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Förord 
 
Jag har länge fascinerats av reklam och när jag läste en kurs i copywriting väcktes mitt 

intresse och min nyfikenhet för varumärken. Jag är en stor kaffefantast och tog därför chansen 

att till denna uppsats kombinera min nyfikenhet för varumärken med min passion för kaffe; 

jag skulle skriva om kaffevarumärken. Att få djupdyka in i Sveriges största kaffevarumärken 

har varit en spännande resa från första stund. Arbetet har varit roligt, givande och 

inspirationsfullt med tidiga morgnar, sena kvällar och många koppar kaffe.  

 

Jag vill rikta ett tack till de personer som har gjort denna uppsats möjlig: varumärkesskaparna 

på Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classic, personerna som har ställt upp på 

fokusgruppsintervjuer och sist men inte minst min handledare, Peder Hård af Segerstad. 

 

Jessika Löwling Helmerskog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
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Aim : The aim is to study the brand identity as well as the brand image for each of the brands: 
Löfbergs Lila, ZOÉGAS and Classic. Furthermore the aim is to determine whether the brands 
identity comport with the brands image. Ultimately the study will establish whether or not the 
brands can be considered as strong brands. 
 
Method/Material : This thesis will first and foremost explain a number of theories related to 
the subject which will give a deeper understanding in the subject as well as providing the 
reader with necessary knowledge to fully understand the study.  
 To create a broad and correct picture of each brand interviews have been made with both the 
people behind the brand as well as with the consumers.  
 The interviews with the brand makers have been made by a questionnaire with questions 
about the brand and its identity. 
 The interviews with the consumers have been made through focus group interviews; two 
groups with four people in each group. The layout of the interview was structured where the 
interviewer asked a number of questions which the people in the group were given the 
opportunity to discuss open with each other. 
 After the interviews the collected material was analyzed through the chosen theories, 
particularly the CBBE-model which worked as a model for the analysis. 
 
Main Results: The main results are that even though all three brands are successful in 
communicating their values and qualities to the consumer, not all of them can be considered 
to be strong brands. The study showed that ZOÉGAS and Classic almost only got positive 
feedback from the consumers while Löfbergs Lila got negative feedback overall. However, all 
brands were considered strong brands by the consumers, with the exception that Löfbergs Lila 
wasn’t considered a strong coffee brand. 
 The conclusion I reached was that ZOÉGAS and Classic without doubt can be considered 
strong brands whereas Löfbergs Lila cannot. The reason for this is simply the consumers  
overall negative feelings and the lack of loyal customers.  
 
Keywords: Brands, strong brand, brand identity, brand image, CBBE-model, Löfbergs Lila, 
ZOÉGAS, Classic. 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Den här studien behandlar varumärkesidentitet, varumärkesimage samt begreppet starkt 
varumärke. Begreppen har applicerats på tre kaffevarumärken, Löfbergs Lila, ZOÉGAS och 
Classic med syftet att undersöka hur identitet och image ser ut för respektive varumärke.  
 
Syftet med studien är att se om, och eventuellt hur, varumärkesidentitet och varumärkesimage 
kan skilja sig mellan tre varumärken som säljer snarlika produkter. Vidare är syftet att avgöra 
hur identitet och image stämmer överens samt att avgöra om respektive varumärke kan anses 
vara ett starkt varumärke. 
 
Studien tar utgångspunkt i utvalda teorier som är relaterade till ämnet och anses vara 
nödvändiga för att läsaren ska förstå det insamlade materialet och undersökningen till fullo. 
För att få en bild av varumärket ur både identitets- och imageperspektiv har dels personliga 
intervjuer, genom frågeformulär, med varumärkesskaparna utförts, dels fokusgruppsintervjuer 
med konsumenterna. 
 
I de frågeformulär som varumärkesskaparna svarade på gick det att se tydliga likheter mellan 
de tre varumärkena; de primära egenskaperna som förmedlas till konsumenten är gott kaffe 
som håller hög kvalitet. Respektive varumärke visade sig sedan ha profilerat sig genom att 
förmedla andra egenskaper till konsumenten i hopp om att skilja sig från konkurrenterna. 
Löfbergs Lila genom sina färger och sin hockeyinriktning, ZOÉGAS genom mörkrostat kaffe 
med stark personlighet och Classic genom lite finare kaffe med Stockholmsprägel. 
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med två grupper med fyra personer i varje grupp. 
Metodvalet var att genomföra en strukturerad fokusgruppsintervju med strukturerade frågor 
som gruppen gavs utrymme att diskutera fritt. Resultatet av fokusgrupperna var att det överlag 
var positiva tankar och känslor för ZOÉGAS och Classic medan det nästan uteslutande var 
negativt kring Löfbergs Lila. Anledningen till negativiteten för Löfbergs Lila berodde främst 
på för lite fokus på själva kaffet och för mycket, och omfattande, publicitet i samband med 
hockey. 
 
Det insamlade intervjumaterialet har redovisats och sedan analyserats utifrån de valda 
teorierna med utgångspunkt i CBBE-modellen.  
 
Slutligen har det analyserade materialet lett fram till en slutsats som visar på att alla tre 
varumärken lyckas med att förmedla märkets egenskaper till konsumenten till den grad att 
varumärkets identitet och image stämmer överens med varandra. Vidare har ZOÉGAS och 
Classic konstaterats vara starka varumärken på grund av positiva respektive lojala kunder. 
Slutsatsen om Löfbergs Lila visade sig vara betydligt mer komplicerad då konsumenterna 
överlag var mycket negativa till produkterna och tyckte att märket är ett starkt varumärke men 
inte ett starkt kaffevarumärke. På grund av detta, samt bristande kundlojalitet, drogs slutsatsen 
utifrån studien att Löfbergs Lila inte kan anses vara ett starkt varumärke. 
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1. Inledning 

I boken ”Varumärkesstrategi” citerar Frans Melin tidningen Fortune Magazine;  
 
”In the 21st century, branding will ultimately be the only unique differentiator between 
companies.” 
  
Varumärkets betydelse har under senare år diskuterats allt livligare och i allt vidare kretsar. 
Begreppet varumärke har gått från att vara intressant för marknadsförare och jurister till att bli 
intressant för andra yrkesgrupper och till och med för oss konsumenter.1 I och med världens 
stora varumärken som Coca-cola, Apple, McDonalds och IKEA har vi blivit uppmärksamma 
på varumärkets kraft och betydelse i samhället. 
 
Vi konsumenter gör ständiga val i vardagen. Det kan handla om att välja vilken TV vi ska 
köpa, vilken bank vi ska anlita eller vilket kaffe vi ska köpa. När vi står vid hyllan i 
matvaruaffären och ska välja kaffesort är det flera faktorer som avgör vilket märke vi väljer. 
Dessa faktorer varierar från konsument till konsument; ofta är det helt enkelt priset som avgör 
men ibland väljer vi ett visst varumärke av andra anledningar. 
 
I Sverige finns det flera olika kaffevarumärken och tre av de vanligaste vi ser i affären är 
Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classic. Jag kommer att undersöka dessa tre varumärken och 
låta citatet från Fortune Magazine följa mig under uppsatsskrivandet. Genom att kontinuerligt 
reflektera över dess innebörd vill jag i slutet av mina studier konstatera om uttalandet 
stämmer eller inte. 

1.1 Problemformulering 

Inom i stort sett varje produktkategori finns det ett antal varumärken som kämpar om 
kundernas förtroende. Alla dessa varumärken har en varumärkesidentitet och en 
varumärkesimage. Identiteten byggs upp av varumärkesskaparna och när denna förmedlas till 
konsumenten skapar konsumenten av image av varumärket. 
 
Det varumärkesskaparna strävar efter är att den image som konsumenterna har ska stämma 
överens med den identitet de bygger upp för varumärket. Problematiken i detta är att när 
märkesskaparna kommunicerar varumärket till konsumenten finns det flera yttre faktorer som 
påverkar hur konsumenten uppfattar och tar till sig varumärket. Dessa faktorer gör att 
konsumentens image inte alltid stämmer överens med det som märkesskaparna ämnat 
förmedla. 
 
Jag vill, genom att studera tre varumärken som säljer liknande produkter, undersöka det 
komplexa i begreppen varumärkesidentitet, varumärkesimage och dess samband. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att studera tre varumärken som säljer snarlika produkter för 
att se om, och eventuellt hur, respektive varumärkes identitet skiljer sig från dess image. 
Studien kommer att ta utgångspunkt i begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage 
vilka kommer att appliceras på varumärkena Löfbergs Lila, ZÓEGAS och Classic.  
 

                                                 
1 Melin, Frans, Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Liber AB, Malmö, 2008, s. 15 



4 
 

Mina huvudfrågeställningar är: 
 
 - Hur ser Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classics märkesidentitet ut? 
 - Hur ser konsumentens image av respektive varumärke ut? 
 - Stämmer de valda varumärkenas identitet överens med dess image?  
 - Är Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classic starka varumärken? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Varumärkets historia 

När man söker sig tillbaka i varumärkets historia och uppkomst blir man bekant med ordet 
bomärke; ett tecken utformat av ett antal linjer som användes för att märka den egendom som 
kunde förväxlas med någon annans egendom. 
 
Bomärken har existerat i mer än 4000 år och man kan genom egyptiska väggmålningar utläsa 
att egyptierna använde bomärken i mer än 2000 år före vår tideräkning.  
 
Proceduren att märka kreatur och ägodelar må ha börjat hos egyptierna men det spred sig 
snabbt, följde utvecklingen och fick nya användningsområden och syften. Från att tidigare ha 
märkt ägodelar för att visa vem de tillhör började man även märka saker för att visa vem som 
stod bakom skapandet. Ett exempel på detta är konstnärer som signerar sina verk; signaturen 
skulle komma att ha en värdeskapande effekt men konstnären känner även att han av stolthet 
vill signera sitt verk. Den värdeskapande effekten i signaturen kan kopplas samman med en 
annan viktig aspekt vad gäller produktmärkning, nämligen för att garantera att det är den äkta 
varan. 
 
Ett annat exempel på produktmärkning är i antikens Rom där man märkte både tegelstenar 
och oljelampor med tillverkarens namn och ibland även information om var leran kom från 
och vilken byggnad teglet var ämnat för. Utvecklingen av produktmärkning fortsatte och 
användes på olika sätt under medeltiden i Frankrike och senare i boktryckarkonstens 
begynnelse för att utvecklas och få en helt ny betydelse år 1885 då Englands, och troligen 
världens, första varumärke med ensamrätt registrerades av bryggeriet Bass.  
 
Sett ur ett historiskt perspektiv inser man att det alltid har funnits ett behov av märkning av 
ägodelar och varor. Från att ha märkt egendom för egen igenkänning märker man idag varor 
för att konsumenten ska känna igen varumärket som sitter på produkten. Utvecklingen har 
artat sig så att i dagens samhälle betyder märket ofta mer än själva produkten.2 

1.3.2 Bakgrund Löfbergs Lila 

Löfbergs Lila grundades i Karlstad 1906 av bröderna Anders, John och Josef Löfberg. Idén 
uppkom när Anders Löfberg började fundera över de långa transportsträckorna för 
kolonialprodukter till och från Malmö och Göteborg. Anders löste problemet genom att 
tillsammans med sina två bröder bygga en egen kolonialvaruimport i hemstaden Karlstad. 
 

                                                 
2 Mollerup, Per, ”Varumärkets historia”, i Holger, Lena; Holmberg, Ingalill (red.), Identitet – om varumärken, 
tecken och symboler, Raster förlag, Stockholm, 2002, s. 29 - 36 
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Kolonialverksamheten växte och något senare började man rosta kaffet själv. På den här tiden 
fanns det små kafferosterier i var och varannan stad i Sverige. Rosterierna tillgodosåg de 
närmaste omgivningarna med kaffe men någon märkesvaruhandel existerade inte. 
 
Bröderna Löfbergs kafferostare värmdes upp av Karlstads gasverk vilket inte var helt 
problemfritt. I och med brödernas växande verksamhet och frekventa kafferostning räckte inte 
gasen till för att värma upp hus och ugnar runtom i Karlstad. Efter påtryckningar från både 
bröderna Löfberg och stadens invånare drog gasverket nya ledningar som löste problemet och 
gav kafferosterier nya möjligheter. 
 
Redan på 1920-talet gick bröderna från att sälja kaffet i lösvikt till att sälja produkten i 
förpackade påsar.  Påsarna hade varumärkesbeteckning och brödernas verksamhet började ta 
fart på allvar. 
 
1927 såldes Löfbergs kaffe i elva olika blandningar där varje blandning hade en egen färg på 
påsen. Den mest populära blandningen, i lila påse, hette Löfbergs Lyxblandning. Det var 
denna kaffesort som var ursprunget till benämningen Löfbergs Lila och det som senare blev 
det övergripande varumärket för hela sortimentet. Det var även under detta år som bröderna 
delade upp sin verksamhet och Anders Löfberg ensam tog ansvar för kaffeverksamheten. 
 
1945 gick företaget i arv till Anders son, Åke Löfberg. Åke satsade mycket på 
marknadsföring och produktionsteknik, något som fick verksamheten att växa snabbt. Redan 
1950 upprättades ett distributionsnät över hela landet och Löfbergs Lila blev ett rikstäckande 
varumärke. 
 
På 1960-talet började sponsringen för idrottsklubbar breda ut sig över Sverige. Löfbergs Lila 
var med från början och deras logotyp prydde då Djurgårdens idrottsförings tröjor. Senare 
kom Löfbergs Lila att istället sponsra Färjestads BK och även, genom sponsring, få en arena 
uppkallad efter varumärket. 
 
Löfbergs Lila har under de senaste tio året inlett flera samarbeten samt utökat sin verksamhet. 
1999 startas Löfbergs Lila AS i Norge, 2001 startas International Coffee Partners tillsammans 
med fyra andra kaffetillverkare, 2002 upprättas ett delägarskap i Peter Larsens Kaffe A/S och 
2006 förvärvas Kobbs te.3 
 
Löfbergs Lila motto lyder ”Ett godare kaffe!”.4  

1.3.3 Bakgrund ZOÉGAS 

Med en kaffekvarn och kaffebrännare startade Carlos Zoéga en kaffehandel i Landskrona år 
1881. Trots att det var år 1881 som ZOÉGAS kaffeverksamhet började så är det officiella 
födelseåret för firman 1886; året då Carlos Zoéga flyttade till Helsingborg där han slog upp en 
butik.  
 
Carlos Zoéga gick bort redan 1888 och hustrun Maria övertog då verksamheten. Maria gifte 
sig sedan med Johan Svensson och det var deras son Rudolf som skulle komma att utveckla 
företaget och gå från hantverksverksamhet till industriverksamhet.  
 

                                                 
3 http://www.lofbergslila.se/sv/Om-Lofbergs/Om-oss/Historia, (26/11/09) 
4 http://www.lofbergslila.se/sv, (26/11/09) 
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1903 började verksamheten ta fart då man skapade Mollbergs blandning. 15 år senare kom 
också Horns blandning som senare döptes om till Skånerost. Båda dessa blandningar finns 
fortfarande med, och är mycket populära, i ZOÉGAS sortiment. 
 
I slutet av 1920-talet fanns möjligheter att köpa stora och välutvecklade rostmaskiner från 
USA. På marknaden fanns maskiner som kunde rosta uppemot 240 kg kaffe åt gången, men 
på ZOÉGAS nöjde man sig med en som rostade 180 kg kaffe. Anledningen till detta var att nå 
högsta möjliga kvalitet. 
 
När Rudolf Zoéga pratade om kafferostningens konster talade han alltid om kvalitet. Han 
jämförde konsten med att komponera musik med likheterna att finna harmoni i 
kafferostningen. Rudolf drev verksamheten framåt och hade vid sin död 1970 nått stora 
framgångar på kaffemarknaden. 
 
Efter Rudolfs död tog hans dotter Thelma över verksamheten. Thelma hade arbetat vid 
Rudolfs sida sedan 40-talet och var väl införstådd i hur verksamheten fungerade samt dess 
filosofi. 
 
1986 övertog Findus AB, idag Nestlé Sverige AB, aktiemajoriteten i ZOÉGAS. 
Kaffeverksamheten drivs idag vidare i samma anda som tidigare där mottot lyder ”Ett riktigt 
gott kaffe”.5 

1.3.4 Bakgrund Classic 

1884 öppnade Arvid Nordquist en delikatess- och vinhandel i Stockholm. Arvid hade en stor 
passion för kaffe och importerade kaffebönor av hög kvalitet till sin butik. 
  
Under 1940-talet började Arvid märka flera av sina produkter med namnet Classic. Namnet 
kom ursprungligen från ett belgiskt sardinmärke vars produkter Nordquist sålde och fick 
därifrån idén till namnet. Nordquist köpte loss varumärket och gjorde det till sitt eget. 
 
Ungefär samtidigt som Arvid började märka sina varor med Classic lämnade han över 
verksamheten till sin son, Bengt Nordquist. 
  
Redan på 1950-talet började verksamheten Arvid Nordquist att importera malet, 
vakuumpackat kaffe från USA. Man sålde kaffet i plåtburkar och på den här tiden fanns det 
bara en sorts kaffe – mörkrost. 
  
På sena sextiotalet utökade man sitt kaffesortiment och lanserade Classic mellanrost. Det nya 
kaffet blev snabbt en storsäljare och man började förpacka och sälja kaffet i allt större 
förpackningar. 
  
Från sextiotalet till tvåtusentalet utökades sortimentet ytterligare och produktförpackningen 
genomgick en förändring; plåtburken blev en burk med plastlock för att sedan bli den påse 
som Classic använder än idag. 
  
Classic har idag sju olika sorters kaffe i sitt sortiment och de går under mottot ”För  
finsmakaren i dig”.6   

                                                 
5 http://www.nestle-nordic.com/zoegas/om_zoegas/historia.htm (26/11/09) 
6 http://www.classickaffe.se/Viktiga%20årtal-35.aspx, (27/11/09) 
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2. Teori 
Nedan presenteras de teorier som  kommer att ligga till grund för analysen av det insamlade 
materialet. 

2.1 Begreppet varumärke 

Ordet brand, varumärke på engelska, härstammar från det gamla nordiska ordet brandr som 
betyder ”att bränna” och ”att märka”. Ordet användes av vikingarna när de brännmärkte sin 
boskap för att kunna identifiera dem.  
  
I dagens samhälle definieras ordet varumärke av American Marketing Association genom 
synonymerna namn, term, symbol, märke, design eller en kombination av dessa ord. Man 
menar att syftet med ett varumärke är att skapa en identitet för den produkt man säljer och att 
särskilja den från konkurrenternas produkter. Ett varumärke är med andra ord ett namn, 
logotyp eller märke för en produkt.7 Exempel på stora och välkända varumärken är Coca-cola, 
McDonalds, Apple och IKEA. 
 

    

2.2 Märkets olika författare 

Det finns olika faktorer som spelar in när ett varumärkes mening bildas. Man menar att 
märkets mening skapas då det cirkulerar i samhället och interagerar med människorna. Vidare 
kan man säga att märket förses med olika historier från olika författare och det är historierna 
som bildar märkets mening; märket har ingen mening i sig själv utan skapas av de aktörer 
som finns kring märket. Dessa aktörer kallas här författare och delas in i fyra kategorier: 
märkesinnehavaren, konsumenterna, populärkulturen samt andra viktiga intressenter.8 
 
 

                                                 
7 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 2 
8 Bengtsson, Anders; Östberg, Jacob, Märken och människor – om marknadssymboler som kulturella resurser, 
Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 34 
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Fig.1, Märkets författare9 
 
 
När märkesinnehavaren gör märket tillgänglig på marknaden och påbörjar en historia genom 
marknadsföringsaspekter. Denna historia handlar om aspekter som produkt, pris, 
kommunikation och distribution. 
 
När märket sedan når konsumenterna lägger de till historier om märket som de ofta delar med 
sig av till sin omgivning; i och med detta skapas en kulturell mening för märket. Till denna 
kulturella mening hör också den tidigare nämnda kategorin populärkulturen.  
 
Genom populärkulturen får märket ny betydelse och historia genom att den interageras i vårt 
vardagliga liv. Märket kan komma att användas som resurser vid produktion av böcker, tv, 
film, musik, internet osv. Exempel på detta kan vara hur märket framställs i en bok man läser 
eller på vilket sätt märket produktplaceras i en film. När märket dyker upp i dessa 
sammanhang berättas ytterligare en historia och märkets mening förändras på nytt. 
  
Den fjärde kategorin av märkets författare är andra viktiga intressenter som kan tänkas vara 
försäljare, experter, konkurrenter mm. De historier som sprids av denna grupp står ofta i 
direkt motsats till det som märkesinnehavaren ursprungligen har förmedlat till 
konsumenterna.  
  
Alla dessa fyra kategorier har inflytande på märkets mening genom de historier de berättar. 
Märket kommer att ha olika mening för olika människor beroende på vilka historier de har 
tagit del av och därmed vilken bild de har fått av märket. Märkets mening är inte förutbestämt 
eller fast utan i ständig förändring av de historier som berättas.10 

2.3 Varumärkets betydelse 

Det är viktigt att ställa sig frågan varför varumärken är viktiga. Genom att definiera ett antal 
faktorer kan man förstå vilka betydelser varumärket har för innehavaren respektive 
konsumenten. 

                                                 
9 Bengtsson, Anders; Östberg, Jacob, Märken och människor – om marknadssymboler som kulturella resurser, 
Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 34 
10 ibid. s. 35 - 39 
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2.3.1 Varumärkets betydelse för varumärkesinnehavaren 

Den viktigaste faktorn för innehavaren av varumärket är att ge sin produkt en identitet; ett sätt 
att särskilja produkten från övriga på marknaden. Genom att ge produkten en identitet vill 
man skapa en relation mellan varumärket och konsumenten. Konsumenten ska utveckla ett 
förtroende gentemot varumärket. 
  
Genom att hålla en hög produktkvalitet och genom att låta konsumenten lära känna 
varumärket genom marknadsföring och kampanjer ökar man chanserna för att konsumenten 
ska välja det aktuella varumärket. 
  
Vad varumärkesskaparen vill uppnå är att konsumenten känner ett så pass starkt förtroende 
och relation till varumärket att hon förblir en trogen kund som väljer varumärket framför 
konkurrenterna.  
  
Förutom ovan nämnda faktorer öppnar skapandet av ett varumärke flera juridiska möjligheter 
som innehavaren kan dra nytta av. Varumärkesinnehavaren kan skydda varumärkets namn 
genom ett varumärkesskydd och även skydda eventuella särdrag som är specifika för en viss 
produkt. Detta innebär att konkurrenter inte har rätt att kopiera eller plagiera de specifika 
särdragen och innehavaren vinner på så sätt makt på marknaden genom att vara ensam om just 
sin produkt. 11   
  
Det finns även vissa finansiella aspekter som är viktiga för märkesinnehavaren, men då denna 
uppsats inte behandlar ämnet ekonomi väljer jag att inte lägga fokus på dessa. 

2.3.2 Varumärkets betydelse för konsumenten 

Den utan tvekan viktigaste faktorn för oss konsumenter vad gäller varumärken är den relation 
vi skapar och det förtroende vi får för varumärket. Varumärket får en speciell betydelse för 
konsumenten vilken byggs på tidigare erfarenheter vilka kan innefatta både tidigare köp av 
varan men även det vi lär oss om varumärket genom dess marknadsföring. Om man som 
konsument är nöjd med en vara av ett visst varumärke känner man sig trygg att köpa 
produkter av samma varumärke nästa gång man är i affären.  
  
När man tittar på varför en konsument väljer ett visst varumärke ser man till olika risker som 
spelar in på konsumentens val. Man tror att chanserna för köp ökar om man kan eliminera så 
många riskfaktorer som möjligt. De risker man tittar på är: 
 

• Finansiella risker – produkten är inte värt sitt pris. 
• Fysiska risker – produkten kan medföra fysiska risker som hälsoproblem eller 

välbefinnande. 
• Funktionella risker – produkten lever inte upp till konsumentens förväntningar. 
• Sociala risker – produkter medför på något sätt att konsumenten blir generad eller 

skäms. 
• Psykologiska risker – produkten påverkar konsumentens psykiska välbefinnande. 
• Tidsrisk – produkten lever inte upp till förväntningarna och konsumenten måste ta sig tid 

att hitta en ny produkt. 
  

                                                 
11 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 9 
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Det finns alltså många olika anledningar till varför konsumenten väljer att inte köpa ett visst 
varumärke; något som i grund och botten handlar om att hon inte har tidigare erfarenheter 
eller kunskap om varumärket.  
  
Vi kan således dra slutsatsen att konsumenten allt som oftast köper varor av ett för henne 
välkänt varumärke för att undvika att någon av de ovanstående riskerna inträffar.12 

2.4 Varumärkesidentitet 

Begreppet varumärkesidentitet har kommit att bli allt mer använt och omtalat genom åren. 
Varumärkesidentitet är nära besläktat med begreppet varumärkesimage och för att hålla isär 
dessa två begrepp kan man säga att varumärkets identitet skapas av märkesinnehavaren 
medan varumärkets image skapas av konsumenten. 
  
Ett varumärkes identitet är helt unikt och kan liknas vid ett fingeravtryck. Man ska dock 
komma ihåg att medan ett fingeravtryck är något som alltid har varit och förblir detsamma är 
ett märkes identitet konstruerat och högst föränderligt.  
  
När Frans Melin i boken ”Varumärkesstrategi” resonerar kring begreppet varumärkesidentitet 
utgår han från en modell som kallas identitetsprismat. Modellen utformades av Jean Noël 
Kapferer som var den första forskaren att utveckla en modell för förståelse av 
identitetsuppbyggnad.13 
  
 

 
Fig. 2, Identitetsprismat14 
 
Modellen är uppbyggd av sex fasetter och visar på att den övergripande målsättningen för 
märkesinnehavaren är att utveckla en kärnidentitet; en fast kärna som kan vara uthållig och 

                                                 
12 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 7 - 8 
13 Melin, Frans, Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Liber AB, Malmö, 2008, s. 84 
- 86 
14 ibid, s. 87 
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konsistent över tid. För att lyckas med detta krävs att märkesinnehavaren på ett framgångsrikt 
sätt lyckas förmedla en attraktiv bild av märkesprodukten som är sammansatt av faktorer 
relaterade till produktattribut (physique) och till varumärkets personlighet (personality). 
Vidare krävs att märkesidentiteten stämmer överens med konsumentens självuppfattning 
(self-image) och i något avseende är en speglig (reflection) av hur konsumenten vill bli 
uppfattad. 
  
Vi har nu tittat på faktorer från innehavarens respektive mottagarens perspektiv och det är 
intressant att se hur dessa två perspektiv binds samman. I Kapferers modell kan vi se två olika 
typer av förbindelselänkar; relationsskapare (relationship) och kultur (culture). Med 
relationsskapande menas att varumärkesidentiteten bör skapa olika typer av relationer mellan 
märket och konsumenterna. Faktorn kultur i sin tur visar på att märkesidentiteten påverkas 
och till viss del formas av företaget bakom produkten. 
  
Frans Melin argumenterar för identitetsprismans styrka i och med de faktorer och den 
helhetsbild den presenterar men han ställer sig skeptiskt till speciellt en del av modellen. 
Melin menar att kultur inte alltid påverkar en märkesidentitet i den utsträckning Kapferer vill 
framhålla. Vidare lyfter Melin fram exempel på företag som medvetet låter vissa varumärken 
stå helt fritt från företagsnamnet och företagsidentiteten. Anledningen till att vissa företag 
väljer detta tillvägagångssätt är för att de vill skapa en så unik identitet som möjligt för 
varumärket då man tror att märkets ställning kan försvagas genom att direkt förknippas med 
företaget bakom produkten.15 

2.5 Märkesidentitetens olika delar 

När man bygger upp en varumärkesidentitet jobbar man med flera olika delar. I boken 
Strategic brand management av Keller, Apéria och Georgson beskrivs de olika elementen och 
arbetsprocessen ingående. Jag kommer här att redogöra för de stora dragen och därmed skapa 
en övergripande förståelse för hur arbetet med märkesidentiteten ser ut. 
 
De största och viktigaste elementen inom märkesidentiteten är:  
 

• Namn 
• Webbadress 
• Logotyp 
• Symboler 
• Karaktär 
• Talesman (ansikte utåt) 
• Slogans 
• Jingles (musikslogans) 
• Produktförpackning  
• Skyltning 

 
När man arbetar med ovanstående element ser man till ett antal kriterier: 
 

• Minnesvärdhet – Det ska vara lätt att känna igen och komma ihåg. 

                                                 
15 Melin, Frans, Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Liber AB, Malmö, 2008, s. 86 
- 88 
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• Betydelsefullt – Det ska betyda något för konsumenten. Man ska kunna skapa   
associationer som ger en högre grad av betydelse. 

• Sympatiskt – Det ska vara sympatiskt och lätt att tycka om. Detta kan skapas genom att 
det är roligt och intressant eller att det är visuellt tilltalande. 

• Transformerande – Det ska vara lätt att expandera till andra produktkategorier, det får 
alltså inte vara för bindande. Det ska även gå att expandera geografiskt och mellan 
kulturer. 

• Anpassningsbart – Flexibelt och lätt att uppdatera vid förändringar. 
• Skyddbart – Ska gå att skydda både juridisk och gentemot konkurrenter. 16 

 
Det man strävar efter i uppbyggandet av en stark märkesidentitet är att samtliga av dessa 
kriterier uppfylls för var och ett av de olika elementen. Om man lyckas med det har man 
skapat en kraftfull kärna för märkesidentiteten såväl som för varumärket. 

 

2.6 Ett starkt varumärke 

Ett starkt varumärke förutsätter att konsumenten har kunskap om varumärket. När man pratar 
om konsumentens kunskap brukar man dela in begreppet i två faktorer; medvetenhet och 
image.17  

2.6.1 Varumärkesmedvetenhet 

Med medvetenhet menar man hur väl konsumenten kan knyta an till, och identifiera 
varumärket i olika miljöer och situationer. Att ge konsumenten tillräckligt mycket kunskap för 
att hon ska vara medveten om varumärket är nödvändigt för att upprätthålla en stark ställning 
i samhället. När man undersöker varumärkesmedvetenhet tittar man på två aspekter; 
igenkännande och hur väl konsumenten kan återkalla varumärket i minnet.  
  
Igenkännande handlar om hur väl konsumenten känner igen varumärket när hon ser det. Man 
kan mäta graden av igenkännande genom att undersöka om konsumenten, när hon är i affären, 
känner igen varumärket. Om konsumenten känner igen varumärkets logotyp, utformning och 
namn har man lyckats göra konsumenten medveten om varumärket i igenkännandeaspekt. 
  
Den andra aspekten handlar om hur väl varumärket har rotat sig i konsumentens minne. Ett 
exempel på detta är att nämna den aktuella produktkategorin för konsumenten och se vad hon 
tänker på. Det man strävar efter är att varumärket ska finnas med i konsumentens tankar och 
att hon ska kunna plocka fram kunskap om varumärket ur minnet.18 

2.6.2 Varumärkesimage 

Att göra konsumenten medveten om varumärkets existens kan tyckas vara enkelt, men den 
svåra biten är att göra konsumenten medveten på rätt sätt; att skapa en god image. 
Varumärkets image bestäms av de associationer konsumenten gör när hon ser eller hör 
varumärkets namn. 
  

                                                 
16 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 128 
17 ibid,  s. 47 
18 ibid,  s. 49 
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För att undersöka hur varumärkets image ser ut kan man nämna varumärkets namn för en 
grupp konsumenter och se vilka associationer de får. Olika människor får självklart olika 
associationer, men i de flesta fall är associationerna snarlika konsumenterna emellan. Det man 
som varumärkesskapare strävar efter är att associationerna dels ska vara positiva, dels stämma 
överens med den image man har strävat efter att skapa. 
  
Hur starka dessa associationer är beror på hur starka kopplingar till varumärket man har 
lyckats förmedla i den marknadsföring som har bedrivits.  Vidare beror det på till vilken grad 
konsumenten tänker på produktinformationen och relaterar denna till den befintliga 
varumärkeskunskapen. Associationernas styrka avgörs dels av hur relevant den presenterade 
informationen är, dels hur kontinuerligt och konsistent informationen presenteras över tid.19 
 

2.7 The CBBE-model, förhållandet mellan konsument och varumärkesskapare 

Ett vanligt förekommande begrepp när man pratar om varumärken är ”brand equity” som i 
stora drag går ut på studier om hur man ökar värdet på det aktuella varumärket. Begreppet 
används till stor del i ekonomiska aspekter men det har även kommit att spela en stor roll i 
övrig forskning och förståelse för varumärken.  
  
Jag kommer att titta på brand equity ur ett konsumentperspektiv där man menar att kärnan i 
ett starkt varumärke ligger i att förstå och tillgodose konsumentens behov och önskemål. Man 
bygger denna teori runt begreppet ”customer-based brand equity” och följer en CBBE-
modell.20 
 

Fig. 3, CBBE-modell21 
 
 

                                                 
19 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 52 - 56 
20 ibid,  s. 42 
21 ibid, s. 57 
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Modellen visar på samband mellan konsumentens bild av varumärket och 
varumärkesskaparens arbete med varumärkets image. Pyramiden visar på de känslor som 
infinner sig hos konsumenten medan rutorna på sidan visar på hur varumärkesskaparen 
förhåller sig till vart och ett av de fyra stegen i pyramiden.  
  
Det första steget i pyramiden, ”salience”, innefattar utmärkande drag som konsumenten 
uppmärksammar i varumärket; varumärkets identitet och konsumentens kunskap om märket. 
  
Steg två i pyramiden, ”performance” och ”imagery”, handlar om varumärkets betydelse för 
konsumenten, hur varumärket gestaltar sig och står sig gentemot andra varumärken. 
  
”Judgements” och ”feelings” handlar om vad konsumenten tycker och känner för varumärket. 
Vilka reaktioner varumärket väcker hos konsumenten, är de positiva eller negativa? 
  
Toppen av pyramiden, ”resonance”, ser till förhållandet mellan konsumenten och varumärket. 
Är konsumenten lojal mot varumärket? 
  
Vi har nu tittat på pyramidens fyra steg om hur konsumenten uppfattar varumärket.  För att 
skapa full förståelse för sambandet mellan konsument och varumärkesskapare är det viktigt 
att vi även ser till de fyra rutor till höger om pyramiden. Det är viktigt för 
varumärkesskaparen att förstå konsumentens behov och önskemål för att effektivt kunna 
arbeta med varumärket och vinna konsumentens förtroende. 
  
Vi kan genom att titta på denna modell konstatera att ett starkt varumärke står sig genom 
pyramidens fyra nivåer. När varumärkesskaparen har lyckats med att tillgodose konsumenten 
i de fyra stegen har han lyckats med skapandet av ett starkt varumärke.22 Vidare visar 
modellen att varumärkets kärna och kraft bestäms av vad som rör sig i konsumentens huvud; 
konsumentens erfarenheter avgör om varumärket är starkt eller inte.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Keller, Kevin Lane m fl., Strategic brand management – A European Perspective, Pearson education limited, 
Essex, 2008,  s. 56 - 57 
23 ibid,  s. 42 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Studien grundar sig på noga utvalda teorier samt två empiriska undersökningar; intervjuer 
med märkesskapare samt intervjuer med konsumenter. 
  
För att få en så övergripande studie som möjligt har varumärkena studerats både ur 
varumärkesskaparnas och ur konsumenternas perspektiv. Detta öppnar för möjligheten att 
undersöka om märkesskaparna lyckas förmedla den identitet och skapa den image de önskar 
uppnå.  
  
Efter genomförandet av intervjuerna har materialet för respektive varumärke analyserats 
utifrån de valda teorierna. Slutligen har analyserna av det insamlade materialet lett fram till en 
slutsats. 

3.2 Teoretiska vägval 

Tack vare att varumärkets betydelse har kommit att värderas högt de senaste åren har det inte 
uppstått några problem att hitta litteratur inom ämnet. Dock har det framkommit under 
arbetets gång att en stor del av den litteratur som finns tar sikte på ekonomiska aspekter 
snarare än varumärkesidentitet och varumärkesimage. 
  
Detta kom att bli extra tydligt i sökandet av artiklar inom ämnet. Det visade sig vara ytterst 
svårt att hitta artiklar knutna till de begrepp och den studie som ämnas genomföras. På grund 
av detta är källorna som har legat till grund för denna studie nästan uteslutande tryckta källor. 
 
De teorier studien behandlar är teorier inom ämnena varumärkesidentitet och 
varumärkesimage. Teorierna ämnar förklara och skapa förståelse för dessa begrepp och man 
kan se det som att samtliga teorier sammanfattas och ryms i den CBBE-modell som 
presenteras.  

3.3 Empiriska vägval 

Det stod i ett tidigt skede klart att fokusgruppsintervjuer var den bäst lämpade metoden för att 
få konsumentens syn på de tre varumärkena. Den främsta anledningen till detta val var för att 
ge konsumenterna en chans att fritt ventilera sina åsikter och diskutera varumärkena 
tillsammans med varandra. Vidare är denna metod lämplig då ämnet handlar om något så 
komplext som identitet och image. I en öppen diskussion ges intervjupersonerna chansen att 
fritt uttrycka sina tankar och man minimerar risken att frågorna som ställs är ledande eller att 
personerna påverkas av frågans utformning. 
  
En annan viktig aspekt i valet att genomföra fokusgruppsintervjuer var att få höra och 
undersöka de skillnader som finns i konsumentens syn på de tre varumärkena. Dessa 
skillnader är ofta små och svåra att upptäcka om man endast jämför personliga intervjuer. 
Genom gruppdynamiken kan man se en bredare skala av åsikter än vad som uppkommer i 
personliga intervjuer.24 
  

                                                 
24 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Studentlitteratur, 
Lund, 2007, s. 37 - 43 
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Medan valet av metod för undersökningen med konsumenterna var lätt var det desto svårare 
vad gällde undersökningen med märkesskaparna. Den metod som från början kändes mest 
lämplig var personliga intervjuer. Detta för att få nyanserade svar och för att få möjligheten 
att ställa följdfrågor.   
 
Efter kontakt med flera personer inom de tre företagen insåg jag att detta skulle bli svårt. På 
grund av brist på tid och resurser från deras sida var det ingen som kunde ställa upp på 
telefonintervju, men de gick med på att ta sig tid att svara på ett frågeformulär.  
  
Då märkesskaparnas perspektiv är av yttersta vikt för denna studies djup var det ingen tvekan 
inför att ett frågeformulär skulle utformas och skickas till varumärkena.  

3.3.1 Intervju med varumärkesskaparna 

Intervjun med märkesskaparna genomfördes genom att ett frågeformulär med samma frågor 
skickades till reklam- och mediechefen på Löfbergs Lila, till nordic brand manager på 
ZOÉGAS och till marknadschefen på Classic. 
  
Frågeformuläret utformades med hjälp av de riktlinjer som Ekström och Larsson presenterar i 
sin bok ”Metoder i kommunikationsvetenskap”. Ekström och Larsson lägger fram en modell 
där frågeformuläret byggs upp i tre olika nivåer. Den första nivån handlar om enkäten som 
helhet; att hålla en röd tråd genom samtliga frågor för att intervjupersonen ska komma in i rätt 
tankebanor. Den andra nivån handlar om frågeområden, hur en fråga kan påverka nästa frågas 
svar. Denna nivå kan knytas ihop med den tredje nivån som handlar om frågeordningen. För 
att utforma ett tydligt och sammanhållet formulär krävs att frågorna struktureras efter ämne 
och område. Om frågorna kommer huller om buller blir intervjupersonen förvirrad och 
riskerar att tappa fokus på frågorna.25 
  
Frågeformuläret skickades till Löfbergs Lila, ZOÉGAS och Classic via e-post. De svarade på 
frågorna och skickade sedan tillbaka formuläret via e-post.  

3.3.2 Fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med två grupper med fyra personer i varje grupp. 
Sammansättningen i de båda grupperna var två kvinnor och två män i åldrarna 25 – 60 år. 
Samtliga personer är födda, uppvuxna och bosatta i Uppsala. 
  
Anledningen till att sammansättningen i de båda grupperna är likadan är för att syftet med 
studien är att få en generell bild av konsumentens uppfattning av varumärkena. Syftet har 
således inte varit att se någon skillnad mellan kön, åldersgrupper eller någon annan faktor. 
  
Då denna studie behandlar tre olika varumärken och flera olika aspekter föreföll det sig 
naturligt att en strukturerad fokusgruppsintervju var den bäst lämpade metoden. Efter att ha 
utformat ett antal frågor som fokusgruppen skulle besvara genomfördes intervjuerna under 
samma dag i neutral miljö; vid ett bord i ett rum där ingen av intervjupersonerna varit tidigare. 
 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in med bandspelare för att lätt kunna lyssnas på flera 
gånger om. Detta för att säkerhetsställa att materialet redovisades korrekt. 

                                                 
25 Ekström, Mats; Larsson, Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 94 - 
95 
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3.4 Källkritik 

Den kontakt jag har haft med varumärkesskaparna förmodas vara tillförlitlig då varumärkena 
själva bestämde vilken medarbetare som ansågs vara bäst lämpad att svara på mina frågor. 
Som tidigare konstaterat är jag medveten om att telefonintervjuer hade kunnat ge mer 
utförliga och mer nyanserade svar, dock tycker jag att de frågor som ställdes och de svar som 
gavs var konkreta och tillräckligt tydliga för att till fördel kunna användas i studien. 
 
Fokusgruppernas sammansättning kan ifrågasättas ur ett geografiskt perspektiv. Då de tre 
utvalda kaffevarumärkena har sitt fäste i olika delar av Sverige hade det ultimata varit att ha 
personer i fokusgrupperna med, inom Sverige, olika geografiskt ursprung. För att vara kritisk 
till det resultat fokusgruppsintervjuerna gav kan det tänkas vara så att Classics lojalitet hos 
konsumenterna har att göra med att vi befinner oss nära Stockholm. Det är möjligt att 
konsumenternas val av kaffe hade sett annorlunda ut med en spridning inom grupperna, men 
jag tvivlar på att personernas image av varumärkena hade skiljt sig avsevärt.  
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4. Resultat 
Nedan presenteras det material jag har samlat in och som kommer att ligga till grund för min 
analys, diskussion och slutsats. 

4.1 Frågeformulär besvarat av märkesskaparna 

4.1.1 Löfbergs Lilas svar på frågeformuläret 

1. Vad kännetecknar ett starkt varumärke (generellt)? 
Uthållighet och långsiktighet i agerandet. 
 
2. Vad gör Löfbergs Lila till ett starkt varumärke?  
Se ovan 
 
3. Vad står varumärket Löfbergs Lila för? 
I de mätningar vi gör så står vi för: 
Svenskt kaffe, tradition, hockey 
 
4. Vilka har varit de viktigaste faktorerna för Löf bergs Lila för att nå framgång? 
Uthållighet och långsiktighet hos ägarna. 
 
5. Har ni någon gång kunnat se en tydlig upp/nedgång i er försäljning i samband med en 
marknadsföringskampanj? I sådana fall när och genom vilken typ av kampanj? Vad 
förmedlades? 
Kaffe drivs otroligt mycket av priskampanjer i butik. När vi har kampanjer hos de stora 
dagligvarukedjorna (ICA, Coop och Axfood) så får det stort utslag på vår försäljning. 
 När det gäller mer varumärkesbyggande kampanjer så märks inte det lika tydligt i 
försäljningen, då jobbar vi mer långsiktigt med att stärka varumärket med de värden vi vill att 
varumärket ska förknippas med – Kvalité, riktigt gott kaffe, trovärdighet. 
 
6. Hur skiljer sig ert varumärke från konkurrentern as som säljer liknande produkter? 
Vi har olika positioner marknaden där vi ligger väldigt nära Gevalias position som är 
marknadsledare. Vi står för kaffe och sticker idag, tyvärr, inte ut tillräckligt mycket med de 
värdena vi verkligen står för. Det är ett arbete som pågår.  
 
7.  Vilken målgrupp riktar ni er till? 
Konsumtionsmålgruppen är bred, alla kaffedrickare som bryr sig lite mer om kvalitén på sitt 
kaffe och är lite mer medvetna när det gäller miljö och socialt ansvar. 
Kommunikationsmålgruppen är kvinna, 36, i större städer. 
 
8. Vilka är de primära egenskaper som Löfbergs Lila vill förmedla till konsumenten? 
Ett trovärdigt varumärke med riktigt gott kvalitetskaffe. 
 
9. Hur kommuniceras varumärket till konsumenterna? (typ av marknadsföring, vilka 
medier etc.) 
Just nu kommunicerar vi vår styrka på restaurangmarknaden. Många av de finaste krogarna 
serverar vårt kaffe. Medier är utomhus, print och webb. 
 
10. Varför väljer konsumenten Löfbergs Lila? 
Bra kaffe som är prisvärt. 
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11. Vad tänker och känner konsumenten när hon hör ”Löfbergs Lila”? 
Konsumenter tänker generellt kaffe, många tror att vi är marknadsledare, lång historia, 
hockey, Karlstad, lila. 

4.1.2 ZOÉGAS svar på frågeformuläret 

1. Vad kännetecknar ett starkt varumärke (generellt)? 
Ett starkt varumärke kännetecknas för mig av ett varumärke som framförallt användarna har 
en stark relation till och därmed är lojala till. Ett varumärke de är beredda att betala lite mer 
för och gärna rekommenderar till sina vänner. Ett märke som särskiljer sig och sticker ut från 
mängden.  
 
2. Vad gör ZOÉGAS till ett starkt varumärke? 
ZOÉGAS har en stark personlighet och ett starkt band till sina konsumenter. Vi har den 
högsta lojaliteten på kaffemarknaden och en framförallt i Skåne mycket hög marknadsandel.   
 
3. Vad står varumärket ZOÉGAS för? 
ZOÉGAS = mörkrost. Mörkrost = ZOÉGAS. Vi står för en starkare karaktär – både som 
personlighet och i den smak vårt kaffe ger. En rikare kaffeupplevelse helt enkelt. 
 
4. Vilka har varit de viktigaste faktorerna för ZOÉ GAS för att nå framgång? 
Att vi är trogna våra kärnvärden över tiden, har något unikt både rationellt och emotionellt, att 
vi lyckats få med oss alla intressenter att tro på vår mission (internt, kunder och konsumenter). 
Att vi tänkt långsiktigt och naturligtvis att haft trenderna med oss.  
 
5. Har ni någon gång kunnat se en tydlig upp/nedgång i er försäljning i samband med en 
marknadsföringskampanj? I sådana fall när och genom vilken typ av kampanj? Vad 
förmedlades? 
Absolut, vi kan se det i många olika fall. Demonstrationer i butik, nya produkter vi visar på 
TV, köp & få aktiviteter etc. Jag kan inte gå in på mer detaljer dessvärre.  
 
6. Hur skiljer sig ert varumärke från konkurrentern as som säljer liknande produkter? 
ZOÉGAS är den enda aktören på den svenska kaffemarknaden som är specialist på  
MÖRKROST. För att kunna mörkrosta väljer vi ut riktigt bra 
kaffebönor, något som krävs för att kunna rosta mörkt och samtidigt få ut så många smaker 
och aromer som möjligt. Slutresultatet är ett kaffe som helt enkelt smakar mer. Oavsett vilken 
av våra produkter konsumenten väljer. 
 
7.  Vilken målgrupp riktar ni er till? 
På hemmamarknad, i princip = Skåne är vi referenskaffet så är vänder vi oss väldigt brett. I 
Sverige utanför Skåne vänder vi oss till de konsumenter som idag dricker kaffe men för vilka 
kaffe är mer än kaffe, dvs de vill och är beredda att göra ett aktivt val, ej bara på pris och 
vana/rutin utan för att kaffet betyder mycket för dem. 
 
8. Vilka är de primära egenskaper som ZOÉGAS vill förmedla till konsumenten? 
Mörkrost (=kaffe som smakar mer). Kvalitet. Stark personlighet. 
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9. Hur kommuniceras varumärket till konsumenterna? (typ av marknadsföring, vilka 
medier etc.) 
Vi marknadsför oss och kommunicerar via våra förpackningar, via media såsom TV, utomhus 
och annonsering, digitalt via vår hemsida samt vår VIP klubb och annonsering och så i stor 
utsträckning i butik via kampanjer och mycket provsmakningar på ett modernt sätt. 
 
10. Varför väljer konsumenten ZOÉGAS? 
Ett individuellt och aktivt val. Är nyfiken och intresserad av kaffe -> provar och tycker 
ZOÉGAS är det godaste kaffet -> blir lojal och rekommenderar varmt ZOÉGAS till sina 
vänner och bekanta. Betraktas här lite som ”kaffeexperten” och får lite status på köpet. 
 
11. Vad tänker och känner konsumenten när hon hör ”ZOÉGAS”? 
Se fråga 8.  

4.1.3 Classics svar på frågeformuläret 

1. Vad kännetecknar ett starkt varumärke (generellt)? 
Hög kännedom kopplat till positiva värden och hög preferens. 
 
2. Vad gör Classic till ett starkt varumärke? 
En stark och unik historia samt associationer kopplat till hög kvalitet i en tämligen generisk 
kategori. Samt att av de som spontant känner till märket så är det en hög andel som också 
föredrar märket. 
 
3. Vad står varumärket Classic för? 
Bönkvalitet, bred arom, Stockholmskaffe. Vi vill gärna också att man ska känna till att det är 
ett familjeföretag. 
 
4. Vilka har varit de viktigaste faktorerna för Classic för att nå framgång? 
Vi har aldrig tummat på kvalitet. Vi har haft en kunnig säljorganisation med låg 
personalomsättning. 
 
5. Har ni någon gång kunnat se en tydlig upp/nedgång i er försäljning i samband med en 
marknadsföringskampanj? I sådana fall när och genom vilken typ av kampanj? Vad 
förmedlades? 
Nej 
 
6. Hur skiljer sig ert varumärke från konkurrentern as som säljer liknande produkter? 
Vår historia, Kvalitetskopplingen, Stockholmsprägel, Delvis smaken.  
 
7.  Vilken målgrupp riktar ni er till? 
Gourmanden, de som är mer mat- och dryckesintresserade än genomsnittet oavsett ålder. 
Samt beredda att betala lite mer för att få matkvalitet. 
 
8. Vilka är de primära egenskaper som Classic vill förmedla till konsumenten? 
Smak- och kvalitetsupplevelse.  
 
9. Hur kommuniceras varumärket till konsumenterna? (typ av marknadsföring, vilka 
medier etc.) 
Se senaste kampanj och annonser. Print, utomhus och Internet. 
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10. Varför väljer konsumenten Classic? 
Gott kaffe. Samt ett litet finare kaffe. 
 
11. Vad tänker och känner konsumenten när hon hör ”Classic”? 
En grupp tänker ”Ett litet finare kaffe”. Den andra gruppen tänker Stockholmskaffe alt den 
bästa smaken. 

4.2 Fokusgruppsintervjuer 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna ställdes ett antal frågor som grupperna 
diskuterade fritt. 

4.2.1 Fokusgrupp 1 

Om jag säger svenska kaffevarumärken, vilka tänker ni på? 
Gruppen är snabb på att räkna upp kaffemärken. Classic är ett av de första de nämner och 
ZOÉGAS nämns kort därefter. En person i gruppen pratar om kaffemärken som de andra i 
gruppen aldrig har hört talas om. Först efter någon minut säger någon Löfbergs Lila varpå 
någon annan säger ”men det har vi väl redan sagt”, trots att det inte tidigare nämnts. 
 
Vad är ett starkt varumärke för er? 
Ett par av personerna blir obekväma och uttrycker att det är en svår fråga att svara på. Vidare 
diskuterar de att de inte tidigare har reflekterat över vad som egentligen definierar ett starkt 
varumärke. En person i gruppen tycker att hög kännedom är den största faktorn och de andra 
är beredda att hålla med. De pratar om att när många människor känner till och väljer 
produkten är varumärket starkt. Diskussionen fortsätter med att de är överens om att hög 
kvalitet är en bidragande faktor till ett starkt varumärke, annars tappar de sina kunder. 
 
Ett par personer tycker att ett varumärke är starkt när de syns mycket. De menar att 
varumärkets styrka byggs upp genom marknadsföring och att det är viktigt att synas så 
mycket som möjligt. Det är speciellt en person som tycker att reklam är väldigt viktigt. Hon 
menar att reklamen gör att man hela tiden påminns om att varumärket finns och därmed antar 
att kvaliteten är hög. 
  
Vilka av de här är starka varumärken? Varför? 
En person utbrister direkt Classic och menar att det är på grund av den höga kvaliteten och 
goda smaken. De andra personerna i gruppen tycker att det starkaste varumärket är ZOÉGAS. 
De grundar detta på att det är det varumärke som flest känner till och att det är ett modernt 
kaffe; något som man väljer om man vill vara lite cool. Gruppen är överens om att ZOÉGAS 
har en stark ställning i kaffebranschen och att deras produkter tar upp stor plats på affärernas 
hyllor. 
  
Gruppen diskuterar vidare och är överens om att Löfbergs Lila är det som syns mest, då i 
samband med hockey och Löfbergs Lila Arena. Dock är det ingen i gruppen som tycker att 
det är ett särskilt starkt kaffevarumärke och det rynkas en del på näsan när de pratar om 
Löfbergs Lila.   
 
En person i gruppen menar att hon inte alls tänker på kaffe när hon hör Löfbergs Lila. Hon 
förknippar det inte alls med kvalitet utan tycker snarare att det känns som massproduktion och 
ett varumärke där kaffet inte är högsta prioritet. 
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Vad tänker ni när ni hör Löfbergs Lila? 
Samtliga i gruppen utropar hockey. Det pratas om de gräsliga färgerna som syns överallt i 
hockeysammanhang och om Löfbergs Lila Arena. Gruppen pratar vidare om att Löfbergs Lila 
har funnits väldigt länge inom kaffebranschen, men ingen i gruppen har några direkta 
synpunkter om det kaffe som varumärket säljer.  
  
Diskussionen går vidare i en negativ ton och det som diskuteras är färgerna och hockey. En 
person börjar prata om att det tidigare uppdagats att något kaffevarumärke har malt ner 
kikärter som utfyllnad i sitt kaffe och säger att Löfbergs Lila känns lite så; dålig kvalitet helt 
enkelt. 
 
Vilka dricker Löfbergs Lila? 
Många pannor rynkas och någon säger att det är mest äldre människor och de som inte bryr 
sig så mycket som dricker Löfbergs Lila. De andra i gruppen håller med och någon säger att 
han inte vet hur priserna ligger men att han kan tänka sig att Löfbergs Lila är billigt och att 
man därför skulle köpa deras produkter. 
   
Vad tänker ni när ni hör ZOÉGAS?  
”Mörkrost!” utbrister flera personer. Samtliga är överens om att mörkrost är det som främst 
kännetecknar ZOÉGAS. En person säger att hon tänker på svarta produkter och en rykande 
kopp. Någon annan säger att han tänker på Afrika eller att det i alla fall inte känns som ett 
svenskt kaffe. 
  
ZOÉGAS anses vara ett kraftigt kaffe och en person i gruppen påpekar att de dessutom säljer 
hela bönor i lösvikt i vanliga ICA-affärer. Dock är gruppen överens om att om man vill köpa 
hela kaffebönor så väljer man inte ZOÉGAS. 
  
Vilka dricker ZOÉGAS? 
Återigen kommer diskussionen igång om att ZOÉGAS är ett kaffe man väljer om man vill 
vara lite cool. Vidare menar gruppen att den medvetna kaffedrickaren väljer ZOÉGAS, de 
grundar detta på att kaffet är mörkrostat och man tror därför att det ska ha en mer utvecklad 
smak.  
  
Gruppen bestämmer sig efter kort diskussion för att ZOÉGAS främsta målgrupp är personer 
mellan 25 och 50 år som bor i större städer.  
 
Vad tänker ni när ni hör Classic? 
Stockholmskaffe, hög kvalitet och god smak är det som först kommer på tal. Samtliga 
personer är överens om att Classic håller högre kvalitet än både Löfbergs Lila och ZOÉGAS. 
En person säger att Classic tillverkar kaffe i mindre mängder och att det därför känns som att 
kvaliteten är högre och att det känns roligare att köpa deras produkter. 
  
Diskussionen går vidare om att Classic har förpackningar som ser exklusiva ut och att det 
bidrar till känslan av hög kvalitet. 
 
Vilka dricker Classic? 
Det första gruppen säger är att det är Stockholmarna som dricker Classic. Vidare tror de att 
Classic inte är särskilt utbrett över Sverige utan att det är relativt lokalt. En person menar att 
Classic hör till de dyrare kaffesorterna och att Classic-kunden därför är en person som gärna 
lägger några kronor extra för att få ett gott kaffe. 
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Hur marknadsför sig dessa tre varumärken? 
ZOÉGAS förs på tal och en person menar att deras produkter, liksom marknadsföring, alltid 
är mörkt. Samma person pratar om en rykande kopp som är ständigt återkommande. De andra 
i gruppen håller med om den mörka framtoningen men känner sig osäkra på om de någonsin 
har sett en rykande kopp i samband med ZOÉGAS. 
  
Flera personer i gruppen menar att ZOÉGAS har en sober framtoning jämför med Löfbergs 
Lila. Även denna gång blir tonen negativ när Löfbergs Lila diskuteras. Gruppen säger att 
Löfbergs Lila är de man ser mest men menar samtidigt att det inte är på ett positivt sätt. 
Vidare menar de att i och med att Löfbergs Lila syns i så många andra sammanhang och att 
det är så starkt förknippat med hockey gör att man glömmer bort att det faktiskt är ett kaffe. 
När man väl kommer ihåg att det är ett kaffe känns det som dålig kvalitet. 
  
Efter diskussioner kring ZOÉGAS och Löfbergs Lila frågar jag gruppen om Classic. Det visar 
sig att ingen kan komma på att de någonsin har sett en reklam eller annons för Classic. Någon 
tycker sig minnas att han har sett en annonssida i en tidning någon gång, men han är osäker 
om det var för Classic eller för något annat.  
 
Påverkas ni av marknadsföringen? 
Gruppen blir lite fundersam och någon säger att Löfbergs Lilas kampanjer har en negativ 
påverkan. De andra i gruppen håller med och menar att det visserligen stärker deras 
varumärke att man ser dem i så många olika sammanhang, men alla är överens om att det är 
negativt för kaffet att man associerar varumärket med så mycket annat. 
  
En person tycker att ZOÉGAS syns på ett bra sätt i media men att hon ändå inte köper deras 
produkter av anledningen att hon inte gillar mörkrost. En annan person håller inte med utan 
tycker att ZOÉGAS syns lite och dessutom är tråkiga i sina kampanjer. 
 
Vilket kaffe väljer ni och varför? 
Tre av personerna säger att de väljer Classic medan den fjärde säger att han alltid köper 
Gevalia. När han får frågan vilket av dessa tre varumärken han skulle välja ställer han sig till 
de andra i gruppen och väljer Classic. 
  
Anledningen för tre av gruppmedlemmarna är smaken och den goda kvaliteten varav en 
person säger att hon gillar ZOÉGAS som varumärke men att deras produkter är för 
mörkrostade för hennes smak. 
  
 Den fjärde personen säger att det är mest av gammal vana, ett inlärt beteende helt enkelt. Hon 
säger också att det beror på en viss rädsla att prova något annat. 

4.2.2 Fokusgrupp 2 

Om jag säger svenska kaffevarumärken, vilka tänker ni på? 
Gruppen börjar att lite trevande räkna upp varumärken. ZOÉGAS och Löfbergs Lila är bland 
de första att nämnas. Det blir tyst ett tag och personerna funderar under en halv minut. En 
person räknar upp några fler varumärken och däribland Classic. 
 
 
 
 



24 
 

Vad är ett starkt varumärke för er? 
Diskussionerna involverar hög kvalitet samt hög kännedom och kunskap om varumärket i 
fråga. Två av personerna tycker att man känner igen ett starkt varumärke när man hör andra 
prata om det i positiv anda och man själv kan instämma i det positiva. 
 
En annan person tycker att ett starkt varumärke är det som man ser och kommer i kontakt med 
trots att man inte aktivt söker sig dit. Den fjärde personen håller med om detta och tycker att 
marknadsföring är viktigt för att informera kunden om vad varumärket står för och vilka 
produkter som finns på marknaden. 
 
Vilka av de här är starka varumärken? Varför? 
Någon börjar med att säga att Classic inte känns som ett starkt varumärke. Han får medhåll 
från en annan person som menar att Classics kaffe må vara gott, men att han inte ser det som 
ett särskilt starkt varumärke. Detta uttalande leder till diskussioner och gruppen delar sig i två 
halvor med olika åsikter. Den ena halvan anser att om han tycker att de har gott kaffe så är det 
är starkt varumärke, medan den andra halvan resonerar att det inte är produkten i sig som 
avgör om varumärket är starkt eller inte. Vidare menar de att en god produkt med hög kvalitet 
inte räcker för att nå framgång som varumärke. 
  
Efter att diskussionen har pågått ett par minuter verkar det som att gruppens fyra medlemmar 
är eniga och de kommer överens om att förutom en bra produkt och hög kvalitet krävs även 
att man är framträdande på marknaden genom reklam av olika slag.  
  
Gruppen diskuterar vidare och konstaterar att ZOÉGAS är ett starkt kaffevarumärke medan 
Löfbergs Lila är ett starkt och välkänt varumärke, dock inte nämnvärt när det kommer till just 
kaffe. 
 
Vad tänker ni när ni hör Löfbergs Lila? 
Snabbt konstateras av hela gruppen att hockey, Löfbergs Lila Arena, Färjestads BK och den 
lila färgen är det man först och främst associerar med Löfbergs Lila. 
  
En person uttrycker sin förundran över att diskussionen kring Löfbergs Lila inte involverar 
kaffe. Någon annan säger då att hon ser Löfbergs Lila som kaffe med låg kvalitet och som 
hon endast köper om det kostar betydligt mindre än andra varumärken, och knappt då. 
  
Medan två personer håller med om att kaffet håller låg kvalitet tycker en annan person att 
kaffet är helt ok. Han propagerar för det breda sortimentet och tycker att Löfbergs Lilas kaffe 
är minst lika bra som flera av konkurrenterna. 
 
Vilka dricker Löfbergs Lila? 
Gruppen är överens om att människor från hela Sverige och i alla åldersgrupper dricker 
Löfbergs Lila, dock tror de att de har flest kunder i och runt Karlstad. Någon säger att det är 
den helt vanliga kaffedrickaren som inte bryr sig så mycket om olika rostningar eller olika 
smaker som köper Löfbergs Lila. Två av de andra personerna håller med medan den tredje 
sätter sig på tvären och påtalar ännu en gång det breda sortimentet och menar att det finns 
många olika rostningar och mycket att välja på. 
 
Vad tänker ni när ni hör ZOÉGAS?  
Alla fyra funderar ett par sekunder innan någon säger att det känns som ett internationellt 
kaffe med kraftig smak. Någon annan håller med och ifrågasätter om ZOÉGAS verkligen är 
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svenskt. En tredje person säger att det är det, men att grundarna har rötter i Sydamerika. Nu 
kommer diskussionen igång och det konstateras att det är de utländska influenserna som gör 
att ZOÉGAS har så mycket mörkrostat kaffe. 
 
Två personer säger att de ser på ZOÉGAS som ett internationellt känt varumärke, även om det 
kanske inte är det. De tycker att de rätt igenom känns internationellt, från 
produktförpackningar och smak till marknadsföringskampanjer och framtoning. 
  
De andra två personerna säger sig vara ganska säkra på att ZOÉGAS bara finns i Sverige. 
Dock håller de med om att varumärket har en internationell framtoning. 
 
Vilka dricker ZOÉGAS? 
Diskussionen kretsar kring unga och människor i medelåldern som vill dricka ett kraftigt och 
lite finare kaffe. Hela gruppen är överens om att det är människor som bryr sig om smaken 
och som vet vad de vill ha som väljer ZOÉGAS. 
 
Vad tänker ni när ni hör Classic?  
Gruppen tystnar och alla ser fundersamma ut. Någon säger att hon tänker på ett tråkigt kaffe 
som bara finns i en slags rostning och variant. De andra protesterar och menar att de ser 
Classic som ett klassiskt kaffe som alltid har funnits och som kännetecknar god smak och hög 
kvalitet. En person säger att han tänker på Stockholm och att han därför associerar Classic 
med ett anrikt kaffe med trogna kunder. 
  
Den första personen som tycker att Classic är tråkigt håller med om att varumärket har trogna 
kunder men menar samtidigt att en person som köper kaffe för första gången knappast skulle 
välja Classic. Detta grundar han på att man aldrig ser reklam för Classic och att den nya 
konsumenten därför inte känner till varumärket eller har någon kunskap om det. 
  
Vilka dricker Classic? 
Gruppen är överens om att det är främst Stockholmare som dricker Classic. Vidare tror de att 
det är många äldre människor och i den övre medelåldern som dricker Classic.  
  
Diskussionen om trogna kunder återkommer och alla fyra enas om att Classic har ett starkt 
fäste som varumärke samtidigt som de är överens om att det inte känns som ett varumärke 
som satsar på att bli större eller expandera. 
 
Hur marknadsför sig dessa tre varumärken? 
En person säger direkt att Löfbergs Lila är det varumärke som man ser mest och oftast i olika 
sammanhang. De andra håller med och någon uttrycker ett starkt ogillande för Löfbergs Lilas 
färger och att de alltid syns överallt.  
   
Någon säger att hon inte kan minnas att hon sett reklam för varken ZOÉGAS eller Classic. De 
andra tre protesterar vilt och säger att ZOÉGAS ser man ofta i reklamsammanhang. Dock är 
det ingen som kan komma ihåg någon specifik kampanj eller hur reklamen ser ut. 
  
En av de tre som protesterat säger att han tror att Classic inte marknadsför sig över huvud 
taget. De andra två skakar instämmande på huvudet och gruppen sitter tyst och funderar ett 
tag innan de konstaterar att ingen har sett reklam för Classic. 
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Påverkas ni av marknadsföringen? 
Återigen är det Löfbergs Lila som först kommer på tal. Någon säger att han påverkas positivt 
av att Löfbergs Lila figurerar så frekvent i olika sammanhang. Det gör att han känner att 
Löfbergs Lila värnar om sin verksamhet och att den utbredda marknadsföringen visar på 
framgång och därmed ett starkt varumärke. 
  
De andra tre personerna säger att Löfbergs Lilas breda publicitet gör att man känner 
förtroende för varumärket men att det inte gör att de väljer deras produkter. Vidare menar de 
att de gärna skulle se marknadsföring där själva kaffet var med i bilden istället för hockeylag 
och hockeyarenor. 
 
Vilket kaffe väljer ni och varför? 
Gruppen är spridd då en person väljer Löfbergs Lila, två väljer ZOÉGAS och den fjärde väljer 
Classic. 
  
Löfbergs Lila-drickaren säger att han väljer deras kaffe för att han alltid har druckit det. Han 
tycker att det är gott och ser därför ingen anledning till att köpa något annat. 
  
De två som köper ZOÉGAS tycker att de är överlägsna smakmässigt. En person säger att det 
är det enda vettiga alternativet om man vill ha mörkrost medan den andra går så långt att hon 
säger att annat kaffe är blaskigt i jämförelse med ZOÉGAS. 
  
Classic-drickaren motiverar sitt val med att hon köper Classic för att hon tycker att det håller 
hög kvalitet och att det har blivit en vana att välja deras kaffe.  
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5. Analys 
Analyserna av det insamlade materialet har utgångspunkt i de valda teorierna. Teorierna 
behandlar begreppen varumärke, varumärkesidentitet och varumärkesimage. Man kan 
sammanfatta de valda teorierna och låta dem falla under olika nivåer av CBBE-modellen. En 
utvecklad och förtydligad version av CBBE-modellen att ligga till grund för denna 
analys.

 
 Fig 4. Utveckling av CBBE-modellen 

5.1 Analys Löfbergs Lila 

Steg 1 – varumärkets identitet och konsumentens kunskap om varumärket.  
 - Stämmer skaparnas bild av varumärkets identitet överens med varumärkets image? 
 
Löfbergs Lila säger sig främst stå för svenskt kaffe, tradition och hockey. De primära 
egenskaper de vill förmedla till konsumenten är att de är ett trovärdigt varumärke med riktigt 
gott kvalitetskaffe. 
  
Efter intervjuerna med fokusgrupperna kan man konstatera att detta stämmer till viss del, men 
att de primära egenskaper Löfbergs Lila vill förmedla ligger långt ifrån de tankar 
konsumenterna har kring varumärket. Konsumenternas tankar kring Löfbergs Lila är att det är 
ett starkt och stort varumärke, men inget man direkt kopplar till gott kaffe. 
  
Man kan konstatera att samtliga konsumenter har god kunskap om Löfbergs Lila som 
varumärke då de känner till deras koppling till hockey och Löfbergs Lila Arena. Man kan 
således säga att konsumenterna överlag har god kunskap om varumärket men att Löfbergs 
Lila misslyckas en aning i profileringen och de egenskaper de vill förmedla till 
konsumenterna. Även om Löfbergs Lila har en relativt god uppfattning om hur konsumenten 
ser på varumärket med hockey, Karlstad och lila uteblir hos konsumenten den självklara 
associationen till kaffe. 
  
Något uppseendeväckande med resultaten av fokusgruppsintervjuerna var att de båda 
grupperna hade uppfattningen att Löfbergs Lila-drickaren är en person som inte bryr sig 
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särskilt mycket om kaffet. Detta förstärker den bild som konsumenterna gav av Löfbergs Lila; 
ett varumärke vars främsta prioritet inte är kaffet. 
 
För att sammanfatta kan man säga att varumärkets identitet är kaffe, tradition och hockey 
medan konsumenternas image av varumärket nästan uteslutande handlar om hockey, den lila 
färgen och omfattande sponsring. 
  
Steg 2 – varumärkets betydelse för konsumenten. 
 - Hur skiljer sig varumärket gentemot konkurrenterna? 
 
Löfbergs Lila jämför sig själva med Gevalia och säger att de ligger nära deras position på 
marknaden. Vidare säger de att de står främst står för kaffe men att de i dagens läge inte 
sticker ut tillräckligt mycket med de värden de står för. 
  
Fokusgruppsintervjuerna visade att Löfbergs Lila har rätt i att de inte lyckas sticka ut och 
förmedla de värden som varumärket står för. Den generella uppfattningen i de två grupperna 
är att Löfbergs Lila står för så mycket annat än just kaffe att produkten kommer i skymundan. 
  
Trots att en personen tycker att Löfbergs Lilas kaffe står sig bra gentemot konkurrenterna 
tycker majoriteten av deltagarna att kaffet håller låg kvalitet och hör till de sämre på 
marknaden. 
 
Steg 3 – den uppfattning och de känslor konsumenten har för varumärket.  
 - Har konsumenten positiva eller negativa känslor för varumärket? 
 
Det är mycket tydligt i båda grupperna att känslan för Löfbergs Lila som kaffevarumärke är 
negativ. Man kan ana en viss splittring i individernas uppfattning av varumärket då de 
accepterar Löfbergs Lila som ett starkt varumärke men samtidigt menar att deras kaffe håller 
låg kvalitet.  
  
Ett par personer säger emot sig själva under intervjuns gång när de först säger att 
marknadsföring och uppmärksamhet och viktigt för att sedan säga att de inte köper Löfbergs 
Lilas kaffe, trots att de är de som syns mest på marknaden. 
 
Steg 4 – förhållandet mellan varumärke och konsument.  
 - Är konsumenten lojal gentemot varumärket? 
 
Denna fråga är väldig lätt att besvara då det endast är en av åtta personer i grupperna som 
väljer att köpa Löfbergs Lila. Anledningen till detta, efter att ha lyssnat till 
intervjupersonerna, är för att varumärket förknippas med så mycket mer än produkten kaffe. 
Detta tycks göra att man dels glömmer bort att de säljer kaffe, dels att kaffet anses ha lägre 
kvalitet än konkurrenternas. 

5.2 Analys ZOÉGAS 

Steg 1 – varumärkets identitet och konsumentens kunskap om varumärket.  
 - Stämmer skaparnas bild av varumärkets identitet överens med varumärkets image? 
 
Den övergripande bilden i fokusgruppsintervjuerna var att ZOÉGAS känns som ett 
internationellt kaffevarumärke. I båda grupperna fördes tankarna utanför Europa, till 
Sydamerika eller Afrika. 
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Grupperna var också överens om att mörkrost är det som främst förknippas med ZOÉGAS. 
Flera personer tänkte på kvalitet och någon påpekade att ZOÉGAS dessutom säljer hela 
bönor. Vidare tyckte båda grupperna att den som dricker ZOÉGAS är den medvetna 
kaffedrickaren, den som vill ha ett kraftigt kaffe. En av grupperna går till och med så långt att 
de menar att det är den lite coola personen som väljer ZOÉGAS.   
  
Den identitet som märkesskaparna har byggt upp för ZOÉGAS stämmer bra överens med 
varumärkets image. I frågeformuläret framgår det att den primära egenskapen som ZOÉGAS 
vill förmedla är att kaffet är mörkrostat, någon som visade sig vara väl kommunicerat till 
konsumenterna. Vidare säger ZOÉGAS att de riktar sig till den nyfikna och intresserade 
kaffedrickaren som kommer att betraktas som ”kaffeexperten” och får därmed status på köpet. 
Varumärket står för stark karaktär, både i personlighet och i smak. 
   
Detta är mycket intressant då fokusgrupperna gick i liknande tankar när de menade att 
ZOÉGAS dricks av den medvetna och coola personen. 
  
Man kan i frågeformuläret utläsa att ZOÉGAS håller till i Skåne, något som inte alls kom upp 
under fokusgruppsintervjuerna. Varumärket diskuterades dock geografiskt och det höjdes till 
och med frågetecken om ZOÉGAS verkligen har sin bas i Sverige.  
  
Man kan spekulera i att konsumenternas uppfattning att kaffet känns internationellt är för att 
Skåne är Sveriges sydligaste landskap och ofta betraktas som mer europeiskt än övriga 
Sverige. Detta skulle eventuellt kunna göra att varumärket har en mer internationell 
framtoning. 
 
Steg 2 – varumärkets betydelse för konsumenten. 
 - Hur skiljer sig varumärket gentemot konkurrenterna? 
 
Enligt ZOÉGAS skiljer sig varumärket gentemot konkurrenterna genom sitt mörkrostade 
kaffe. De pekar på noga utvalda bönor för att kunna mörkrosta, något som resulterar i ett 
kraftigt kaffe som smakar mer än konkurrenternas, oavsett vilken av ZOÉGAS produkt man 
väljer. 
  
Flertalet i fokusgrupperna tycker att ZOÉGAS är ett starkt varumärke som har en stark 
ställning på kaffemarknaden. Detta grundas främst på att de allra flesta känner till varumärket 
och att det har en hög status. Det nämns också att ZOÉGAS produkter tar upp stor plats på 
affärernas hyllor, något som får antas vara ett tecken på ett framgångsrikt varumärke. 
 
Steg 3 – den uppfattning och de känslor konsumenten har för varumärket.  
 - Har konsumenten positiva eller negativa känslor för varumärket? 
 
Tonen under diskussionerna har varit positiv eller neutral och det är ingen av personerna i 
någon av fokusgrupperna som har uttryckt något negativt om ZOÉGAS. Alla känslor som 
personerna har uttryckt kring varumärket har varit positiva och har till stor del handlat om att 
ZOÉGAS är ett varumärke som skänker konsumenten en viss grad av status. 
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Steg 4 – förhållandet mellan varumärke och konsument.  
 - Är konsumenten lojal gentemot varumärket? 
 
Trots intervjupersonernas positiva bild av ZOÉGAS är det bara två av åtta som väljer 
ZOÉGAS produkter. En person uttrycker att hon tycker om ZOÉGAS men att anledningen till 
att hon inte köper deras produkter helt enkelt är för att hon inte gillar den mörkrostade 
karaktären. 
  
Således kan man säga att konsumenterna är positiva till ZOÉGAS men att de inte är lojala när 
det kommer till att köpa deras produkter. 

5.3 Analys Classic 

Steg 1 – varumärkets identitet och konsumentens kunskap om varumärket.  
 - Stämmer skaparnas bild av varumärkets identitet överens med varumärkets image? 
 
Classic säger sig stå för bönkvalitet, bred arom och stockholmskaffe. Det de främst vill 
förmedla till konsumenten är en smak- och kvalitetsupplevelse. 
  
Efter fokusgruppsintervjuerna kan konstateras att denna märkesidentitet stämmer mycket bra 
överens med den bild konsumenterna ger av varumärket. Den främsta egenskapen som 
påtalades var att Classic håller hög kvalitet och att kaffet smakar gott. 
  
Den övergripande uppfattningen konsumenterna har av Classic är att det är ett klassiskt kaffe 
med klassiskt utförande i både produkt och förpackning. Stockholmskopplingen togs upp i 
båda grupperna och man var överens om att Classics målgrupp främst är människor från 
Stockholmsområdet. 
  
Classic själva säger att deras målgrupp är gourmanden; de som är mer mat- och 
dryckintresserande än genomsnittsvensken. Vidare säger de att de riktar sig till de som är 
villiga att lägga lite extra pengar på att få ett gott kaffe med hög kvalitet. 
  
Denna målgruppsbeskrivning får sägas stämma väl överens med konsumenternas syn på 
varumärket. I den ena fokusgruppen uttalades det att Classic-drickaren är en person som gärna 
lägger några extra kronor på att få ett gott kaffe. 
  
Något som är viktigt att uppmärksamma är att ingen av grupperna kunde komma på någon 
marknadsföringskampanj eller reklam som Classic har bedrivit. Detta får sin naturliga 
förklaring när man läser frågeformuläret och märkesskaparna har svarat ”Nej” på frågan om 
de kunnat se upp- eller nedgångar i försäljningen i samband med marknadsföring. 
 
Steg 2 – varumärkets betydelse för konsumenten. 
 - Hur skiljer sig varumärket gentemot konkurrenterna? 
 
Ur märkesskaparnas synvinkel så skiljer sig Classic gentemot konkurrenterna genom sin 
historia, stockholmsprägel, kvalitetskopplingen och till viss del även smaken. 
  
Redan tidigt i båda mina fokusgrupper stod det klart att Classics produkter står sig bra 
gentemot sina konkurrenter vad gäller smak och kvalitet, dock var det delade meningar om 
Classic som varumärke. Någon tyckte att Classic är ett starkt varumärke just på grund av 
smak och kvalitet medan två andra personer tyckte att Classic minsann inte är ett starkt 
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varumärke vilket de grundade på att det krävs mer än smak och kvalitet för att vara ett 
framgångsrikt varumärke.  
  
Den största betydelsen som varumärket Classic verkar ha för mina fokusgrupper är att det är 
ett folkligt och tidlöst varumärke med produkter som kännetecknar hög kvalitet. 
Stockholmskopplingen verkar också ha viss betydelse och någon uttryckte att han tycker att 
varumärket känns anrikt på grund av kopplingen 
 
Steg 3 – den uppfattning och de känslor konsumenten har för varumärket.  
 - Har konsumenten positiva eller negativa känslor för varumärket? 
 
Det är överlag väldigt positiva känslor som uttrycks kring Classic. Fokusgrupperna verkar 
anse att Classic har en sober framtoning vilket gör att det känns folkligt och lätt att relatera 
till. 
 
De negativa tankar som uttrycks kring varumärket kommer främst från en person som tycker 
att varumärket och produkterna känns gamla och tråkiga. Trots de negativa känslorna denna 
person har är han positiv till Classics produkter. 
 
Steg 4 – förhållandet mellan varumärke och konsument.  
 - Är konsumenten lojal gentemot varumärket? 
 
Då majoriteten av fokusgruppsmedlemmarna, hela fem av åtta personer, väljer att köpa 
Classics kaffe får man säga att konsumenten överlag är lojal gentemot varumärket. Fyra av 
dessa personer väljer Classic på grund av hög kvalitet och god smak medan den femte 
personen säger att hon väljer Classic av gammal vana. 
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6. Slutdiskussion 
Studien av de tre utvalda varumärkena visar på vilken komplexitet begreppen 
varumärkesidentitet och varumärkesimage innebär. Varumärkesskaparna har en tydlig bild av 
sitt eget varumärke liksom konsumenterna har sin bild av varumärket i fråga. Dessa bilder 
stämmer ofta överens med varandra, men inte alltid. 
  
De primära egenskaper som de tre utvalda varumärkena vill förmedla till konsumenten är 
snarlika, där fokus inte helt förvånande ligger på ett gott kaffe som håller hög kvalitet. För att 
skilja sig från konkurrenterna sticker respektive varumärke ut och profilerar sig på olika sätt: 
Löfbergs Lila genom hockey och sina färger, ZOÉGAS genom mörkrostat kaffe med stark 
personlighet och Classic genom sin stockholmsprägel och ett finare kaffe med aningen högre 
pris. 
  
Samtliga varumärken lyckas med att kommunicera dessa egenskaper till konsumenterna och 
det visade sig i fokusgruppsintervjuerna att personerna har en klar och tydlig bild av 
respektive varumärke som till stor del stämmer överens med varumärkesskaparnas. 
 
Trots att varumärkena lyckas förmedla sina egenskaper och de värden de står för, visade det 
sig att den bild konsumenterna har av varumärkena inte är genomgående positiv i samtliga 
fall. Medan det överlag var positiva känslor kring ZOÉGAS och Classic var det nästan 
uteslutande negativa känslor kring Löfbergs Lila. 
  
Det förfaller sig mycket intressant att reflektera över varför konsumenternas känsla för 
ZOÉGAS och Classic skiljer sig så pass mycket från känslan de har för Löfbergs Lila. Den 
stora skillnaden man kan se i fokusgruppsintervjuerna är att personerna tycker att det är för 
mycket annat runt Löfbergs Lila än produkten kaffe. Känslan av att kaffets kvalitet är lägre på 
grund av Löfbergs Lilas stora verksamhet, sponsring och involvering i hockey uttrycks. Dock 
är intervjupersonerna överens om att Löfbergs Lilas omfattande publicitet gör att varumärket 
stärks och att man känner förtroende för varumärket. Det kan tyckas aningen motsägelsefullt 
att säga att man har förtroende för ett varumärke och sedan säga att man tycker att deras 
produkter håller låg kvalitet. Förklaringen till detta antas vara att Löfbergs Lila inte lägger 
tillräckligt mycket fokus på själva kaffet vilket gör att konsumenterna tappar förtroende för 
produkten. 
 
Vad gäller marknadsföringsaspekter så kan man utifrån dessa studier konstatera att 
marknadsföring långt ifrån alltid har en positiv inverkan på konsumenten. Det varumärke som 
fokusgruppspersonerna är mest lojal mot är Classic, ett varumärke som enligt grupperna inte 
bedriver någon marknadsföring över huvud taget. Även ZOÉGAS ledde till positiva 
diskussioner i grupperna, men även här var det bara ett fåtal personer som konkret kunde 
komma ihåg ZOÉGAS marknadsföring. Detta står i skarp konstrast till Löfbergs Lila där 
publicitet och marknadsföring var det som flitigast diskuterades och kaffet kom i skymundan. 
Anledningen till den negativitet som yttrades kring Löfbergs Lila berodde till stor del på den 
utbredda marknadsföringen av olika slag. I en av grupperna sades det att man skulle känna 
större förtroende för varumärkets produkter om marknadsföringen var inriktad på kaffe istället 
för på hockey, något som ytterligare förstärker antagandet att Löfbergs Lila lägger för lite 
fokus på själva produkten. 
 
För att svara på frågeställningen om varumärkenas identitet stämmer överens med dess image 
anser jag att svaret är ja för samtliga varumärken. Dock har den här studien visat på att en 
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överensstämmande identitet och image inte helt förutsätter ett starkt varumärke. Ett tydligt 
exempel på detta är Löfbergs Lila som lyckas förmedla det de vill, men ändå har en negativ 
image hos konsumenterna. Det är dock viktigt att påpeka att flera av fokusgruppspersonerna 
ansåg att Löfbergs Lila var ett starkt varumärke vilket leder till funderingen och diskussionen 
om ett varumärke verkligen kan anses vara starkt om konsumenterna inte har förtroende för 
dess produkter. Utan säljande produkter och lojala kunder skulle varumärket förlora sitt värde 
och slutligen elimineras. 
 
ZOÉGAS och Classic har inte bara överensstämmande identitet och image, de har även 
lyckats förmedla en positiv känsla till konsumenten och vunnit deras förtroende. Detta 
grundar jag på den uteslutande positivitet som yttrades kring ZOÉGAS och de antal lojala 
kunder som Classic hade i fokusgrupperna. 
 
Jag kan således dra slutsatsen att ZOÉGAS och Classic är två starka varumärken. Löfbergs 
Lila å andra sidan kan endast till viss del betraktas som ett starkt varumärke. På grund av 
överlag negativa känslor och bristande kundlojalitet kan Löfbergs Lila inte betraktas som ett 
starkt kaffevarumärke. Detta är anmärkningsvärt då Löfbergs Lila i grund och botten är ett 
varumärke på kaffemarknaden.  Man kan fundera kring om Löfbergs Lila kommer att förbli 
ett, för konsumenterna, starkt varumärke om de inte lyckas vinna konsumenternas förtroende 
och därmed stärka sina aktier som kaffevarumärke.  
 
Avslutningsvis vill jag ta upp och reflektera över det citat som arbetet inleddes med:  
 
”In the 21st century, branding will ultimately be the only unique differentiator between 
companies.” 
 
Min syn på detta citat har förändrats under arbetets gång och när jag nu i slutet funderar över 
hur väl det stämmer överens med verkligheten finner jag att jag är kluven inför citatets 
innebörd. Det faktum att fokusgruppspersonerna hade så pass välutvecklade åsikter om de tre 
varumärkena visar på hur stor betydelse varumärket har för konsumenten. Dock visade det sig 
att den självupplevda smaken och kvaliteten var det som var avgörande i konsumentens val av 
produkt. Jag resonerar att den viktigaste aspekten för konsumenten vad gäller varumärket är 
ett sätt att identifiera de produkter som finns i handeln.  
 
Jag vill därför påstå att människan inte är dummare än att hon litar på sina egna upplevelser 
och sitt eget omdöme, oavsett vad varumärkesskaparna förmedlar. Vidare vill jag påstå att det 
starkaste varumärket är det som ser konsumenten som en självtänkande individ med förmågan 
att göra medvetna val. 
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