterna är arrangerade på hyllan påverkar också. (Irion, Lu, Al-Khayyal och 
Tsao, 2011) Enligt observationerna skiljde det sig stort mellan affärerna och hur väl 
produkterna var frontade. Adolfsnäs, Östenssons och Hemköp hade bäst frontning 
medan de större affärerna Coop Forum och Ica Maxi hade sämre frontning av 
Brunneby och konkurrenternas produkter.  
 
Något annat som påverkar konsumenten då den ska välja vilken produkt i hyllan den 
ska köpa är den grafiska utformningen på förpackningen. Genom att särskilja 
produkternas visuella uttryck förhindras så kallad kannibalisering, vilket innebär att 
flera produkter från samma varumärke konkurrerar med varandra. (Tano, Thiel 2011).  
Önos och Brunneby har, till skillnad från Bob och Kiviks, endast ett varumärke där 
samtliga produkter ingår. Bob och Kiviks däremot har flera undervarumärken såsom 
Bob Squeezy, Bob Be Natural, Kiviks Da Vinci och Kiviks Herrgårdscider.  
 
Att placera visuellt liknande produkter från olika företag intill varandra gör att de kan 
bli förväxlingsbara (Tano, Thiel 2011). På Hemköp stod Tillmans saftflaskor precis 
bredvid Brunnebys flaskor och dessa var formmässigt identiska med varandra. (Se 
bild nr 11) Konsumenter har uppfattningen att de mest exklusiva produkterna är 
placerade på de översta hyllorna i butiken, detta stämmer dock inte alltid med 
verkligheten. (Valenzuela, Raghubir och Mitakakis, 2011) Enligt observationerna 
skiljer det sig mycket mellan olika butiker, var de mest exklusiva produkterna är 
placerade.  
 
Enligt Golbe (2012a) är det attraktivt att hamna på kortändarna av hyllväggen. På 
Östenssons fanns Bobs saft placerad på en av ändarna och hade specialpris (2 för 49 
kronor). (Se bild nr 60) Enligt Golbe (2012a) är det också attraktivt att använda 
sambandsexponering i butik. Johansson (2009) skriver också att sambandsexponering 
kan öka försäljningen av en vara och öka kännedomen av ett varumärke. (Johansson, 
2009) Observationerna visade att Coop Forum använde sambandsexponering då 
kapsylöppnare fanns intill cidern (se bild nr 39) och Ica Maxi och Östenssons hade 
placerat snacks vid ciderhyllan. (Se bild 28 och 63) 

5.3 Varornas ursprung 
Var produkter kommer ifrån, eller är producerade, påverkar våra förväntningar av 
produkten. Genom att, i marknadsföringen, framhäva de positiva associationer som 
finns kring ett land eller område kan ett varumärke stärkas. (Laforet, 2009, s. 356-
357) På Ica Maxi och Coop Forum deklarerades det tydligt att Brunnebys produkter 
var från Östergötland genom Östgötamatskyltar som satt vid prislapparna och även 
hängde ut från hyllan. Golbe (2012a) berättar i intervjun att mycket av Brunnebys 
frukt kommer från lokala odlare och den pressas på musteriet. All frukt som 
Brunneby använder är dock inte svensk. (Golbe, 2012a)  
 
Brunnebys nya logotyp signalerar att produkten är svensk genom de svenska 
flaggorna. Kjellin (2012a) berättade i intervjun att i Finland, som är ett av länderna 
Brunneby exporterar till, har svensk saft en högre kvalitetsstämpel jämfört med finsk. 
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Att framhäva ursprunget är därför mycket bra ur marknadsföringssynpunkt. (Kjellin, 
2012a) 
 
Eftersom Brunneby levererar sina produkter till hela Sverige och även utomlands, 
främst till de nordiska länderna, kan marknadsföringen inte vara identisk i samtliga 
länder om ursprunget ska framhävas. Om Östergötland ska framhävas i 
kommunikationen ska konsumenten kunna associera Östergötland till något positivt. I 
närområdet går det att använda sig av termen lokalproducerat då många konsumenter 
värderar det högt (Krav, 2012).  
 
Enligt Sifo är följande egenskaper de som är viktigast enligt svenska folket, när de 
väljer varumärke: 

1. Smaken 
2. Hälsosam 
3. Pris 
4. Naturlig och äkta 

Det som är viktigast vid val av produkt anser konsumenterna är smaken (Krav, 2012). 
För att kunden ska förstå vad ett varumärke står för går kärnvärden att använda sig av 
(Mind your brand, 2012). Ett av Brunnebys kärnvärden är gott och att få fram de 
associationerna vid marknadsföringen är därför mycket central. Kjellin (2012a) och 
Golbe (2012a) framhäver i intervjun att illustrationerna på exempelvis de äpplen som 
finns på etiketterna idag inte ser fräscha ut och skulle behöva bytas ut. (Kjellin, 
2012a; Golbe 2012a) 
 
Brunneby har haft provsmakning hos återförsäljare flertalet gånger. Dessa tillfällen 
brukar resultera i att konsumenter som inte har provat Brunnebys produkter tidigare 
får upp ögonen för dem. Att ha en demonstratris som står och delar ut smakprov är 
dock dyrt och det gäller att det säljs mycket för att det ska löna sig. I gårdsbutiken går 
det alltid att smaka på ett urval av produkterna och det är mycket uppskattat, enligt 
Kjellin (2012a). Utifrån besökarna i gårdsbutiken får personalen direkt respons om 
vad besökarna anser om produkterna och det är av stort värde. (Kjellin, 2012a)  
 
Att maten är hälsosam är näst viktigast när konsumenten väljer varumärke i 
butikshyllan (Krav, 2012). Detta kan kopplas till Brunnebys kärnvärde Nyttigt. Vad 
Brunneby menar med nyttigt handlar, enligt Kjellin (2012a) och Golbe (2012a), om 
fruktens nyttigheter. Enligt Golbe erbjuder Brunneby idag lättsockrade produkter och 
kommer att lansera hälsojuicer inom kort (Golbe, 2012b). Holmsäter (2007) skriver 
att Brunnebys saft endast innehåller 9 procent socker vilket gör produkten till ett 
nyttigare alternativ i jämförelse med konkurrenternas produkter som kan innehålla 45 
procent socker (Holmsäter, 2007). Enligt Kjellin riktar sig Brunneby till ”alla som vill 
leva ett gott och hälsosamt liv med livskvalitet.” (Kjellin, 2012b). 
 
Priset på varan är tredje viktigast vid val av produkt. Brunneby vill, enligt Kjellin 
(2012a) och Golbe (2012a), erbjuda kvalitetsprodukter till ett bra pris. Varornas 
prisnivåer undersöktes inte under observationerna. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a) 
 
Enligt Sifo-undersökningen är det fjärde viktigaste vid val av produkt att varan är 
naturlig och äkta. (Krav, 2012) Brunnebys tredje kärnvärde är Naturligt, vilket enligt 
Kjellin (2012a) ska syfta till att vissa av produkterna inte innehåller 
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konserveringsmedel och att produkterna verkligen innehåller det som namnet antyder 
på etiketten. Brunnebys svartvinbärssaft innehåller endast svarta vinbär medan flera 
av konkurrenternas svartvinbärssaft är utblandade med exempelvis äpple och vinbär, 
menar Golbe (2012a). Brunnebys produkter innehåller mer frukt och bär än flera av 
deras konkurrenter (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a). 

5.4 Köpupplevelsen 
Hur konsumenten trivs i butiken påverkar hur mycket pengar som spenderas där 
(Donovan, Rossiter, Marcoolyn och Nesdale, 1994). Vad som kan påverka 
köpupplevelsen är bland annat musik, belysning, inredningsdetaljer, butiksplacering, 
skyltning, antal kunder och hur mycket utrymme det finns i affären (Fiore och Kim, 
2007; Babin och Attaway, 2000) Olika typer av butiker kan med hjälp av unik visuell 
kommunikation stärka sitt varumärke genom att skapa en positiv känsla hos 
konsumenten då den handlar. Exempelvis säsongsförändringar kan påverka vad 
konsumenten är intresserad av. (Law, Wong och Yip, 2009)  
 
Enligt observationerna fanns det musik i två av de fem butikerna. Dessa var Coop 
Forum och Adolfsnäs handelsbod. I Adolfsnäs handelsbod spelades lågmäld klassisk 
musik och på Coop Forum var det en aktuell spellista som spelades på låg nivå. 
Observationerna genomfördes på dagtid och samtliga butiker hade relativt få kunder. 
Tempot i butiken var därför lugnt. I flera av butikerna plockade personalen upp varor 
och arrangerade exponeringen.  
 
Belysningen i butikerna bestod i huvudsak av lysrör enligt observationerna. På 
Hemköp och Coop Forum fanns lysramper placerade på toppen av hyllorna. Det var 
sällsynt med inredningsdetaljer i butikerna som observerades. I Östenssons butik stod 
några ciderflaskor i träbackar men i övrigt var alla observerade produkter placerade 
på butikens hyllor.  
 
Skyltningen som fanns i butikerna var relativt sparsam. På Coop Forum och Ica Maxi 
fanns Östgötamatskyltar intill Brunnebys produkter. De fanns både vid prislapparna 
men även uthängande från hyllorna. (Se bild nr 16, 19, 22 och 24)   
 
Vid Bobs sylt på Coop Forum satt det ett runt annonsblad där det stod ”Psst, glöm inte 
pannkakorna! Finns i frysdisken!” med avsändare Kungsörnen. (Se bild nr 34) Vid 
safthyllan på Coop Forum fanns ett häfte intill Bobs saft vilken gav fem kronor i 
smakrabatt vid köp av saft ur serien Be Natural. Den satt dock inte intill dessa flaskor 
utan en hylla för långt ner. (Se bild nr 36) Intill Herrljungas saft satt små orangea 
skyltar med texten ”Nyhet!” vilka butikspersonalen satt dit. (Se bild nr 38) 
 
På Östenssons fanns flera priserbjudanden vilka marknadsfördes genom skyltar som 
satt på hyllan. Dels fanns det en skylt för Brunnebys cider (3 för 30 kronor) och dels 
för Bobs saft (2 för 49 kronor). (Se bild nr 60 och 66) 
 
Kjellin (2012a) berättar i intervjun att butiksskyltning kan vara svår att påverka som 
leverantör. Kjellin (2012a) menar att varje butik har en egen policy att rätta sig efter 
när det kommer till skyltning. (Kjellin, 2012a)  



 41 

5.5 Impulsköp 
Mellan 27 och 65 procent av alla inköp som görs är impulsköp. Orsaker till varför 
detta sker är att konsumenten vet att den har pengar eller för att den trivs i butiken. 
Inköpet är inte planerat (Beatty och Ferrel, 1998) och sker med hög känslomässig 
aktivering och låg kognitiv kontroll (Weinberg och Gottwald, 1982). Att använda sig 
av känslor i marknadsföringen görs exempelvis via Östgötamatskyltar som signalerar 
att maten är lokalproducerad. Konsumenter gillar att handla lokalproducerat och gör 
det efter sina egna värderingar (Wretling Clarin, 2010).  
 
Tano och Thiel (2011) menar att vissa konsumenter väljer produkter på grund av ett 
lågt pris medan andra föredrar att köpa dyrare produkter med högre kvalitet för att få 
en högre social status. (Tano och Thiel, 2011) På Östenssons fanns det 
flerköpserbjudanden för Brunnebys cider och för Bobs saft. (Se bild nr 60 och 66) På 
Coop Forums safthylla fanns det ett smakrabattshäfte för Bobs Be Naturalsaft vilket 
gav fem kronor rabatt. (Se bild nr 36) På Hemköp fanns Kiviks cider att köpa till 
kampanjpris. (Se bild nr 14) Vid sylthyllan på Hemköp fanns Bobs refillsyft till 
extrapris vid köp av flera produkter. (Se bild nr 4) Båda priserbjudandena på Hemköp 
hörde till butikens egen butikskampanj. På Ica Maxi fanns Kiviks cider också till 
kampanjpris vid köp av flera produkter. (Se bild nr 27)  
 
På Coop Forum förekom det vid två tillfällen att två varumärken samarbetade i via 
kampanjer. Dessa var Kungsörnen och Bob vid sylthyllan och det andra var 
Herrljunga cider och Frödinge vid ciderhyllan. (Se bild nr 34 och 44) 
 
Herrljungas jubileumssaft och -cider har ett särskiljande uttryck jämfört med de 
traditionella förpackningarna. Produkterna deklarerar tydligt att Herrljunga har funnits 
sedan 1911 och på hyllkanten satt även hyllkantsetiketter i form av ramar runt priset. 
(Se bild nr 43) Dessa kan ge ett ökat blickfång och locka konsumenten till köp.  

5.6 Materialanvändning 
Att optimera förpackningar till produkter påverkar både kostnaderna och hur mycket 
material som används, vilket i sin tur påverkar miljön. Detta handlar om primära, 
sekundära och transportförpackningar. (optisoft.dk, 2012)  
 
Hur varorna i butiken paketerats vid transport går inte att utläsa av observationerna. 
Det går inte heller att veta huruvida plast har använts tillsammans med 
transportkartongerna förutom på Ica Maxi där Brunnebys cider stod kvar i sina 
transportförpackningar med plast runtomkring. (Se bild nr 24-25) Samtliga 
transportförpackningar som användes i affärerna vad gjorda i kartong.  
 
Bramklev (2007) skriver att genom kombination av flera olika förpackningar kan 
materialanvändningen minskas. (Bramklev, 2007) Plast är billigare och mer hållbart 
än glas, som lätt kan gå sönder. Dessutom är plast lättare och kan få ned 
fraktkostnaderna. Dock är glas ett bättre val ur miljösynpunkt. (Miljösmart mat, 2011; 
Trofast, 2012) Kjellin (2012a) berättar att glasflaskor är bättre för att behålla 
kvaliteten på produkterna (Kjellin, 2012a).  
 
Enligt Kjellin (2012a) ska materialanvändningen vara så liten som möjligt eftersom 
det sparar både pengar samt arbetskraft. Brunnebys cider var tidigare paketerade i 
heltäckta sekundära kartonger, medan de nu använder sig av en låg kartong med 
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plastfilm omkring. Denna typ av förpackning är vanligast idag och mycket rationell 
enligt Kjellin (2012a).  
 
Kjellin (2012a) berättar i intervjun att om en exponeringspall ska användas i butiken 
måste kostnaderna vara så låga som möjligt. Materialet i en exponeringspall kostar 
cirka 60 kronor och arbetet 200 kronor. Om något extra skall göras med pallen 
(exempelvis design eller kampanjmaterial) ökar priserna snabbt, vilket Brunneby inte 
räknat in i sin budget. Flertalet av Brunnebys konkurrenter lägger, enligt Kjellin 
(2012a), 10-15 procent i marknadsföringsbudget per flaska. Brunneby har inte 
kalkylerat in några marknadsföringskostnader i sina priser. (Kjellin, 2012a) Att trycka 
på kartongerna är ett bra alternativ till ett ökat blickfång, menar Golbe (2012a), 
eftersom det inte skulle öka kostnaderna speciellt mycket. (Golbe, 2012a) 
 
Brunnebys, Kiviks, Önos och Herrljungas har samtliga olika form på flaskorna samt 
det grafiska uttrycket. Herrljunga har både den traditionella plastflaskan för cidern 
men även jubileumsflaskan för saft som är i glas. Både Brunneby och Kiviks 
använder sig av glasflaskor. Brunnebys flaska har en traditionell form och påminner 
om Önos flaska. Det grafiska uttrycket skiljer sig dock då Önos har en svart 
skruvkork och en sexkantig etikett, medan Brunnebys ciderflaskor har en guldfärgad 
kapsyl och en fyrkantig etikett. Kiviks flaska har en längre hals och bredare bas på 
flaskan.  
 
Jobber och Fahy (2009) skriver om att förpackningar inte ska lura konsumenten till att 
tro att de innehåller mer än de gör (Jobber och Fahy, 2009, s. 157). De allra flesta av 
de observerade produkterna hade genomskinliga förpackningar och detta gör att 
konsumenterna kan se hur mycket de innehåller. Brunneby använder sig endast av 
glasflaskor och glasburkar för sina produkter.  
 
Enligt Kjellin (2012a) var Brunneby först i Sverige med att inte ha några 
konserveringsmedel i saften och detta krävde att glasflaskor användes, då dessa ger 
längre hållbarhet till produkten. Kjellin (2012a) och Golbe (2012a) berättar i intervjun 
att om de skulle använda sig av tetra pak hade det underlättat för att designa 
förpackningen. Etiketten på glasflaskan är idag för liten för att kunna kommunicera 
Brunnebys budskap. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a).   

5.7 Varumärket Brunneby 
Enligt Tano och Thiel (2011) är det konsumentens uppfattning som avgör om 
företaget speglar det som de försöker kommunicera via förpackningsdesignen på 
produkten. Det som företaget vill kommunicera till sina konsumenter kallas 
varumärkesidentitet och det är när kunderna skapar associationer till produkten och 
dess förpackningsdesign, som varan blir ett varumärke. (Tano och Thiel, 2011) 
Brunneby har inte utfört någon kundundersökning för att få reda på om kundernas 
uppfattning stämmer överens med Brunnebys varumärkesidentitet. Dock har de en 
nära kontakt med de kunder som kommer till gårdsbutiken och får feedback på 
produkterna den vägen. (Kjellin, 2012a)  
 
Varumärkespositionering innebär det mervärde som gör att kunden köper ett visst 
varumärke. Genom pyssel och kampanjer som involverar varumärkets kunder, 
förstärks kundens minnesbild av varumärket, vilket ökar chansen till återköp och en 
långsiktig kundrelation inleds. (Tano och Thiel, 2011) Vad gäller 
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varumärkespositionering för Brunneby har de använt sig av provsmakningar ute i 
butiksmiljöerna, samt har haft en kampanj där konsumenten kan vinna en 
årsförbrukning av saft. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a).  
 
Positionering innebär att företaget riktar sig till sin målgrupp genom att tydligt 
exponera sina fördelar på förpackningen. Detta är också ett sätt för företaget att 
särskilja sig från sina konkurrenter. (Tano och Thiel, 2011) Brunneby har inte någon 
uttalad målgrupp som de riktar sig till i dagsläget, utan snarare en bred målgrupp som 
innefattar alla från den unga barnfamiljen till pensionären (Kjellin, 2012a; Golbe, 
2012a). 
 
Enligt Tano och Thiel (2011) innebär varumärkeslojalitet när ett företag ständigt 
uppdaterar sitt varumärke och därmed får en stark kundkrets, vilket är väsentligt för 
att varumärket ska behålla sin plats på marknaden (Tano och Thiel, 2011). Brunneby 
har nyligen påbörjat en aktualisering av sin grafiska profil, där till exempel logotypen 
har omdesignats. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a).  

5.8 Förpackningen och varumärket 
Enligt Laforet (2009) är förpackningens roll att särskilja varumärket gentemot 
konkurrenter samt att kommunicera de värdeord som företaget och varumärket står 
för. Det är också relevant att kunden kan uppfatta dessa kärnvärden och att de därmed 
bidrar till att varan inhandlas av konsumenten. (Laforet, 2009) Brunneby har en 
slogan som är Naturligt, Nyttigt och Gott. De vill också att deras kunder ska tänka på 
kvalitet när de ser Brunnebys produkter. Golbe (2012a) menar också att det som 
utmärker Brunneby är att det inte förekommer något fusk, i den meningen att om det 
står svartvinbärssaft på etiketten, så är inte produkten utspädd med några andra frukter 
eller bär. Brunneby har inte utfört några undersökningar för att ta reda på hur kunden 
anser att dessa kärnvärden kommuniceras via förpackningen. (Kjellin, 2012a; Golbe, 
2012a) 
 
Sådant som stärker relationen mellan kunden och varumärket är till exempel att ha en 
god grafisk design på förpackningen, att aktivera sinnena hos konsumenten i butiken, 
samt att butiksmiljön har ett tilltalande uttryck. Detta ökar kundens positiva 
uppfattning om varumärket. Kunden söker efter varumärken som kan ge dem en unik 
upplevelse av mervärde, vilket leder till återköp för de varumärken som lyckas med 
detta. (Sahin, Zehir, Kitapçı, 2011). Köpupplevelsen påverkar kundens upplevelse av 
varumärket och styrs av hur produkterna är placerade, om butiken är ordentligt 
upplyst, om det spelas musik samt hur många andra konsumenter som befinner sig i 
butiken samtidigt. (Brakus, Schmitt, Zarantonello, 2009)  
 
Som redan nämnts har Brunneby använts sig av provsmakning i butik, vilket är ett 
exempel på sinnesmarknadsföring. Huruvida förpackningsdesignen uppfattas som 
tilltalande av kunderna inom målgruppen finns dock inga kundanalyser som 
undersöker. Vad gäller butiksmiljön hos återförsäljarna har inte Brunneby i dagsläget 
något att säga till om. Dock har de tagit fram skisser och mallar att anpassa sin 
exponering efter i deras gårdsbutik. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a)   
 
Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) menar att det finns flera orsaker som 
påverkar om kunden väljer ett visst varumärke. Dels är interaktionen mellan 
konsumenten och förpackningsdesignen avgörande, eftersom kunder jämför olika 
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varumärken med varandra. Som redan nämnts så påverkar även köpupplevelsen 
inköpet, vilket innebär hur lätt kunden kan hitta och hantera varan i butiken. När 
företaget förstår hur kunden upplever varumärket är det möjligt att stärka relationen 
med kunden genom att anpassa och styra varumärket efter målgruppen. (Brakus, 
Schmitt och Zarantonello, 2009) Tillmans saftflaska såg identisk ut med Brunnebys. I 
brist på särskiljningsförmåga av förpackningen är det viktigt att etiketten tilltalar 
kunden. Brunnebys produkter stod ofta högt upp på hyllan, vilket kan försvåra för 
kortväxta enligt Kjellin (2012a).  
 
Att använda sig av sinnesmarknadsföring har visat sig ge en konkurrensfördel och att 
det stärker kundens relation till varumärket (Netzler och Jonsson, 2011). Brunneby 
har använt sig av sinnesmarknadsföring i form av provsmakningar i butik (Kjellin 
2012a). 
 
Genom att använda förstärkande adjektiv på etiketterna påverkas konsumentens 
uppfattning om produkten (Parise och Spence 2011). Brunneby använder sig av 
värdeord på vissa produkter exempelvis Lyxmarmelad. De har också saft som är extra 
koncentrerad vilka är exempel på att använda förstärkande adjektiv för att locka en 
specifik målgrupp. (Se bild nr 51) Herrljunga har texten äkta cider på 
butikskommunikationen runt prisetiketten.  

5.9 Förpackningsdesign 
Tano och Thiel (2011) menar att företagets kärnvärden och företagsfilosofi ska 
kommuniceras via förpackningsdesignen. Detta är framförallt viktigt för företag som 
inte arbetar med annan marknadsföring av sina produkter, då produkten kommer med 
slutkunden hem och kan fortsätta att kommunicera till kunden i hemmet. Att 
strategiskt arbeta med sin förpackningsdesign är ett bra sätt att vinna fler 
marknadsandelar. (Tano och Thiel, 2011) Kjellin (2012a) menar att etiketterna ska 
sticka ut på hyllan och vara tydlig så att även synsvaga lätt kan uppfatta produkten. 
Efter en nydesign av förpackningsdesignen där tydlighet var i fokus, ökade Brunneby 
sina försäljningssiffror. Kjellin (2012a) menar dock att etikettdesignen inte behöver 
vara den mest visuellt tilltalande utan huvudsaken är att den är tydlig. (Kjellin, 2012a)  
 
Förpackningen fungerar idag som en reklampelare för produkten i butiken och är en 
av de viktigaste grundstenarna i varumärkets identitet. Genom att förpackningen 
kommunicerar till konsumenten i det aktuella köptillfället, är det viktigt att 
förpackningen har en aktuell design som ger ett bra intryck på konsumenten. Det som 
är mest väsentligt att föra fram är varumärkets kärnvärden och identitet. (Gustafsson 
och Miedl-Ohlsson, 2002) Laforet (2010) menar att stressade kunder blir mer 
påverkade av förpackningens grafiska uttryck i hyllan (Laforet, 2010, s. 343).  
 
Tano och Thiel (2011) menar att varumärkesbilden är kundernas uppfattning om 
varumärket och undersöks genom kundanalyser. Genom att kommunicera egenskaper 
som kunden uppfattar och värderar högt kan en långsiktig relation inledas mellan 
kunden och varumärket. Det är därför relevant för företaget att undersöka kundernas 
varumärkesbild. (Tano och Thiel, 2011) Huruvida Brunneby kommunicerar sina 
kärnvärden på ett bra sätt, finns det inga undersökningar som utreder (Kjellin, 2012a; 
Golbe, 2012a). Dock förekom det i vissa butiker, som observerades, att 
transportförpackningen skymde etiketterna delvis eller helt på Brunnebys produkter, 
vilket försvårade för konsumenten att se varans etikett. (Se bild nr 19) Enligt 
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förebildsanalysen använde sig konkurrenterna av produktanpassade 
sekundärförpackningar med särskild design för den aktuella produkten, exempelvis 
Bob Squeezy och Bob Be Natural samt Önos marmelad. Det som menas med särskild 
design är både den grafiska utformningen men också höjden på kanten av 
transportförpackningen, så att etiketterna syns. (Se bild nr 33 och 55) 
 
I de större matvarukedjorna Coop Forum och Ica Maxi används 
transportförpackningar, medan i de andra står produkterna fritt, vilket skulle kunna 
innebära att stormarknaderna ägnar mindre tid åt att exponera varje enskild vara. 
Östenssons har kombinerat tilltugg och sugrör intill dryckesprodukterna. Coop Forum 
använder sig istället av reklam för andra produkter för att inbjuda till merköp. Ica och 
Coop skyltar med Östgötamats marknadsföring, vilket tydligt informerar om vilka 
produkter som är lokalproducerade.  
 
Utifrån förebildsanalysen framkom följande brister i Brunnebys kommunikation. 
Brunnebys grafiska identitet är inkonsekvent då vissa av produkterna har olika 
logotyper, trots att produkten är samma. (Se bild nr 8) Tre olika Brunnebylogotyper 
kunde uppfattas ute i butikerna. Brunnebys saftflaska är formmässigt identisk med 
Tillmans saft, vilket gör dem förväxlingsbara. (Se bild nr 11) Brunnebys gelé har 
etiketten på locket, men exponeras inte med hänsyn till detta ute i butikerna. Det är 
snarare så att geléburkarna är placerade högt upp på hyllorna, vilket minskar 
igenkänningsfaktorn och blickfånget. (Se bild nr 54) Som nämnt använder flera av de 
undersökta butikerna transportförpackningar i exponeringen, vilket försvårar för 
Brunneby att visa sina produkter på ett bra sätt. Den höga kanten på 
transportförpackningen täcker flera av produkternas etiketter, vilket försämrar 
exponeringen av produkterna. I vissa fall var fronten avriven, vilket gör att produkten 
syns bättre, men associationerna till kvalitet minskar. Eftersom de större 
butikskedjorna har fler konkurrenter, förlorar Brunneby viktiga exponeringstillfällen 
att konkurrera på när produkten skyms av transportförpackningen.  
 
Eftersom Brunneby inte har kalkylerat in marknadsföring i sin budget, blir 
förpackningsdesignen deras största marknadsföring. Förutom förpackningarna har 
Brunneby nyhetsbrev och sin hemsida att kommunicera till sina kunder på (Golbe, 
2012a).  
 
Tano och Thiel (2011) menar att det är viktigt att stegvis introducera en ny 
förpackningsdesign eller varumärkesdesign eftersom kunden annars kan bli förvirrad 
och tro att det är en konkurrent. Brunnebys etikettlager behöver sina innan de kan 
introducera den nya logotypen och etikettdesignen. (Kjellin, 2012a; Golbe, 2012a). 
Enligt observationerna återfinns flera olika logotyper för Brunneby i butikerna, vilket 
enligt Tano och Thiel (2011) kan förvirra kunden.    
 
Tano och Thiel (2011) menar att förpackningens grafiska uttryck kommunicerar 
målgrupp, prisnivå samt de värderingar som företaget besitter. Om ett varumärke har 
en inaktuell förpackningsdesign förlorar företaget marknadsandelar och tappar viktiga 
hyllplatser i butiken. (Tano och Thiel, 2011) I dagsläget har inte Brunneby genomfört 
någon kundundersökning som påvisar huruvida Brunneby kommunicerar sina 
kärnvärden Naturligt, Nyttigt och Gott. Brunnebys konkurrenter har mer uttalade 
målgrupper på vissa varumärken än vad Brunneby har. Exempelvis Bobs varumärken 
Squeezy och Be Natural som har olika grafiska uttryck och riktar sig till olika 
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målgrupper. Det skiljer sig markant mellan Bobs Squeezy och Brunnebys 
jordgubbssylt vad gäller grafiskt uttryck. Kivik arbetar, precis som Bob, med olika 
undervarumärken, där den visuella kommunikationen skiljer sig från de andra 
produkterna. Ett exempel på detta är Da Vinci och Herrgårdcider. 

5.10 Färg 
Färg är det som drar mest uppmärksamhet till sig följt av form och varumärkets 
logotyp (Laforet, 2012, s. 324). Det finns olika exempel på färgkodade varor och det 
är viktigt att företagen följer dessa vedertagna koder för att konsumenten ska förstå 
(Törnqvist, 2012; Tano och Thiel, 2011). Enligt observationerna använder Bob mer 
färg i sitt visuella uttryck, medan Brunneby använder naturfärger (Kjellin, 2012a). 
Brunneby låter produktens färg synas igenom en ofärgad glasförpackning. Brunnebys 
saft Blåa Bär har sin text skriven i blått vilket är ett exempel på färgkodning. Deras 
svartvinbärssaft har sin text skriven i rött vilket skulle kunna kopplas till färgkodning. 
I övrigt använder sig Brunneby inte av färgkodning på sina etiketter. Bob använder 
sig mycket av bilder på frukten eller bäret som produkten innehåller. Viss 
färgkodning förekommer i texten då svarta vinbär står i lila och röda vinbär i rött. (Se 
bild nr 55) Detta kan kopplas till hur färgen på den färdiga produkten ser ut. Bobs 
syltburk ur serien Be Natural har ett grönt lock vilket kan associeras till ekologiskt 
och naturligt. (Se bild nr 33) 
 
Önos använder sig av färgkodning genom att ha orangea lock på sin apelsinmarmelad. 
(Se bild nr 56) Herrljungas jubileumssaft finns i tre olika smaker och dessa tre skiljer 
sig åt färgmässigt då texten står i olika färg; svarta vinbär i svart, päron i grönt och 
hallon i rött. (Se bild nr 38) Herrljungas cider finns i olika smaker och är alla 
färgkodade. Äppelcidern har röd text och röd kork medan päroncidern har grön text 
och grön kork. (Se bild nr 12-14 och 42) Jubileumscidern har en smak av hibiskus och 
en del av texten och illustrationerna är i rött, vilket matchar med produktens nyans. 
(Se bild nr 15) Kiviks Herrgårdscider använder sig av färgkodning där 
päronciderflaskan har grön etikett och kork, medan de två sorterna äppelcider har röd 
etikett och kork samt guldgul etikett och kork. (Se bild nr 12 och 14) 
Sammanfattningsvis går det att urskilja ett färgkodningssystem hos varor med frukt 
och bär med nyanser ofta rättade efter innehållets nyans.  

5.11 Valet av förpackning 
Enligt Tano och Thiel (2011) väljer kunden produkten först i butikshyllan, vilket de 
styrker med att de flesta konsumenter endast skriver varans namn på inköpslistan och 
inte varumärkets namn. Förpackningsdesignen blir mer central då kunden ska välja 
mellan två likvärdiga produkter. Enligt Tano och Thiel (2011) bestämmer sig kunden 
för en vara inom några sekunder. Samtliga undersökta produkter har olika 
förpackningslösningar och egenskaper, såsom KRAV-märkning, form och storlek på 
förpackningen och målgrupp. Enligt observationerna existerar det flertalet likvärdiga 
produkter som konkurrerar med varandra. Många använde sig av illustrationer, 
genomskinliga förpackningar som exponerar produktens nyans och tar upp detta i den 
grafiska kommunikationen på etiketten. 
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6 Avslutning  

6.1 Slutsatser  
Denna rapport har haft som syfte att aktualisera exponeringen för varumärket 
Brunneby Musteri hos återförsäljare. Målet med den nya exponeringen är att öka 
företagets marknadsandelar. Den huvudsakliga frågeställning som denna rapport 
ämnas besvara är: Hur kan Brunneby Musteri förändra sin exponering i butik för att 
kommunicera företagets kärnvärden och särskilja sig från konkurrenterna? Denna 
frågeställning besvaras via de tre preciserade frågeställningarna. Denna 
undersökning grundar sig på intervjuer och förebildsanalyser i olika butiker. Datan 
har analyserats utifrån teorier som bland annat berör exponering i butik, 
förpackningsdesign och varumärkesbyggande. 
 
Under arbetets gång har författarna fått en förståelse för företaget Brunneby Musteri 
och insett dess kvaliteter. Brunnebys koncept med Naturligt, Nyttigt och Gott ligger 
helt rätt i tiden och genom att fokusera på marknadsföring kan Brunneby locka fler 
konsumenter till köp. Familjeföretaget har en mycket intressant tradition och historia 
som är väl värd att lyftas fram. Tillverkningen av produkterna genomförs på liknande 
sätt nu som vid grundandet av musteriet 1941. Att lokala odlare och hemmaträdgårdar 
fortfarande kommer och lämnar frukt och bär till musteriet är unikt i sitt slag.  
 
Brunneby är ett traditionellt företag med mycket högkvalitativa produkter. Analyserna 
påvisar dock att Brunnebys ansikte mot konsumenterna har vissa brister. Deras största 
marknadsföring är förpackningsdesignen och enligt analysen marknadsför sig flera av 
konkurrenterna även på andra sätt. Brunneby har inte utfört några konsumentanalyser 
vilka skulle kunna förtydliga konsumentens varumärkesbild. Nedan följer analysens 
slutsatser utifrån frågeställningarna.  
 
6.1.1 Vad vill Brunneby Musteri förmedla till konsumenterna?  
De tre kärnvärdena Naturligt, Nyttigt och Gott grundas alla på att produkterna 
innehåller stor andel frukt och bär.  
 

• Naturligt innebär att det inte förekommer konserveringsmedel i vissa 
produkter och att produkterna innehåller större andel frukt och bär än 
konkurrenternas.  

• Nyttigt handlar enligt analysen om att produkterna innehåller stor andel frukt 
och bär samt mindre socker i jämförelse med konkurrenternas produkter.  

• Gott står för att produkterna innehåller stor andel frukt och bär vilket ger en 
äkta vara samt ger en naturlig smak.  

 
Något annat som Brunneby vill framhäva är företagets ursprung och tradition. Sedan 
1941 har företaget pressat frukt och bär på traditionellt vis. Ursprunget kommuniceras 
bland annat genom den nya logotypen som innehåller två svenska flaggor. På vissa av 
Brunnebys etiketter står det en text vilken beskriver Brunneby och dess historia. 
Brunneby vill även framhäva kvaliteten på produkterna. De naturliga råvarorna, de 
traditionella recepten och att det är lokalproducerat ökar kvalitetsnivån. Glasflaskorna 
bevarar produkterna och bidrar därför också till en hög kvalitet på varorna.  
 
Brunnebys målgruppsbeskrivning lyder: Brunneby riktar sig till dem som vill leva ett 
gott och hälsosamt liv med livskvalitet. Det är idag svårt att urskilja målgruppen för en 
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särskild produkt, då Brunneby inte har utfört någon kundanalys. Mer generellt menar 
Brunneby att alla från den unga barnfamiljen till pensionären ingår i företagets 
målgrupp.  
 
6.1.2 Hur kommunicerar varumärket Brunneby Musteri och deras 
konkurrenter hos återförsäljaren? 
De utvalda konkurrenterna till Brunneby valdes utifrån förebildsanalysen med 
motiveringen att de förekom i samma butiker och hade liknande produktsortiment. 
Bob, Önos, Kiviks Musteri och Herrljunga var konkurrenterna som undersöktes. 
Utifrån förebildsanalysen kan följande slutsatser dras. 
 
6.1.2.1 Brunnebys varumärke 
Brunneby använder sig frekvent av materialet glas till sina produkter. Målgruppen är 
inte preciserad i dagsläget, därför är det svårt att avgöra hur Brunneby lyckas med 
kommunikationen till sina kunder. Brunnebys kärnvärden och slogan Naturligt, 
Nyttigt och Gott är inte utskrivet på produkterna och det finns ingen 
kundundersökning som styrker att dessa kommuniceras via förpackningsdesignen. 
 
I dagsläget täcker transportförpackningarna, mer eller mindre, Brunnebys etiketter, 
vilket gör att dessa inte kan kommunicera som tänkt till konsumenterna när den 
exponeras i butiken. Brunneby använder sig av flera skiljda visuella uttryck på 
förpackningarna, vilket enligt teorierna kan uppfattas som förvirrande för 
konsumenterna. Förebildsanalysen visade flera olika logotyper som skiljer sig 
markant från varandra, vilket strider mot att logotypen ska vara konsekvent. Brunneby 
har dock lanserat en ny logotyp som stegvis kommer att introduceras på samtliga 
produkter.  
 
I vissa av butikerna som observerades syntes Brunnebys produkter tillsammans med 
butikskommunikation från Östgötamat, vilket gav ett ökat blickfång och påvisade att 
produkterna var lokalproducerade. Flera butiker exponerade Brunnebys produkter på 
stor yta, vilket enligt teorierna drar uppmärksamhet till sig. Utifrån förebildsanalysen 
var Brunnebys produkter exponerade på de bästa hyllplatserna. Dessa var i ögonhöjd 
eller på de högsta hyllplanen, vilket enligt teorierna uppfattas som premiumplacering 
av konsumenterna.    
 
6.1.2.2 Brunnebys konkurrenter 
Herrljunga följer sitt särskiljningsmotto genom att konsekvent använda den gröna 
flaskan. Undantaget för detta är jubileumscidern med den ofärgade flaskan med röd 
dryck, som lanserades i samband med att företaget Herrljunga fyllde 100 år. Samtliga 
produkter är färgkodade och har utöver det en enhetlig utformning. Ute i butiksmiljön 
samarbetar Herrljunga med Frödinge, där konsumenten inbjuds till en tävling. 
Herrljungas produkter exponerades på stora ytor i flertalet observerade affärer, vilket 
drar uppmärksamhet till produkterna. Herrljunga har en vit transportförpackning med 
logotypen tryckt i guldfärg. Produktens etikett skyms inte av transportförpackningen. 
 
Kiviks Musteri har en konsekvent färgkodad utformning på sina cidersorter. 
Undantaget är undervarumärket Da Vinci som har ett särskiljande visuellt uttryck. 
Genom att konsekvent använda sig av glasflaskor med en exklusiv form som 
förpackningsmaterial kommunicerar Kiviks till ett mer premiumriktat segmentet. På 
Kiviks etiketter står deras slogan Från hjärtat av Österlen som syftar till produktens 
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ursprung. Kiviks produkter är ofta placerade på de eftertraktade hyllplanen i butiken. 
Enligt förebildsanalysen används inte sekundära förpackningar för Kiviks produkter 
på butikshyllan. 
 
Önos har en enhetlig kommunikation både på etiketter och transportförpackningar. 
Önos produkter har bra hyllplaceringar ute i butikerna. Materialet som Önos använder 
till sina förpackningar är uteslutande glas, vilket ger en kvalitetsstämpel.  
 
Bob har en stor varieté av produkter. Det som sammanför dessa olika varor är den 
lekfulla designen med många illustrationer av bär och frukter samt nyansen rött, som 
ständigt kommuniceras via förpackningsdesign och transportförpackningar. Bob 
använder både glas och plast som material till sina förpackningar. Bob har också olika 
prissegment för sina olika undervarumärken.  
 
Det som skiljer Brunneby, Önos och Bob från varandra är att de två förstnämnda 
endast skriver ut logotyp och varunamnet (till exempel Önos jordgubbssylt), medan 
Bob har egna undervarumärken för varorna (exempelvis BOB Squeezy jordgubbssylt 
och BOB Be Natural jordgubbssylt) med en egen målgrupp och särskiljande visuell 
kommunikation. Till skillnad från Önos har inte Brunnebys logotyp högst hierarki på 
etiketten. När liknande produkter inte särskiljs från varandra blir det risk för 
kannibalisering. Genom att använda sig av undervarumärken förhindras risken för 
detta. 
 
Sammanfattningsvis har konkurrenterna en tydligare särskiljning mellan sina 
produkter jämfört med Brunneby. Flera av konkurrenterna har undervarumärken och 
kampanjer med andra varumärken inom andra livsmedelsområden. Kampanjer och 
tävlingar stärker kundens minnesbild av företaget samt dennes relation till 
varumärket. Dessa konkurrenter har också en tydligare grafisk profilering och ett 
enhetligt visuellt uttryck.  
 
Genom designade transportförpackningar har konkurrenterna minimerat riskerna för 
att produkterna ska bli skymda eller felvridna vid exponering i butik, då det är svårt 
för leverantörer att påverka exponeringen i butiken.  
 
Förebildsanalysen påvisade att Brunnebys konkurrenter har en mer frekvent använd 
grafisk profil och har en tydligare målgrupp än Brunneby.  
 
6.1.3 Hur kan Brunneby Musteri anpassa sin kommunikation efter 
återförsäljarens sätt att exponera produkten? 
I dagsläget använder sig Brunneby av förpackningsdesign som sin största 
marknadsföringskanal. Därför är det att rekommendera Brunneby att aktualisera 
förpackningsdesignen med jämna mellanrum. Det är viktigt att förpackningen 
kommunicerar företagets kärnvärden och företagsfilosofi, samt att målgruppen 
tilltalas. Genom att ständigt uppdatera sina produkter och förpackningar aktualiseras 
varumärket och företagets kunder blir mer lojala, vilket leder till att varumärket 
behåller sin plats på marknaden. Ett sätt för Brunneby att aktualisera varumärket är att 
använda kampanjer. Detta kan vara för en produkt som endast finns tillgänglig under 
en begränsad tid, exempelvis midsommar eller påsk. Flera av Brunnebys konkurrenter 
använder sig av denna metod idag. Genom att använda sig av kampanjer och 
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tävlingar, som aktiverar kunden, kan relationen mellan kund och varumärke 
förstärkas.  
 
Ett exempel kan vara att anordna kampanjer där konsumenten ser sig själv använda 
produkten och därmed sätter produkten i ett sammanhang, exempelvis cidern på 
studentfesten. På så sätt kan kunden associera Brunneby med positiva känslor och 
upplevelser. Brunneby rekommenderas även att använda sig av provsmakning 
regelbundet hos återförsäljarna eftersom detta lockar nya kunder. Provsmakning kan 
göra att kunden kommer ihåg Brunneby och får positiva associationer till varumärket. 
Eftersom smaken är det viktigaste då kunder väljer vilken produkt de ska köpa är 
detta ett utmärkt sätt att visa på produkternas goda smak.  
 
Enligt förebildsanalysen samarbetar Brunnebys konkurrenter med andra varumärken. 
Exempel på detta är Kungsörnen som marknadsför sina pannkakor vid sylthyllan, 
Frödinge som samarbetar med Herrljunga genom kampanjen ”köp cider och vinn en 
tårta”. Brunneby rekommenderas använda marknadsföringskoncept i form av 
samarbete med andra varumärken. Brunneby har ett så stort sortiment att många 
tänkbara samarbetspartners är möjliga. Samexponering är svårt att påverka då det är 
butikspersonalen som ansvarar för placeringen i butiken. Då sambandsexponering 
ofta ökar försäljningen och dessutom ökar medvetenheten om varumärket, kan det 
vara värt för Brunneby att undersöka möjligheterna att exponera sina produkter 
tillsammans med andra varor, exempelvis cider tillsammans med salta pinnar. 
 
Enligt analysen bör Brunneby framhäva kärnvärdena Naturligt, Nyttigt och Gott i 
marknadsföringen, eftersom dessa egenskaper värderas högt av konsumenterna. Att 
de använder mindre socker, mer frukt och dessutom inget konserveringsmedel i saften 
talar för Brunnebys kärnvärden, då konsumenten uppskattar goda och hälsosamma 
produkter. Då Brunneby har hög andel frukt och bär i sina produkter ökar kvaliteten 
på varan. Utifrån denna rapport rekommenderas Brunneby att framhäva traditionen 
bakom företaget med exempelvis storytelling. Brunneby rekommenderas att fortsätta 
sitt samarbete med Östgötamat, då det exponerar varan och dess ursprung, vilket 
enligt analysen ökar kvalitetsstämpeln hos konsumenten. För att förtydliga att 
produkterna är lokalproducerade rekommenderas Brunneby att trycka 
Östgötamatsymbolen på sina produkter, då inte alla butiker använder 
Östgötamatskyltar. Genom att delta i Östgötamats kommande butiksaktiviteter 
aktiveras varumärket Brunneby, vilket rekommenderas. 
 
Genom att utföra en kundanalys kan Brunneby få reda på huruvida deras kärnvärden 
och företagsfilosofi uppfattas av konsumenterna via förpackningsdesignen. Därefter 
bör Brunneby uppdatera sin förpackningsdesign i linje med kundernas associationer 
och vad företaget vill kommunicera. I dagsläget använder sig Brunneby av en tydlig 
och relativt stor text på saftflaskorna, vilket enligt teorierna kan uppfattas som 
lågprispositionering, vilket Brunneby rekommenderas att se över. Brunneby 
rekommenderas även att förändra sin design på geléburken då streckkoden har högst 
hierarki på förpackningen när inte locket exponeras i ögonhöjd. Brunneby bör också 
ta till sig att kunderna uppfattar en kvalitetsstämpel genom förpackningsdesignen, 
snarare än genom smaken. Därför bör Brunneby satsa på att kommunicera kvalitet via 
sin etikettdesign.  
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Lokalproducerade varor anses ha hög kvalitet enligt de svenska konsumenterna. I 
Finland anses svensk saft ha högre kvalitet än finsk, vilket är viktigt för Brunneby att 
utnyttja i sin marknadsföring i Finland. Brunneby påvisar ursprunget via sin logotyp 
och storytelling på sina förpackningar. Detta kan utvecklas och användas mer 
frekvent i marknadsföringen och i kommunikationen i butiken. 
 
Eftersom Brunneby inte kan påverka hur deras produkter placeras och exponeras hos 
återförsäljarna, bör Brunneby reducera riskerna så att produkten alltid kommunicerar 
till konsumenten. Enligt Kjellin och Golbe ska transportförpackningen som 
produkterna fraktas i, inte stå framme på hyllan i butiken, utan endast användas vid 
transport. Eftersom flera av butikerna, trots allt, använder transportförpackningarna i 
butiken bör dessa designas för att kunna användas på hyllan. För att se vilken produkt 
som finns i kartongen bör kantens höjd minskas. Kartongen bör även tydligt 
kommunicera Brunnebys varumärke och dra uppmärksamhet till sig. Genom att 
formge och trycka på transportförpackningen ökas blickfånget och Brunnebys 
produkter får en bättre exponering. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra 
Brunneby på. Då förebildsanalysen påvisar att ingen av konkurrenterna använder sig 
av egna exponeringsställ i butiksmiljön, vore det ett sätt för Brunneby att dra extra 
uppmärksamhet till sig. I dagsläget är det dock inte tillräckligt kostnadseffektivt för 
Brunneby att genomföra en sådan satsning då marknadsföringsbudgeten är knapp.  

6.2 Rekommendationer 
Denna rapport riktar sig främst till Brunneby Musteri men även till andra forskare 
och studenter som fördjupar sig inom ämnet. Det är flera aspekter som Brunneby 
rekommenderas utföra och dessa går hand i hand med att bygga ett starkt varumärke 
och få en lojal kundkrets.  
 
Brunneby bör undersöka vilken positionering de önskar ha, då stor teckengrad och 
rena ytor på etiketten kan uppfattas som lågprissegment och inte kvalitetsprodukter. 
Brunneby har i dagsläget ingen uttalad målgrupp för varje enskild produkt. En 
kundundersökning skulle kunna förtydliga vilka kunder som köper Brunnebys varor 
idag. Genom att känna till sin målgrupp kan Brunneby sedan anpassa sin förpackning 
och marknadsföring så att den tilltalar målgruppen. Brunneby rekommenderas sedan 
att utforma och frekvent använda en grafisk profil. I dagsläget har produkterna olika 
visuella uttryck, vilket kan skapa en förvirring om varumärket Brunneby hos 
konsumenten. Genom att utföra kundanalyser kan Brunneby få reda på kundernas 
associationer till varumärket och sedan se till att de överensstämmer med företagets 
varumärkesidentitet.  
 
Vid leverans utomlands är det ur marknadsföringssynpunkt bra att påvisa 
produkternas ursprung. I Finland anses svensk saft ha högre kvalitet än finsk och 
därför vore det bra att anpassa marknadsföringen efter detta i Finland. Exempelvis 
kan Brunneby utöka sin storytelling om företaget, råvarorna och tillverkningen. 
Brunneby använder sig idag av den svenska flaggan i den uppdaterade logotypen, 
vilket signalerar att produkten är svensk.  
 
Då Brunneby idag inte har någon marknadsföringsbudget rekommenderas de att 
prioritera detta. Eftersom produkterna har så pass hög kvalitet är det synd att 
marknadsföringen har hamnat i skymundan eftersom det är ett bra sätt att vinna fler 
marknadsandelar på.  
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6.3 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen har flutit på bra och det har varit angenämt och intressant att arbeta 
med rapporten och undersökningarna. Det har varit mycket givande att ta del av 
teorierna och att undersöka butiksmiljön. Kunskaperna inom förpackningsdesign har 
befästs och utvecklats. Observationerna och teorierna gav mycket kunskap gällande 
exponering i butik och kommer påverka våra framtida designbeslut gällande 
förpackningsdesign.  
 
De motgångar vi haft i arbetet går knappt att kalla motgångar, då de löst sig mycket 
snabbt. Exempel varit att intervjuerna inte riktigt utföll som planerat.  
 
Vikten av att känna till sin målgrupp när det kommer till förpackningsdesign har 
insetts, då teorierna upprepade gånger framhäver att kundanalyser ligger till grunden 
för en bra förpackning. 
 
Detta område, som rapporten undersöker, kan göras hur stort som helst och det hade 
varit intressant att utöka empiridelen med fler undersökningar. En kundanalys hade 
kunnat bidra för att se hur väl Brunneby kommunicerar till sina kunder. Likaså att 
undersöka kopplingen mellan produkt, exponering och försäljningssiffror. 
 
Då Brunneby i dagsläget inte har en sammanhängande grafisk profil för alla produkter 
har planeringen inför det praktiska arbetet försvårats. Det är svårt att designa material 
om målgruppen inte är uttalad.  

6.4 Förslag till vidare studier 
Vi har utgått från många teorier inom detta område där vi själva har valt ut det som 
varit relevant. Tano och Thiel har exempelvis varit flitigt citerade genom denna 
rapport och även Chandon et. al. samt Gustafsson och Miedl-Ohlsson. Trots att vi har 
funnit många teorier rörande ämnet har vi inte funnit någon som berör plattformen 
sekundära förpackningar eller transportförpackningar och dess bidragande till 
varumärkeskommunikationen. Vi har undersökt hur de sekundära förpackningarna 
används och ser ut och det vore då intressant att få reda på vilka positiva följder som 
kan komma av en väl utförd formgivning.  
 
För vidare studier inom området rekommenderas att undersöka huruvida 
butiksexponeringen skiljer sig under året och vid olika högtider.  
 
Det är även möjligt att undersöka kopplingen mellan förpackningsdesign, exponering 
och försäljningssiffror. Att intervjua kunder om varför de väljer att köpa vissa varor 
hade också varit intressant att undersöka.  
 
Det hade även varit intressant att undersöka hur återförsäljarnas egna varumärken 
exponeras/kommunierar i jämförelse med de andra varumärkena. Enligt teorierna har 
dessa varor lika hög, eller högre, kvalitet än andra dyrare varumärken. Huruvida 
återförsäljarnas egna varumärken uppfattas som kvalitativa eller inte skulle vara 
intressant att undersöka, då teorierna styrker att förpackningsdesignen kommunicerar 
nivån av kvalitet på varan. Dessutom är ju kopplingen mellan lågpris och 
högkvalitativ litet av en paradox, vilket butikens egna varumärken förkroppsligar. 
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Om fler studier kring Brunneby är aktuellt vore det, som tidigare nämnts, relevant att 
göra en kundanalys. Ytterligare ett förslag är att studera hur ett nytt exponeringssätt 
skulle fungera för Brunneby. Att då jämföra dagens grafiska kommunikation med en 
nydesign genom eye-tracking skulle vara intressant. Dessutom skulle resultatet 
komplettera kundanalysen. 
 
Något som vi har intresserat oss för under detta arbete är utvecklingen av 
förpackningsdesign genom åren. Hur speglar förpackningsdesignen människans 
köpbeteende över tid? Hur präglas förpackningsdesignen utifrån ett genusperspektiv? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervju 3 april 2012 
 
Emma: Emma Vallgren (intervjuare) 
Elsa: Elsa Bolling Landtblom (intervjuare) 
G: Gunnar Kjellin (informant) 
L: Lisa Golbe (informant) 
 
Emma: Det här är ju vetenskapligt, så vi behöver ju transkribera det här. Men det 
kommer ju bara vara för vårt arbete så vi kommer inte lägga ut det på internet eller 
sådär alltså, utan vi kommer försöka översätta detta till ord sen. 

G: Jag förstår. 
 

Elsa: Det som vi i märkte i butiken var det att till exempel, jag tror det var marmelad, 
att pappen gick upp litet över etiketten så man inte riktigt såg och i butiken hade de 
tyvärr ställt två kartonger på varandra, vilket gjorde att det kändes som att man inte 
skulle våga kolla vad det var eller lyfta upp. 

G: Det ser jag också när jag är ute på butiken och kollar skyltningen. Det är dåligt. 
Det är ju också dåligt av den som är hyllansvarig där, som exponerar produkten på så 
dåligt sätt. Våra förpackningar är i framförallt tänkt som en transportförpackning, men 
ett bra sätt, som ni sa där, är att riva bort framkanten då kan man se etiketten också. 
Men eh, brickan och tråget är väldigt rationell och bra förpackning för att 
transportera, skydda godset och samtidigt visa vad som finns i. Plasten visar direkt 
vad som är i. Och det här är konstruerat för att skydda produkten optimalt under 
transporten och att det ska vara stabilt även i fabriken, så det inte vippar burkar och 
går sönder och så vidare, därför det är litet högre kant då. Mmm, så etiketten är inte 
anpassad för att den inte ska stå kvar i transportförpackningen, det är den inte. 

Elsa: Precis… 
Emma: Har ni pratat med butikerna och eh försökt anpassa, eller liksom frågat hur de 
gör med för dem här förpackningarna, hur de brukar ställa upp? 
G: Jo det är klart man gör, ja givetvis, och eh, jag kommer tänka på en produkt som 
gelén, den står ofta högt upp i hyllorna och då är det litet dumt på ett sätt att vi har 
märkningen, den snygga designen har vi uppe på locket, för då ser aldrig kunderna det 
förrän de tar burken i sin hand. Det kan man ju säga att det är ju inte riktigt anpassat 
till hur butikerna ofta brukar exponerar just gelén då. Det stämmer. Det är tänkt att det 
ska stå strax under ögonhöjd ska de där burkarna stå. Då försöker man ju naturligtvis 
få en sådan placering i hyllorna, men det är ju inte så lätt, för ofta är det ju, ofta är det 
förbestämt ungefär hur det ska vara i butikens hyllor, det finns något som heter 
planogram så ni vet det. Sedan är det ju också krig mellan olika leverantörer 
naturligtvis. Alla vill ha produkterna i ögonhöjd. Står de nere vid golvet blir de 
dammiga och ingen ser dem heller, och står de för högt upp då räcker inte småväxta 
upp till dem. Utan ögonhöjd är ju det idealiska. Och eh vi har försökt nå det målet, 
kanske inte genom att vara starkast på marknaden, men genom att ha produkter som 
kunderna verkligen vill ha. De vill köpa Brunneby. Butikerna tjänar bra på att sälja 
Brunneby och då får vi också de bästa placeringarna väldigt ofta. Men ibland så 
naturligtvis är ju konkurrenternas säljare effektiva och de kanske mutar eller övertalar 
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hyllansvarige där för att plocka ned Brunneby på något dåligt ställe, så kommer de 
själva dit. Det händer ofta. Därför är det viktigt att ha representanter ute i butikerna 
som är duktiga på att prata med dem och har bra kontakt så man får bra placering och 
så säljer man också bra. 

Elsa: Men, finns det något sätt för er att kunna påverka hur det ställs upp i butiken? 
Gunnar: Ja ungefär de sakerna som jag tog upp här, man har bra produkter som säljer 
bra och som butiken tjänar bra på. Då får vi också de bästa placeringarna.  
Elsa: Mmm 

Paus. 
Elsa: Ah, precis. 

G: Sedan att man jobbar aktivt med och påverkar den som är hyllansvarig har sin 
betydelse där. Inte alltid så lätt att påverka dem men med litet långsiktigt arbete så 
med tiden så då har man en positiv inställning får man de bra placeringarna också. Så 
är det. 

 
Elsa: Ja precis. Så som vi har förstått det så vill ni få en liten ökad försäljning på 
Cidern. 
Gunnar: Ja det är jättebra. Tänkte vi skulle pusha litet för den i år. 

Elsa: ja precis, och som jag har förstått det på dig (Lisa) så har du en grafisk profil 
ungefär ute på papper, eller hur? 

Lisa: Ja, det är liksom som ett pågående arbete kan man säga. 
Elsa: Ja precis, och sedan har vi fattat det som att ni vill att vi ska arbeta med de här 
kartongerna eller de sekundära förpackningarna så att vi kan exponera produkten på 
ett bättre sätt. 

G: Det är ett alternativ alltså ja.. mm. 
E: Vad är de andra alternativen? (Skratt) 

Jag vill ju liksom höra hur ert exjobb är upplagt och vad har det för flexibilitet? och 
hur tycker ni det är roligt att jobba naturligtvis. Sedan här finns det ju fullt med olika 
möjligheter. Det här är ju ett sätt att jobba och konkret och kanske lite lagom projekt. 
Sedan om det blir verklighet det vet man ju inte, men det kan också vara nåt som är 
viktigt att tänka på. Man kan jämföra litet hur gör andra, sedan behöver man ju inte 
göra precis likadant som andra eller på dem spåren, man kan också vara något som är 
helt nytt och banbrytande kanske också. 
Elsa: Javisst precis.  

G: Jag har också flera andra idéer som ni skulle kunna jobba på, nu har ni ju tittat på 
det här med butiksledet och det är ju väldigt intressant och konkret. Sedan här ute på 
Brunneby kan man ju hitta på en hel del olika saker. Lisa och jag jobbar mycket 
tillsammans här, designar och så vidare.  

(Telefon) 
Lisa: Ja, men i butik är det ganska spännande och se på slutändarna, kortändarna av 
de här långa hyllorna. Så brukar de exponera särskilda produkter. Hur gör man för att 
hamna där? Så svänger man in för hyllorna med pasta och där på hörnet står massor 
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med eldorados pasta, eller jag vet inte, och då tar man den. Liksom det är ju en 
topplacering, i stora butiker iallafall. Hur gör man för att hamna där? Hur fångar man 
kundens öga på hyllan? Är det liksom grejer som hänger ut från hyllan? Erbjudanden, 
rabattkuponger? Vad är det som gör att man fastnar för just en speciell produkt? 

Elsa: Precis. 
Lisa: Det är ju självklart att man ska se vad det är för produkt, det är ju nummer ett ju, 
det ska ju inte vara en kartong som täcker hela etiketten, men sedan när den ändå står 
och konkurrerar med tio-femton andra olika sorter på hyllan vad är det som gör att 
man tar den, just den? 
Elsa: Precis, precis. 

Elsa: Vi hade ju några frågor till dig Lisa… 
Emma: Vad har du gjort? 

L: Jag har skrivit ut lite saker som jag gjort under året, jag har ju bara arbetat ett år 
här. Då har jag ju till exempel börjat med nyhetsbrev, annonser gör jag ju såklart 
också, skyltar och rollups för mässor och föredrag, gatupratare, hyllkantspriser och 
exponering i butiken.  

Emma: Gör du designen här ute (i gårdsbutiken)?  
Lisa: Ja, eller det är tjejerna som gör det. Vi har tillsammans tagit fram 
planeringsschema för hela året, hur och var vi ska skylta. Tagit fram färdiga skisser 
och sådär, och så att de erbjudandena också går igen i nyhetsbrevet. Det är mycket 
sånt där grundläggande arbete som faktiskt har gjorts. Och här är en del etiketter. Vi 
hade jubileum förra året, och då tog vi fram de här fyra etiketterna, som är baserade 
på gammal design från Brunneby, så som den här översta, så såg de ut på 50-60-talet, 
ungefär. Jag har justerat den lite. Och den här äpplemusten var liksom den första 
designen.  
Emma: Ska den vara kvar den här etiketten eller? 

L: Nej, det var bara en miniserie för jubileum. Och sedan är det som sagt hemsidan, 
men det är bara en relativt grov skiss, den håller vi på att arbeta med nu.   

Emma: Men det ska vara lite av det här gamla stuket? 
L: Ja, den känslan vi vill nå är att man ska få samma känsla när man går in på 
hemsidan som när man kommer in i gårdsbutiken, lantligt och gediget och sådär. 
(Lisa vänder sig till Gunnar) Jag har visat dem saker jag gjort under året. 

Emma: Den här logotypen, vi har sett att det finns flera olika Brunnebylogotyper, är 
det denna som gäller? 

L: Det är den som gäller.  
Gunnar: Det är den nya som Lisa tagit fram. 

L: Det är också en lång process att få den nya på alla produkter, för man har 
etikettlager med kanske 40 000 etiketter med gamla loggan, så det tar säkert flera år 
innan det... 
G: En övergångsperiod, ja. 

Elsa: Precis. 
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Vad, Men jag tänker hemsidan och det, det ska kännas som att man kommer in i 
gårdsbutiken, känner ni så med Brunnebys produkter också att det ska kännas lantligt 
och gediget, eller hur …?? 
G: jo men vi i har lite grundvärden i Brunneby och det är traditionellt, det är naturligt 
och gott och nyttigt. Hälsosamt.  
L: Det är vår slogan, naturligt, nyttigt och gott.  

G: Mmm, Det är kundvärden som man vill kommunicera. 
Elsa: Mmm.. 

Har ni gjort någon konsumentanalys, tidigare, har ni gjort något sånt? 
Gunnar: Inte vetenskapligt, i och med att som jag sa 100 000 konsumenter här om året 
så vi har verkligen direktkontakt via gårdsbutiken. Väldigt bra där. Vi pratar mycket 
med dem, vi bjuder i princip alla på smakprover, vi får feedback på en gång.  

Elsa: Mmm. 
Emma: Har ni kollat i andra butiker, i Coop och Maxi, hur folk reagerar där? 

Lisa: Vad de tar för saft och sånt, menar du? 
Emma: Nn, det märker ni kanske hur mycket ni levererar? 

Gunnar: Man ser ju vad som säljs och så vidare. Men som sagt vi har ju inget 
vetenskapligt material man kan lägga fram. 

Lisa: Vet inte om man kan få någon statistik från dem, alltså på vilka produkter de 
säljer mest av? 

G: Ja Brunnebysprodukter…  
 Lisa: Från Hemköp och sådär? 

G: …vet vi ju direkt. Det har vi ju i datorn här. Det är ju väldigt enkelt. 
L: Jag tänkte om man kan få veta hur man ligger till i förhållande till produkter? 

G: JA. 
Eva Golbe: Ja, de släpper inte ifrån sig sådär jättegärna, men det går. Det har vi 
kontakt med Tomas han brukar kunna… 
Lisa: Fixa till sånt 

Eva: … ha lite koll på sånt. Jahahaha (skratt).  
G: Butikerna har väldigt bra koll på vad de säljer, och kan köra fram data, så om vi 
åker in till Östensson eller Ica Signalen till exempel, så kör de fram eller visar på 
skärmen där. Då kan man se precis 338 flaskor av den såldes under den perioden eller 
335 av den. Det kan man få genomgång på. Då berättar jag också liksom vad är det 
som gör att en produkt säljs till exempel och det är ofta att den syns. Och det kan man 
säga när vi tagit fram våra produkter och så ofta när vi tittar på det är att den ska synas 
i hyllan och ska skilja sig lite men alla andra sorter jobbar ju med signalfärger, det är 
rött, orange och gult och vi har kanske jobbat lite mer med vit bakgrund med en 
väldigt tydlig text. Även om man är lite synsvag så ska man kunna se vad det är för 
produkt på flera meters håll. Det är viktigt att det syns i hyllorna där, det behöver inte 
alltid vara de vackraste etiketterna. Men det ska synas och det ska kommunicera. Man 
ska direkt se vad det är för produkter tycker jag. Då fungerar det bra. Vi har ju också 
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bytt etikettdesign och fått väldigt kraftiga försäljningsökningar, just när vi markerat 
det här med tydlighet. Då får man feedback på en gång. 

Elsa: Hur har ni arbetat med kommunikation och kampanjer i butik tidigare? 
G: Vi kör en del med kampanjer till exempel att vi kör expopallar, halvpallar, med 
400 flaskor på direkt ut i butik och så vidare, och då syns det ju mycket naturligtvis 
och sedan ofta kompletterat med någon skylt. Vi kör sådana här provsmakningar, 
demonstrationer kör vi rätt så mycket särskilt uppe i Stockholm.  
Lisa: Men det är inte så mycket kampanj egentligen det exponering i halvpall... 

Eva: Ja det är sådana här erbjudanden… Två för ett pris då. 
 

Emma: Hur har ni tänkt med etiketterna och era kärnvärden naturligt, nyttigt och gott, 
hur har ni försökt få fram det i etiketterna? 

G: Trevliga motiv, visar att det verkligen är naturligt, inte bara en massa kemikalier.  
L: Men nu har vi också försökt få med det här slogan också, när det går. 

G: Ja, just det 
L: Man har ju inte så mycket plats att spela på, på etiketterna. Det är svårt att.. 

G: Det är en väldigt liten yta. Det är en fördel att köra på tetra pak. Lite hyffsare yta 
att förmedla budskap på. Och illustrationer och så. Om man tittar i alla butiker, så 
nästan all juice är, eller ja, 85 procent minst, säljs på tetra pak. Det är en anledning. 
Sen är det en rationell förpackning och sen är det lätt att trycka flashiga budskap och 
grejer. Vi är specialister på glasflaskor. Då är man väldigt begränsad vad gäller 
[ohörbart]. Man får utnyttja dom möjligheter som finns.  

[ohörbart] och illustrationer är ganska viktigt tycker jag själv. Då har vi ju den här. 
Lite gamlare tetra pak. Den ser lite gammeldag ut också. Men äpplena ser ju inte 
jätteroliga, jättefräscha ut. Det gå ju att göra dom mycket flashigare. 
L: Ja. 

Elsa: Hur tänker du (Lisa)?  
L: Ja, det är generellt en grej som behöver piffas upp liksom på alla etiketter. 
Illustrationer som är lite snyggare. 
G: Vi har ju så också, generellt nu på alla etiketter så står det med adressen till 
hemsidan. Och nya hemsidan kommer vi jobba väldigt mycket med. Och det som man 
inte får rum med på etiketterna ska man hitta på hemsidan. Lite inspiration på 
hemsidan där också. Och ge ökad kunskap och det står mycket om de olika 
nyttigheterna och fördelarna med olika bär och frukter och då tror vi det, att genom att 
utbilda kunderna på det viset så är de mer medvetna och vi stärker relationen till 
kunderna där och man blir mer nyfiken på mera nyttiga produkter som finns i vårt 
stora sortiment. [Ohörbart] som finns på samvetet då.  
L: Ja, lägga fokus på vad, vilka bär och frukt… vad som är nyttigt för… 

G: Ja visst, och så stärker vi varumärket också. Det är viktigt att vi vet vad vi håller på 
med. 

L: Precis. 
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Sen just att det är kvalitetsprodukter. Många andra safter som man kan köpa idag, det 
är ju väldigt blandat, uppblandat med väldigt mycket. Det kan stå att det är svart 
vinbärssaft men så är det kanske 60 procent äpple i och det kanske bara är 50 procent 
svarta vinbär i.  

Elsa: Men så är det inte här? 
L: Nej. Ja, en del blandsafter har vi.  

G: Men det kan man säga att genom hela vår bransch egentligen så har det varit en 
väldigt stark trend de sista tio åren att man har svårt liksom, att komma på nyheter, 
vad ska man hitta på för nånting. Då har man blandat gamla traditionella bär och 
frukter istället och fått fram nya smaker på det viset. Det är all produktutveckling. Så 
det är just blandningar då som har kommit väldigt starkt. Och ofta blir det väldigt bra, 
det blir väldigt gott men…  

L: Men blåbärssaft har vi till exempel. Det är blåbär och vindruva. 
G: Dom olika bären och frukterna kompletterar varandra ofta väldigt bra både 
näringsmässigt och smakmässigt om man blandar och får fram nya spännande 
smaker. 

Elsa: Om det står svart vinbärssaft på. Är det bara svarta vinbär i? 
G: Det är det oftast när det gäller Brunneby men inte alltid när det gäller andras. 

L: Och inga konserveringsmedel är det. Vi har satt det på glasflaskor. 
G: Det var vi först i Sverige med. 

 
Emma: Vart levererar ni era produkter? 

G: Över hela landet och sen exporterar vi till de nordiska länderna också framför allt 
till Finland. Vi har en liten distribution i Tyskland också men det är väldigt lite.  

Vi har också varit hovleverantör till IKEA till alla deras matvarubutiker. Till 50 
stycken över hela världen. Då har vi levererat fläderblomsaft och lingondricka men 
sen två år så har vi slutat med det. Dom prutade för mycket på priserna där. Så dom 
valde en annan leverantör. Det var 10-15 år som vi levererade all saft till IKEA. Det 
var jättekul.  
L: Men det var ju inte under Brunnebys märke då. 

G: Nee, joo i början var det det faktiskt.  
L: Var det det? 

G: Det stod Brunneby Musteri på flaskan men de senare åren hade de sin egen etikett 
på och då kände dom ju också att dom kunde byta leverantör också. Nu ska det stå 
IKEA på alla deras matvaror och produkter. Det var en strategi där.  
 

Emma: Har ni mycket kunder från andra länder här (i gårdsbutiken)? 
G: Det är ganska mycket danskar och holländare kommer det rätt mycket i och med 
att det finns ett holländskt turistföretag i Borensberg. Danskar ganska mycket. 
Sen har vi ju också mycket folk som kommer tillbaka år efter år. Dom hittar inte dom 
här produkterna nere i Danmark eller Tyskland. De finns bara på Brunneby.  
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Men vi riktar oss i huvudsak till svenskar så att säga.  
Och som jag sa, Finland är stark på exportmarknaden. Ungefär 10 procent av vår 
omsättning går till Finland. Där har vi dubbla språk på etiketterna. Vi kör med 
svenska som huvudspråk för det är en svensk produkt och det har en stark 
kvalitetsprägel i Finland. För svensk saft är ofta bättre än finländsk. Men så står det på 
finska på alla etiketter så det är väldigt mycket text. 

Emma: Vi såg att det fanns en liten finsk flagga på hemsidan. 
G: Ja, det stämmer.  

Elsa: Använder ni bara svenska frukter och bär? 
G: Nej, det gör vi inte utan det kan vara lite blandat. Men vi har väldigt mycket 
svenska och mycket närproducerat som kommer från vår egen produktion. 
(telefon) 

L: I och med att vi pressar mycket frukt och bär själva då, så kommer det ju mycket 
odlare från trakten runt omkring här med sina jordgubbar, blåbär och körsbär och 
fläderblommor och äpplen. Såna pressar vi ju själva.  
Folk plockar i sina egna trädgårdar och vill musta. Det är också det som är speciellt 
för Brunnebys äpplemust att det inte bara är en sorts äpple utan man vet aldrig riktigt 
hur den ska bli eftersom det är alla möjliga sorter. Så det blir ganska speciellt. Kiviks 
och såhär, då pressar dom bara äpplen från sina egna odlingar. Och då är det bara en 
och samma sort.  

Så deras [ohörbart] håller sig till samma äpplesort medans Brunnebys kan variera.  
 

[Paus] 
 

L: Som det är nu så är det ganska spretigt med designen. Jag vill få alla sorters 
olika… Det är ett stort jobb att knyta ihop allting, och arbeta med. Det är ju en 
jättelång process så man får göra små förändringar allt eftersom etikettlagrena tar slut 
och man ska trycka upp nya.  

Elsa: Hur har ni använt er av sekundära förpackningar tidigare?  
L: För kanske femton år sedan, då levererades cider i alla fall, och saft i helt täckta 
kartonger med tryck på sidorna. Med Brunneby tryck och adress och sånt där.  
(Lisa vänder sig till Gunnar) L: Det var väl femton år sen ungefär, som vi hade helt 
täckta lådor för cider och saft? 
G: Ja, just det… 

Emma: Men nu har ni transportkartonger? 
L: Mmm, helt bara vita. 

Emma: Varför bytte ni? 
L: Eh, ja varför bytte vi? (Lisa vänder sig mot Gunnar) 

G: Jamen, spara arbetarna. Varje jobbare som stod och lyfte kartonger lyfte femton 
ton om dan. Så det är inte många body builders som gör kan jag säga. Så vi gick till 
maskin istället. Vi sparade otroligt mycket arbete och så sparade in två personer på 
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linjen plus att vi sparade vi otroligt mycket i material. Det blev otroligt rationellt och 
bra med den här typer av förpackning som dom flesta kör med. 

L: Men man skulle i princip kunna ha ett tryck på kartongen. 
G: Jo det har vi, på sidokartongen står det ju Brunneby cider på. 

L: A, jo, ja just det.  
 

Elsa: Vad särskiljer er från konkurrenterna enligt er? 
L: Eh, ja det är ju inget fusk. Det tycker jag. Som, min sambo kom hem härom dan 
och hade köpt en ekologisk svartvinbärssaft på Ica. Och han sa: Det här kostade bara 
25 kronor och er saft kostade 30, eller jag kommer inte ihåg exakt, och liksom, det var 
mycket bättre och sådär tyckte han. Men så läser man på etiketten och det var ju, det 
var 15 procent vinbär i saften och sen var de äpple och vindruva. Och då är det klart 
att den är billigt. Det säljer ju skitbra. För att etiketten säger att ekologiskt har alla den 
sorten men man blir lurad som konsument liksom. Det är inte riktigt liksom.  

Emma: Är er saft ekologisk? 
L: Den är inte ekologisk men det är ju svenska bär! Och det är ju framförallt hundra 
procent svart vinbärsjuice i. 
Emma: Har ni försökt att få det ekologiskt eller jag vet inte hur man gör med det där. 

L: Ja, alltså till exempel äpple... Vi har inte liksom lagt mycket fokus på det. Det har 
vi inte gjort. Men musten är ju ekologisk i sig själv. Den är ju.., vi köper ju in frukt 
från små trädgårdar i Östergötland liksom. Så det kan ju inte bli mer ekologiskt och 
naturligt liksom. Så om man ser på vad som är så himla hippt ute nu, trenden med 
närproducerat och allting så. Det är ju det vi har gjort i 70 år här liksom. Det är ju ett 
jätteplus men vi gör inte så mycket reklam för produkterna. Det enda faktiskt vi har 
gjort reklam för är med annonser och såhär är ju för gårdsbutiken och såna grejer som 
vi ordnar här. Marknader och loppisar och såna grejer som vi brukar ha här. Det är 
faktiskt nästan bara det som vi har gjort reklam för hittills. Så det är ju två faktisk 
väldigt olika grejer. Gårdsbutiken är en grej, ett universum och Brunneby produkterna 
är ett helt annat faktiskt. Och det är ju otydligt hur man ska skilja det med 
marknadsföringsstrategier och sådär.  

 
Emma: Vad är det viktigaste som ni vill föra fram i butik?  

L: I butiken så får man bara slåss om att synas. Det är det faktiskt. 
Emma: Jag tänkte om det var någon kampanj. Nu har ni ju börjat med att lansera era 
nya etiketter. Men alla lanseras ju inte på samma gång så då kanske det är svårt att 
göra kampanj för det. 

L: Nej precis. Vi har ju hållit på med en liten ny produktserie, till exempel. Och den 
kommer vi nog ha nån liten kampanj för.  

(Lisa vänder sig till Gunnar) Lanseringskampanj för den nya produktserien tror jag. 
Att vi kommer ha nån liten. Tror du inte? 

G: Nån kampanj? 
L: Ja, nån liten annonsering eller… 



 65 

G: Ja, vi skyltar ju fram det här naturligtvis. 
L: Ja men också kanske lite annonsering eller nåt sånt om det 

G: Ja, det beror ju på butikerna som säljer dom då. 
L: Jo, det gör det ju… 

G: För i och med att vi har så dålig distribution… Det är ju ingen större mening med 
att annonsera brett. Märkesannonsera och så vidare. I och med att det att det finns 
tillgängligt egentligen på ett fåtal ställen.  
L: Nej, det är klart. Då måste man ju möta upp med vad som finns. 

G: Det är stor skillnad om man har täckning på alla butiker. Då kan man ju ge sig på 
att annonsera i tidningar och sånt. Men det är ju ingen vist i vårt fall, så som vi jobbar.  

 
Elsa: Har ni tänkt nånting på om det skulle vara aktuellt att göra en kampanj i 
butiken? Till exempel på Coop eller på Ica eller Östenssons? 
G: Absolut! Det jobbar vi ju med kontinuerligt. Ofta i form av demonstrationer eller 
dom kör nån egen annons en vecka eller fjorton dar. 
Elsa: Hur brukar dom kampanjerna se ut? 

G: Jaa, man kan ha nåt erbjudande men ibland behöver man inte ha något 
priserbjudande utan bara att man lyfter fram produkterna, provsmaka och så vidare. 
Också om dom köper asså… det är lite rabatt om dom köper två eller tre flaskor ofta.  
Paus 

G: Östenssons kör ju ofta tre flaskor cider för trettio kronor o så. Det har ju blivit 
väldigt vanligt de sista åren. Att man kör flerproduktspris. Då köper folk mera. 

 
Elsa: Vad vill ni att konsumenterna ska tänka när de ser era produkter i butik? 

G: Wow! Det är Brunneby, den tar vi! (Skratt)  
 

[Paus] 
 

G: Ja, men vi har jobbat långsiktigt och funnits i många år. Och många har Brunneby 
i sitt medvetande. De vet att som får en prisvärd och bra produkt när dom köper 
Brunneby. Det är också väldigt inne idag med lokalproducerat.  
L: etiketten ska va rätt så attraktiv och sådär.  

G: Njaa, jo, men framför allt ska de synas där, så att man tar med sig dom hem. Sen är 
det ju inte alltid den står liksom på bordet och gör reklam för sig och är snygg på det 
viset. 
L: Jag tycker det är viktigt att det ska inte verka som en billig produkt. 

G: Nä. Inte i första hand billigt ska det inte va. Prisvärd och kvalitetsprodukt. Absolut. 
 

Vad har ni för mål med vårt arbete? 
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G: Jo, funderat har jag gjort. Det finns ju lite möjligheter. Jag kan ju lufta en ide med 
er. Det ingår ju verkligen i det här som vi har pratat om. Och det handlar ju då om att 
föra fram budskapet om bär och frukts nyttigheter och så vidare och kommunicera 
med folk. Jag har i flera år tänkt på att det skulle va kul att utnyttja den möjligheten 
att det kommer mycket folk hit. Och det går ju också lätt att överföra på andra butiker. 
Och det är ju det här att berätta mera om råvarorna så att folk lär sig mera om äpplet 
och svarta vinbär och blåbär och allt möjligt sådant. Så jag vill ha en utställning här 
uppe där man kan jobba på flera plan men framför allt så informationstavlor kan vi 
kalla det, som är utformade på ett visst sätt så att det är lätt att ta till sig både för barn 
och vuxna. Då gäller det att hitta en nivå. Jag har sett liknande saker på andra ställen 
så jag har lite att jämföra med. Det tycker jag skulle va jättebra. Vi har ju kanske en 
tjugofem trettio olika bär och frukter som vi jobbar med. Ni skulle, om ni nappade på 
den idén, kunna jobba kanske med ett eller två av dem. Eller ta fram ett helt 
utställningskoncept så att ni tar fram en detaljerad tavla, om man kallar det så, och sen 
kan man lätt bygga vidare på det konceptet med alla andra sorter. Kan det vara nåt 
praktiskt och roligt att jobba med? 

Emma och Elsa: Absolut. 
L: Men det är något som bara kunde användas i gårdsbutiken egentligen? (Lisa vänder 
sig till Gunnar) 
G: När egentligen inte. Jag har sett exempel på Ica i Borensberg och i allt fler butiker. 
Då sätter dom upp liksom vilka rotfrukter eller grönsaker det är säsong för nu. Det 
kan stå om olika sorters bröd om hur de är bakade och smakar och flera andra 
produkter också har jag sett nu. Dom har redan börjat jobba på det viset. 
L: Som en plansch med liten bild och lite text. 

G: Ja, precis. 
G: Jag var på ett liknande ställe som Brunneby nere utanför Berlin, södra Berlin. Ett 
av de få ställen som jag har sett som liknar Brunneby. Det var som en liten 
företagsby. Där hade dom en sparris- och jordgubbsodling i grunden och då hade dom 
byggt i stort sett här som på Brunneby faktiskt. Och det fanns nån restaurang där och 
det kom en massa andra också, handverkare, och andra och sålde där. Men dom hade 
ju sitt eget sortiment och då hade dom också en slinga ute där vid parken kan man 
säga, där folk gick runt och tittade på lite djur. Och sen fanns det överallt såna här 
upplysningsskyltar som berättade om vad det var man såg. Och det var 
blåbärsodlingar hade dom och så hade de sina jordgubbar och dom här sparrisarna och 
väldigt trevligt utformat. Så man ville verkligen stanna och titta och läsa där. Det var 
inte så att det var jättetungt utan ja, det var  precis lagom nivå så att man kan ta till sig 
det hela. Det tyckte jag var jättebra gjort. 
Det kan man jobba med både här i gårdsbutiken och i andra butiker och på hemsidan. 
Det kan man ha nytta av på flera plan. Det är ett av mina förslag. 
 

Elsa: Vad har du för förslag? (Vänder sig till Lisa) 
L: Det är det här med disponering i butik som jag har funderat på mest. Jag har också 
tänkt på liksom placering i butiken. Ska saften kanske alltid stå bland de andra 
safterna. Eller kan de stå bredvid småkakorna eller asså... Hur kan man asså 
kombinera produkter som passar bra ihop. 
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G: Då tänker du i gårdsbutiken här eller, för andra butiker så kan vi ju inte styra? 
L: Det är ju det. Vi kan inte styra det. Men jag har ändå funderat på om man kan 
komma med konkreta förslag till butiken kanske. Den här produkten passar jättebra 
med Mariekex eller… Det är bara en idé hur man kan få öka försäljningen i butik. 

G: Sambandsexponering och det är ju ganska vanligt. Att ha i delikatessdisker och så. 
L: Ja precis. 

L: Och ja men cider till exempel om man kunde ha det på nåt vis i samband med ja, 
snacks eller när dricker man cider liksom? Är det när man ska skåla till studenten. 
Och ska det stå bredvid ostbågarna då eller hur ska man… 
G: Jo, men så jobbar dom ju ofta. Dom har såna tillfälliga exponeringar i butikerna 
och då lyfter dom fram en vara och då har vi dom här exponeringspallarna som vi kör. 
Elsa: Jaha ni har det? 

G: Ja det kan vara i de lite större butikerna. Ta dom säg 30-40 miljonersbutik. Dom 
kan ju ta in en sån och så kör dom i fjorton dar nånting och säljer ut dom där pallarna 
och lyfter fram den produkten. Och då når man dels en annan kundkategori kanske 
lite nya kunder som inte brukar springa bort till Brunneby. Och dom prövar på då. 

Emma: Har expopallarna Brunnebys logotyp på? 
G: Nä, det har vi inte utan, det skulle man kunna ha, men vi kör att de är gröna 
utvändigt och ger ett lite naturligt intryck. Sen har vi jobbar och prövat lite med 
skyltar och sådär men det är svårt att få det att fungera för ofta är det butiken som 
skriver upp nån skylt med pris till exempel och det står produkt saft eller Brunneby 
cider så funkar det på det viset. Det är ett bra sätt och aktivera produkterna. Det 
jobbar dom med i nästan alla stormarknader på det sättet.  
Och då får ju våra säljare de får ju jobba på för det är ju ofta planerat ganska långt i 
förväg, ja säg som det är nu då, kanske man planerar nu då för 
midsommarförsäljningen och skolavslutningarna eller kanske ligger till och med efter 
sommaren. Att det är färsk jordgubbssaft och svartvinbärssaft. Och då lägger man ut 
det då. Det är ju olika säsonger som avlöser varandra så man kan ju planera 
säsongsvis också. Försöka få in det i butikernas medvetanden. Och det är många 
fabrikanter, dom vill ju in där på dom exponeringsplatserna så det är krig om dom 
platserna också.  
Elsa: Vad är det som avgör att det blir Brunneby som får en sån exponeringsplats? 

G: Det är ju ofta då relationen mellan säljaren och inköparen. 
Elsa: Det är så till och med… 

G: Mmm, jo det är det.  
Emma: Vad finns det för andra möjligheter att påverka vart sina produkter ska stå i 
hyllan? 
G: Mmm, ta det här med Ica Signalen till exempel. Då var det Procordia som har 
Önos till exempel. Dom köpte en hyllgavel en hel sommar. Dom sålde ju massor av 
saft. Dom betalade 3500 kronor för att få ha sin saft där. Dom sålde ju mängder med 
flaskor.  
Det här är ett väldigt vanligt system i Tyskland till exempel. Det är nästan 
genomgående där. Fabrikanterna får köpa en hyllmeter eller nånting och betalar 10 
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000 kronor om året eller nånting för att få ha sina varor i butiken. Det är jättedyrt att 
komma in i butiker där för säg det är tusen butiker och då betala 10 000 i varje butik 
då är liksom alla småfabrikanter, dom är ju borta, dom klarar inte det. 
 

Elsa: Vad tror ni om att arbeta med exponeringsställ? 
L: Det är spännande att det finns alternativa metoder. Men då är… Viktiga grejer att 
tänka på är då att det kanske ska packas och transporteras, för jag vet inte hur pigga 
dom är på, butiker, att plocka upp såna här ställ utan de vill helst ha det klart och köra 
ut det direkt. Så det är därför vi har haft dom här halvexpon för det är ganska lätt att 
packa in då. Det håller i transporten och så. Det är en viktig grej att tänka på så att det 
kan fungera härifrån till butik.  
G: Vid komplicerade skyltningar brukar så fabrikanternas säljare vara ute. Dom vet 
att den här dan, torsdagen, då kommer det en laddning till butiken. Så kommer dom 
dit på fredagen och så packar dom upp hela grejen och reser verkstadsställ och 
plockar i ordning och gör fint och lägger kanske en halv dag på det. Det är alternativet 
då.  

Ehh, och då måste det till att man verkligen säljer mycket, omsätter mycket för annars 
lönar sig det inte för säljaren och åka ut dit och lägga tre fyra timmar av sitt arbete 
och så kanske ett par tusen kronor så att säga för få att plocka upp det.  
Så därför ofta skickar vi färdiga enheter här från musteriet. Bara för butiken att dra ut 
och dra av plasten och sen börja sälja direkt.  
Det är intressant det där och vi har tittat jättemycket på det och det gäller ju att få nåt 
som är kostnadseffektivt och visst det går att göra jättefina saker men då kostar det 
ofta för mycket och det lönar sig inte. Man får inte in så mycket pengar på att sälja de 
där burkarna och flaskorna som det kostar med helexponering. 
L: Nä precis, det är det man hela tiden får… Det måste vara en balans. 

G: Vi har i kalkylen för en flaska så har vi inte lagt in massa pengar för såna 
aktiviteter. De flesta fabriker har ju kanske 10-15 procent i marknadsföringsbudget 
eller nånting sånt. Och då ligger det ju redan kanske en krona flaskan till sådana 
enheter. Och det har ju inte vi kalkylerat in alls på det viset.  

L: Vad kostar expopallen, själva kartongen? 
G: Ja, det är inte den stora delen. Men så, materialet i en sån här pall kostar ungefär 
60 kronor och sen kostar arbetet ungefär 200 kronor och plocka ihop en sån här. Så 
300 kronor då ungefär som en enhet.  

L: Vad skulle det kunna kosta för att man fortfarande ska kunna tjäna på det, liksom? 
G: Svårt att säga. Det är olika på olika produkter. 

L: Men cider då, till exempel om det är det vi ska pusha på? 
G: Ja, cider är ju en lågprisprodukt där så det får inte kosta nånting egentligen eller 
väldigt lite.  
L: Så det bör inte vara mer än 300 kronor.  

G: Ja, ofta kostar det en hel del att trycka upp en sån här box. Då kostar själva boxen 
hos oss, ja den kostar säg 40 kronor, nånting sånt. Men det är ju lätt om man ska göra 
det lite flashigare med tryck och såna grejer det drar lätt iväg en hundring eller 150 
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kronor bara i material. Och så säljer butikerna det och sen slänger dom det när det är 
tomt.  

Emma: Vilka andra idéer har ni? 
G: Men det var ju just det om man skulle lägga upp ett marknadsföringskoncept för 
cider då. Om vi ska pusha på den varan i år. Det kan man också tänka sig. 
Elsa: Hade du några idéer där då? 

G: Jag har massa med idéer med det är ni som ska komma på. (skratt) 
Elsa: Ja, men precis. Nej, men vi har alltså… Det som vi har tänkt när vi har vart ute i 
butikerna så har vi känt liksom att. Vi kände det när vi kom in här (i gårdsbutiken) ja 
men det är så här vi har tänkt väldigt mycket att... Korgar. Det här är ju bara 
brainstorming nu det är ingenting som är klart för vi har ju inte kommit så långt i 
arbetet. Men det vi har tänkt på är liksom om man på nåt skulle kunna tänka asså 
picknick eller för just cider att man bygger upp med korgar och små såna här rutiga 
dukar och så placerar man ciderflaskor. Såna saker har vi ju tänkt på. 

Emma: Ja, så som ni har det här! (i gårdsbutiken) 
Elsa: Ja, precis! Det är ju precis så som ni har det här. 

G: Ja, det är verkligen trevligt ja visst. 
Elsa: Att det är lantligt och genuint liksom. 

G: Ja, det inspirerar kunderna. 
Emma: För det är ju vissa butiker som gör så. Men det är ju för alla deras produkter. 
Inte specifikt för Brunneby eller något annat företag. Så jag vet inte hur det funkar 
med om ni kommer med förslag, om ni skickar med såna saker eller... 

L: Man kanske kan trycka upp en expokartong i rödrutigt. Det kanske inte kostar så 
mycket. 

G: Ja men visst. Det är ju just det med att väcka dom associationerna. Det är jättebra. 
Vi säljer jättemycket såna här presentkorgar och kassar som jag sa.  (innan intervjun 
på en rundtur i gårdsbutiken) En del butiker har upptäckt det också och satsat på det 
konceptet.  

Elsa: Precis. Sen har vi ju också läst om nånting som kallas sinnesmarknadsföring det 
är ju egentligen på ren svenska provsmakning kan man ju säga. Eller vad skulle du 
säga? (Vänder sig till Emma) 
Emma: Jo men det är att man ska aktivera alla sina sinnen: om det är trevlig musik i 
butiken så kan man bli lockad till att köpa och man känner att det luktar gott, om det 
är nybakat, så kanske man vill ha bröd eller nåt sånt där. 

G: Ja, men visst är det så. 
Elsa: Det skulle ju vara häftigt att göra en monter med provsmakning och så är det 
fågelkvitter. (skratt) Asså nånting så att det verkligen känns lite lantligt. Men jag vet 
inte… Där är det ju… Jag vet inte hur mycket det är upp till butiken. Om det kostar 
pengar att ha en sånt ställe och så ska det stå nån där och dela ut små koppar. Jag vet 
inte. 

G: Ja, oftast funkar det så att det är fabrikanterna eller leverantörerna som betalar en 
demonstration och oftast har de inte egen personal utan går till en firma med 
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demonstratriser. Och då åker dom ut dit och kanske kör torsdag fredag, eller fredag 
lördag eller nånting sånt. Det beror på hur mycket man vill betala för så att säga.  Och 
det är inlagt också i ett schema i butiken, vilka demonstrationer dom ska ha. Och då 
utnyttjar dom de materialet dom fått från leverantören och bygger upp montern och 
annars är det ofta de standardmåtten ni ser på Ica Maxi till exempel. Då står dom där 
och en del gör ju ett bra jobb och andra står mest och ser tråkiga ut.  

L: Ja, det är rätt stor variation. 
G: Ja, dom flesta går förbi och vill provsmaka lite och så säger dom tack och går 
vidare. Så det kräver ju en liten insats att man pratar och vara lite trevlig. Jag har stått 
jättemycket själv och demat så att. Det är ju ett effektivt sätt att sälja men väldigt 
många känner sig lite skyldiga att köpa när man blivit bjuden. Svenskar är inte vana 
vid att bli bjudna på nånting. 

Elsa: Ne, just det. Jag vet till och med i Motala på Ica Maxi tror jag det är var. Då vet 
jag att det var en kvinna som stod och delade ut te. Och så säger hon såhär: Nej, jag 
tycker inte ens om te. 
G: Va?! 

Elsa: Snacka om att ha fel person där! 
G: Verkligen. Dom ska ju inspirera kunderna. 

Elsa: Ja precis. Det var verkligen inte det… 
G: Tur att hon inte hade provisionslön. 

(Skratt) 
G: Det är ju verkligen tokigt.  

Elsa: Det är ju bara tragiskt. Snacka om att inte tänka efter ens.  
G: Det är ju roligt att stå och sälja och träffa trevliga människor! Dom flesta blir ju 
glada när man bjuder dom. Så det är ju lätt att det blir bortkastade pengar om man har 
fel personal som står där. Räkna med att det kostar 3000 spänn på en dag i alla fall. 
Att ha en demonstratis som står där. 
 

Elsa: Vi har ju funderat lite på skyltar och sånt i butiken om man skulle behålla sin 
hylla och sen så satsar man på nån skylt eller nånting. 

G: Ja precis.  
Elsa: det kanske är det som är lite mer kostnadseffektivt än att bygga upp en ställning. 
Men då kanske ställningen eller stället hamnar mer alltså på ett bättre läge så det är 
svårt att veta. 

G: Ne, men skyltar är ett ganska svårt ämne. Många butiker vill ha bara sina egna 
skyltar och dom har en policy för det. Men i vissa butiker där kan man få ha skyltar 
och då finns det ju såhär liksom storlekar som dom har känsla för så att säga. De 
passar in i det hela och det måste anpassas där. Man får ju skaffa sig lite information. 
Men skyltar på till exempel Ica Signalen som jag var ute på för 14 dar sen dom 
frågade lite efter det: Kan vi hänga upp lite nya skyltar här. Så det kan vi gott trycka 
upp. Lisa gjorde några snygga skyltar som vi har här i butiken. Så det skulle vi 
behöva också. Vi har väldigt enkla skyltar. Nästan inga skyltar alls. Lite såna här 
inplastade. (Räcker fram ett A4 papper med bilder från Brunneby och lite text till Elsa 
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och Emma) De lyfter ju fram lite med glada färger och så vidare. Ett fotokollage i all 
sin enkelhet. 

Så det skulle vi faktiskt behöva ha, ett skyltmaterial så det kunde ni också titta på. 
Emma: Och då är det olika storlekar? 

G: Ja men om man säger A4 eller A3 nånting sånt kan ni jobba med då. Det är 
praktiskt. 

 
Elsa: Vi känner ju att vi vill absolut inte komma och köra över dig (Lisa) på det här 
för det är ju ändå du som har allting utarbetat. Så vi känner ju att du får ju väldigt 
gärna säga till oss liksom att: så här har jag tänkt och ni får göra såhär. Att vi blir en 
slags förlängning av dina tankar eller vad man ska säga. För att vi vill ju absolut inte 
trampa dig på tårna. 

L: Nej visst. Men ni kan ju titta på de här grejerna som jag har gjort och utgå från 
dom. Det är ju fortfarande ganska spretigt och stor variation och sådär men ni kanske 
kan se en röd tråd. 
Elsa: När vi var i butiken så tittade vi på marmeladen framför allt och den känns ju 
väldigt genomarbetad. Är det någon produkt som du känner att: Tänk så här. Alltså, 
om man ska utgå från en. Har du nåt sånt? 

L: Ehh. Nej det är jättesvårt att säga för att jag skulle gärna vilja att alla etiketter 
såg… Att man ser att de kommer från Brunneby. Det är ju min dröm. MEN det är 
långt dit tror jag. Så… nä det är för svårt att utgå från det i dagsläget. 
G: Vi har också mycket olika produktkategorier. Så då kan det vara en stor fördel att 
ha lite som skiljer dom åt. Logotypen är ju sammanhållande, självklart. Och typsnitt.  
Elsa: Har ni något typsnitt? 

L: Det vi använder mest nu är Gaudi…. Och kompletterar med Shelley. Det är lite 
snirkligt.  

Emma: Några speciella färger som ni använder? 
G: [ohörbart] blått har vi använt mycket. Annars är det naturligt att man använder 
naturfärger. Grönt, rött, orange. 
L: Ja, naturliga färger. Det är ju så extremt många olika färger i illustrationerna så det 
är inte direkt… 
 

Emma: Bakgrunden är ljusgul… (pekar på en marmeladburk som står på bordet) 
L: Ja det används ju på marmelad och sylt. Men de används ju inte på, liksom på 
äpplen och cider. 
G: Ja, vi har haft det på några saftflaskor. Blåbär och fläderbär och lite sådär. En 
gulfärgad bakgrund. 
L: Jo, det har vi haft. 

G: Sen är det ju roligt i och med att vi är så flexibla. Man kan ju testa lite olika 
koncept ibland. Kör man fram en etikett och ser hur det funkar. Man kan lära sig en 
hel del.  
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Elsa: Såna här små kampanjlappar är det intressant? Jag tänker att ni har ju ganska 
mycket, både restaurang och gårdsbutik och kappellet är ert också eller? 
G: Ja, Brunneby kyrka ja. Det är ju staten som äger den då men vi sköter ju om den. 
Så är det.  
G: Marknadsföra det på det viset. 

Elsa: Jag tänker liksom lite bröllop, den stilen. 
G: Jo, vi har lite skyltar och det ligger väl nåt där på hemsidan också idag. Visst. Du 
tänkte på flyers? 
Elsa: Nä, jag tänkte ibland så: Köp en flaska och ha chans att vinna, eller köp två 
flaskor och ha chans att vinna ditt drömbröllop. Eller asså, det kan man ju helt 
bestämma själv var gränsen ska ligga på. Eller middag på restaurang Bettina. 

G: Ja, absolut.  
L: När vi har haft julmarknad och så här så har vi ju haft lite: Vinn en årsförbrukning 
av saft. Och att folk ska… det har vart ett tryck för att få in e-mailadresser till 
nyhetsbrevet. Så att folk får skriva i, kryssa om de vill ha nyhetsbrev. Och det har vi 
ju… På julmarknaden fick vi ju 300 e-mailadresser så det var ju jättebra. Det har 
fungerat bra. 

G: Sen visar det sig att det bara är hälften av alla som får nyhetsbrevet som läser det 
och då kan man undra lite. 

L: Ja man undrar om det är så effektivt egentligen. 
Emma: Dom får ju liksom ett hum om vad Brunneby är. Även om dom inte läser det 
så ser dom att det kommer från Brunneby. 
L: Jo, det blir ju som en liten påminnelse. 

G: Ja, det står Brunneby spam. (skratt) 
L: Jo, men egentligen räcker det ju med det. Bara namnet. 

Elsa: Det undermedvetna blir plötsligt jättesugen på äppelmust. 
L: Ja precis, det är så det funkar. (skratt) 

G: Absolut 
 

Elsa: Jaa 
G: Ja då har ni en hel del att jobba vidare på, fundera lite, kan känna lite i några dar. 

Elsa: Absolut 
G: Så är det bara att ringa eller mejla mig eller Lisa. 

L: Ja visst.  
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Bilaga 2: Telefonintervjuer 10/4 2012 
G: Gunnar Kjellin 
E: Elsa Bolling Landtblom 
L: Lisa Golbe 
 

Telefonintervju 1: Gunnar Kjellin  
 

G: Tja, det är Gunnar! 
E: Hallå Gunnar! Det var Elsa här från Linköpings Universitet. 

G: Hej på dig du! 
E: Hur står det till? 

G: Ah, det är lite stressigt just nu, jag ska iväg ner till Göteborg en sväng. 
Vänta lite jag lägger från mig luren bara… Paus. 

E: Ja… 
G: Ja, kör! 

E: Jo vi hade några frågor som inte riktigt vart så tydliga 
Så Jag har tre frågor till dig. 

G: Kör med det lite snabbt här, jag har bråttom. 
E: Vad särskiljer er från konkurrenterna enligt er? 

G: Det hörs så jäkla svagt här, jag går fram till fönstret får jag se… Okej. 
E: Vad särskiljer er från konkurrenterna enligt er? 

G: Hallå, är du där? 
E: Hallå, hör du mig? 

G. Ja, men väldigt svagt. 
E: Vad särskiljer er från konkurrenterna enligt er? 

G: Vad som särskiljer oss? Ja väldigt stor flexibilitet och är nära kunderna. Å att vi 
har ett mycket större sortiment än andra. 

E: Ah, Just det. 
Vad är det viktigaste som ni vill föra fram i butiken? 

G: I butiken… Eh, Känslan. Det är det här naturligt nyttigt och gott som vi kör som 
devis. Och närproducerat också då. 

E: Närproducerat också. Jajjemän, vilken målgrupp riktar ni er till? 
G. Ja, egentligen är det väl alla som vill leva ett hälsosamt och gott liv med 
livskvalitet. Men i första hand är det väl kanske medelålders och äldre. Saft det dricks 
ju väldigt mycket av barn, det är inte dem som köper saften, utan det är ju föräldrarna 
som gör det i allmänhet, men de konsumerar, så det, det är väl inte så specifikt det där 
med målgrupp egentligen. Så har vi massa olika produkter då eh, som spänner in ett 
brett sortiment med konsumenter. Alla, alla tycker nog om Brunneby, tror jag.  
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E: Hm.  
Men dåså, det var allt! 

G: Det var det? 
E: Jajjemän,  

G: Ja, det är bara att du återkommer med mer frågor vet du! 
E: Jajjemän, Tack så hemskt mycket Gunnar! Ha en bra dag! 

G. Ja detsamma, hej! 
E. Tack hej! 

 
 

Telefonintervju 2: Lisa Golbe  
 

L: Hej det är Lisa. 
E: Hallå Lisa, det var Elsa här från Linköpings Universitet! 

L: Hej, hej! 
E: Hej, hej! Hoppas jag inte ringer och stör dig! 

L: Har ni haft en trevlig påsk? 
E: Ja det har vi, tack! Har du haft det? 

L: Jadå det har varit bra, lugnt och skönt. 
E: Du vi har gått igenom intervjun nu. Och vi hade några frågor till dig som vi inte 
riktigt fick svar på. Jag tänkte om jag kunde ställa dem, det är fyra stycken? 
L: Ja 

E: Den första är vad vill ni att konsumenterna ska tänka när de ser era produkter i 
butiken? 

L: I butiken? 
E: Ja. 

L: Ehm, ja alltså vår slogan är ju naturligt nyttigt och gott och det är ju egentligen det 
som vi vill att kunden ska tänka… ja, och att det är kvalitet. 

E: Vilken målgrupp riktar ni er till? 
L: Ja, det är egentligen en ganska bred målgrupp.  

E: Mmm. 
L: Det är ju liksom från, ehm liksom, den unga barnfamiljen till liksom, pensionären.  

E: Har du några produkter som du skulle säga har lite smalare målgrupp?  
L: Ehm, ja de osockrade produkterna vi har och de nya, ehm sådär, lite mer 
hälsojuicer som vi ska lansera nu under våren det är väl mer riktat åt den 
hälsomedvetna personen. 

E: Mmm. 
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Har du reflekterat kring kampanjer själv? 
L: Vad sa du nu? 

E: Hur har du reflekterat kring kampanjer? 
L: Hur jag har reflekterat… Ehm, ja jag har tänkt på lite olika medier liksom. Vi har 
haft möte med till exempel TV4 och tänkt att dem skulle ha någon reklamfilm kanske 
eller om vi skulle vara sponsor på något program sådär så att man dyker upp i slutet 
på något program. Eller om man ska skicka med reklamblad ut när man skickar ut 
orders och sådana här saker.  Och hemsidan blir ett viktigt forum för att lägga ut eh, 
göra reklam för nya produkter och sådär då. Nyhetsbrevet. 
E: Ja just det  

L: Det är så som jag har tänkt. 
E. Mmm. 

Hur har du reflekterat kring att använda skyltar i butiken? 
L: Eh ja, det är ju ett arbete som vi är igång med, alltså tänker du på, liksom, i 
gårdsbutiken eller ute i...? 
E: Jag tänker ute i… Inte gårdsbutiken så att säga. 

L: Nej, i andra butiker, ja. Jo det har vi funderat lite omkring. Hur man kan göra det 
om man ska ha ngt sådant som hänger ut från hyllan eller om man har ha något sådär 
rabattkupong som brukar vara ibland och sådant. 
E: Mmm. 

L: Men det är rätt så begränsat vad man kan skylta på en hylla i en butik också, så ja, 
vi har inte kommit så långt med det. 

E: Ja, men jättebra lisa! Det var allt! 
L: Ja, det är bara att ni hör av er om det är något mer! 

E: Tack, det gör vi! 
L: Hejdå! 

E: Hejdå! 
 
 

Bilaga 3: Bildförteckning 
Se den separata bilagan ”Bilaga - Bildförteckning” 


