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Sammanfattning 

Titel: Trenders påverkan på Line Extensions – En fallstudie av Skånemejerier 

Författare: Caroline Turesson och Linda Niklasson  

Handledare: Carina Bärtfors 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi, inriktning Marknadsföring.           

Marknadsföringsprogrammet, Linnéuniversitetet, Vårterminen 2011. 

Problemformulering: Konkurrensen på marknaden har lett till att företag måste synliggöra 

sina varumärken. Det är en av anledningarna till att företag arbetar med line 

extensions. Vi kan se flera tendenser till förändringar i vårt samhälle, som främst 

beror på trender och den allt större miljömedvetenheten.  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Skånemejerier arbetar med line 

extensions. Vi vill även skildra och tolka hur trender påverkar Skånemejeriers 

arbete kring line extensions.  

Metod:  Vi har i denna uppsats utgått från en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Vi 

valde denna metod eftersom vi ville studera en miljö och gå på djupet istället för på 

bredden. Fallstudieföretaget vi valt är Skånemejerier, vi har intervjuat fem personer 

från Skånemejeriers marknadsavdelning som arbetar inom olika produktkategorier.  

Slutsatser: Vi har förstått det som att företag som lanserar helt nya produkter på marknaden 

inom de rådande trenderna har lättare att utföra line extensions. Vidare har vi 

förstått det som att när de innovativa produkterna har funnits på marknaden ett tag 

så byter företaget strategi och utför istället smakbyten. När det kommer till 

produkter som är vedertagna på marknaden har vi uppfattat det som att det är 

svårare att utföra line extensions, i avseendet breddning av sortiment. 

Skånemejerier får inte alltid tillåtelse av kunderna till att bredda sortimentet. De 

utför istället smakbyten för att uppmärksamma varumärket och dess produkter. I 

Skånemejeriers fall är smakbyten den främsta strategin inom line extension. 

Nyckelord: Varumärkets roll, Line extensions, Trender, Ekologi, Functional Food. 

  



 

 
 

Abstract 

The purpose of this study is to look at the line extensions of the Swedish dairy company 

Skånemejerier. We have chosen to focus on how trends in ecological products and Functional 

Food influence the line extensions. The competition in the food sector have made it harder for 

companies to be seen in the market area and the companies have to make their brands more 

visible. That is one of the reasons why companies work with line extensions. The study is 

based on a qualitative approach because we wanted to come closer to our subject in order to 

establish a greater understanding for the case itself. We have completed five interviews with 

category business managers at Skånemejerier. We have understood that companies that 

introduce new products within the current trends have easier to develop line extensions. When 

the products have been at the market for a while, the companies change the strategy and 

update the range through flavour changes, because it is hard to stretch the range too much for 

companies. It is expensive for the companies to support a wide product range and they are 

defined with shelf space from the wholesalers.  

Keywords: Brand role, Line extensions, Trends, Ecology, Functional Food.  
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1. Inledning 

Under detta inledande kapitel ges en bakgrund till vårt valda ämne. Vi presenterar och 

diskuterar line extensions samt trenders påverkan på line extension. Problemdiskussionen 

ämnar skapa en förståelse kring syftet till att denna uppsats skrivs. Problemet som vi avser att 

undersöka har vi formulerat i en forskningsfråga. Kapitlet avslutas med de avgränsningar 

som gjorts för uppsatsen samt en företagspresentation av Skånemejerier. 

1.1 Bakgrund 
Kapferer (2008) definierar ett varumärke som ett tecken som intygar om ursprunget för en 

produkt eller tjänst och differentierar produkten eller tjänsten från dess konkurrenter. Isaac 

(2000) anger att ett varumärke är som en länk mellan företaget och konsumentens uppfattning 

av funktionella och emotionella element. Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard, och Hogg 

(2010) ställs det allt högre krav på företag att utveckla och lansera nya produkter för att 

bemöta konsumenters behov och stärka sin position på marknaden. Enligt Kapferer (2008)  är 

det således viktigt att företag försöker skapa tillväxt på marknaden, vilket främst görs genom 

att hitta nya, innovativa infallsvinklar till varumärket och utveckla de nuvarande strategierna. 

En av de vanligaste strategierna är line extensions. Line extension innebär att företag 

introducerar nya produkter inom en befintlig produktkategori. Enligt Laforet (2010) är line 

extensions ett sätt för företagen att bredda sitt varumärke. Kapferer (2008) nämner att  

85 procent av alla nya produkter som lanseras på marknaden idag är en form av line 

extension. Enligt Keller, Apéria och Georgson (2008) kan line extensions både höja och sänka 

varumärket. Laforet (2010) menar att line extensions kan bidra till varumärkesigenkännande 

och att det ger samma fördelar på marknaden som ett välkänt varumärke har.  

Enligt Solomon et al (2010) lever vi idag i ett samhälle som ständigt influeras och påverkas av 

nya trender. Enligt ne.se (2011-04-05) är en trend en långsiktig förändring i samhället 

gällande exempelvis ekonomi, värderingar eller konsumtionsmönster. Lindkvist (2010) påstår 

att olika typer av trender kan identifieras i samhället. Mikrotrender är de trender som urskiljs 

bland individer och de har en livslängd på ett till fem år medans makrotrender är trender som 

har en livstid på 10 till 20 år. Makrotrenderna kan omfatta ekonomiska och politiska 

förändringar. En betydligt större trend är megatrenden som består av djupa 

samhällsförändringar som varar mer än två decennier. Bleiel (2010) påstår att just 

hälsomedvetenheten hos konsumenten har bildat en form av megatrend. Denna studies 

avseende med begreppet trend kommer innebära förändringarna i samhällets samt företagens 

synsätt på ekologi, Functional Food och hälsa.  

Enligt jordbruksverket.se (2011-04-14) är ekologiska produkter framtagna av producenter 

som har en hög självförsörjningsgrad. Krarup och Russel (2005) menar att innebörden av 

ekologiskt märkta produkter är att de har producerats på ett miljövänligt sätt.  I början av 

1990-talet uppstod enligt Tjärnholm (2001) ett antal frågor om ekologi i anslutning till den 

svenska livsmedelssektorn. Frågor uppkom genom en ökad medvetenhet hos regeringen om 

de negativa effekterna som det moderna jordbruket och matproduktionen hade på naturen. 

Miljömedvetenhet hos konsumenter blev samtidigt större och det började uppmärksammas, 

inte bara hälsoeffekterna av livsmedel, utan även hur maten producerades. Enligt en 

undersökning som scb.se (2011-04-07) publicerade 2009, säljs idag ekologiska produkter i allt 

större utsträckning. Bland produktgrupperna är mejerivaror den varugrupp där den ekologiska 

försäljningen är som störst. Den ekologiska omsättningen har ökat och det kan vara en 

indikation på en beteendeförändring hos konsumenten. Ökningen av ekologiska livsmedel 

tyder på att konsumenter idag allt oftare väljer ekologiska produkter. Enligt Person och 
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Hemberg (2010) börjar allt fler företag inse att det finns en stor affärspotential i miljöfrågor. 

Myndighetens intresse i miljöfrågor stöds av Jordbrukstatistikens årsbok (2010). Där uppger 

regeringen att de vill se en ökning av certifierade ekologiska produkter.  

Enligt Grunert, Lähteenmäki, Boztug, Martinsdóttir, Ueland, Åström och Lampila (2009) har 

det växande intresset för relationen mellan mat och hälsa lett till att marknadsföring av 

livsmedel baseras allt mer på dess hälsoegenskaper, specifikt när det kommer till så kallad 

Functional Food. Enligt Ares, Giménez, och Deliza, (2010) så lanserades Functional Food 

för första gången på 90-talet i Japan och var ett alternativ för att förebygga olika typer av 

sjukdomar och reducera sjukhuskostnader. Grunert et al (2009) menar att Functional Food är 

olika typer av livsmedel som har hälsofrämjande egenskaper. Utöver det grundläggande 

näringsbehovet har en aktiv ingrediens tillsats, som ett generiskt livsmedel inte har. Vidare 

nämner Ares et al (2010) att marknaden för Functional Food har växt i hela världen det 

senaste årtiondet. Tillväxten har bidragit till att marknaden för hälsosamma livsmedel 

förändras kontinuerligt och konkurrensen bland företagen på denna marknad har ökat. Enligt 

Bleiel (2010) investerar de flesta företag idag i Functional Food eftersom de megatrender som 

präglar samhället efterfrågar nyttig mat som bidrar till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet.  

Ovanstående resonemang har lett till att vi känner en stor nyfikenhet kring vad det innebär för 

vårt fallstudieföretag att ständigt hålla sig à jour kring trenderna i samhället. Vi vill också se 

hur trender påverkar företagets line extensions samt hur de arbetar med line extensions för att 

behålla och stärka sin marknadsposition. För att ta reda på ovanstående ur ett 

företagsperspektiv har vi valt att göra en fallstudie. Valet av fallstudieföretag föll på 

Skånemejerier. Mejeribranschen anser vi vara ett tydligt exempel på hur företag arbetar kring 

line extensions. Skånemejerier har dessutom en tydlig miljöprofil och är ett varumärke som 

lanserat produkter under Functional Food konceptet.  

1.2 Problemdiskussion 

Det har skett en omfattande utveckling av line extensions hos flera varumärken de senaste 

åren. Vi har framförallt uppmärksammat utvecklingen inom mejeribranschen. Varumärkes 

utökade sortiment leder till att konsumenter utsätts för alltfler valmöjligheter och det blir 

alltmer betydelsefullt för företag att synligöras på marknaden. Enligt Hultén, Broweus, och 

Van Dijk (2008) består marknaderna idag av hyperkonkurrens och företag måste utveckla nya 

konkurrensfördelar och strategier kring sina produkter för att tillfredsställa konsumenters 

individuella behov.  

Kapferer (2008) menar att varumärkesbyggande och varumärkesutvecklande är en utmaning 

för företag på den konkurrenskraftiga marknaden. Experter inom området anser att företag bör 

undvika att använda sig av line extensions i alltför hög grad. En risk Laforet (2010) nämner 

med line extensions är att företag exempelvis kan riskera att deras kunder får svårt att 

förknippa de nya produkterna med kärnprodukten. Kapferer (2008) förstärker resonemanget 

och menar att line extensions kan skapa förvirring hos konsumenten. Förvirringen kan i 

otursamma fall leda till att företagen tappar marknadsandelar. Laforet (2010) framhåller att en 

misslyckad line extensions kan leda till en negativ inverkan på kärnprodukten och missgynnar 

således hela varumärket. En negativ upplevelse hos konsumenten kan vara mycket svårt att 

förändra för företagen. Företagen måste ta konsumentens behov i beaktande samtidigt som det 

ställs krav från deras kunder. Vi har förstått det som att utrymmet är begränsat i butikerna och 

samtidigt strävar företagen efter att få så mycket hyllplats som möjligt till sina produkter. Det 

pågår samtidigt en hård konkurrens mellan företagen och deras varumärken.  

Higham (2009) påstår att det finns en risk för företag att ta konsumenttrender i beaktande 

eftersom företag sätter mycket på spel då det inte finns ett starkt underlag för vilka trender 
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som är på uppgång. Vi kan se antydningar till att de stora trenderna i idag handlar om hälsa 

och konsumentens ökade medvetenhet kring miljön. Även Haanpää (2007) nämner att 

konsumenter blivit alltmer medvetna om de negativa effekterna som konsumtion har på 

miljön. Trenderna kring ett större ekologiskt miljötänk har gjort att företag tvingas agera kring 

problemen som uppkommit med dem. Persson och Hemberg (2010) påstår dock att 

miljömedvetenheten hos företagen i första hand inte handlar om värnandet av miljön. 

Företagen känner sig tvingade att agera kring miljöfrågan, för att bemöta konsumenters och 

myndigheters krav. Persson och Hemberg (2010) menar att miljömärkta produkter uppfattades 

tidigare som dåliga produkter och KRAV-produkter har fått en något oönskad image hos 

många. Enligt Krarup och Russel (2005) leder alla nya miljömärkningar för ekologiska 

produkter till att det blivit svårt för konsumenten att lita på trovärdigheten bakom dem.  

Debatten kring Functional Food har lett till att ett flertal företag vill implementera diverse 

hälsoanspråk på sina produkter. Enligt Heasman och Mellentin (2001) upplevs konceptet 

Functional Food som ett diffust begrepp, eftersom företag markerar alla typer av livsmedel 

med hälsofrämjande egenskaper. Det finns idag regleringar för vilka livsmedel som får 

benämnas som Functional Food. Hälsopåståenden som livsmedelföretag gör är numera 

reglerade på EU-nivå och det krävs således en viss typ av tillsats för att få benämna 

livsmedlet som Functional Food. För mindre företag som exempelvis Skånemejerier får det 

stora konsekvenser. 

1.3 Problemformulering 
Konkurrensen på marknaden har lett till att företagen måste synliggöra sitt varumärke, vilket 

är en av anledningarna till att företag arbetar med line extensions. Vi kan se flera tendenser till 

förändringar i vårt samhälle, som främst beror på trender och den allt större 

miljömedvetenheten. Utifrån ovanstående resonemang har den grundläggande 

frågeställningen blivit följande:  

 

 Hur påverkar samhällets trender Skånemejeriers line extensions? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Skånemejerier arbetar med line extensions. Vi 

vill även skildra och tolka hur trender påverkar Skånemejeriers arbete kring line extensions.  

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss från att beskriva Skånemejeriers line extensions. 

Produktsortimenten som vi syftar till är yoghurt, fil, juice och fruktdrycker samt 

Skånemejeriers ekologiska mjölksortiment. Vi har dessutom valt att beskriva Skånemejeriers 

ekologiska dotterbolag Hjordnära eftersom det ger ett bättre helhetsperspektiv kring deras 

ekologiska strategi. När det gäller trender vill vi förtydliga att denna uppsats endast avser 

trenderna kring ekologi, Functional Food samt hälsotrenderna som präglar samhället.  

 

Vi vill förtydliga begreppet equity som används i uppsatsen. Vi har valt att använda den 

engelska benämningen eftersom det inte finns en bra översättning på svenska. Armstrong, 

Kotler, Harker och Brennan (2009) menar att varumärkes equity avser det mervärde som 

tillfaller en produkt med hjälp av varumärket eller andra fördelar kring produkten, till skillnad 

från om produkten inte benämnts med varumärket. Brand equity är en av de faktorer som kan 

öka det finansiella värdet av ett varumärke till varumärkesinnehavaren.  

Vi vill även förtydliga begreppen kund och konsument som används genomgående i 

uppsatsen. När vi använder oss av ordet kund syftar vi på Skånemejeriers kunder, exempelvis 
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ICA och Bergendahls. När vi använder oss av konsument syftar vi på slutkonsumenten av 

produkten. 

1.6 Företagspresentation 

Skånemejerier är ett mejeriföretag som har sitt ursprung i Skåne. Skånemejerier anser sig stå 

för Närhet, Ursprung, Smak, Hälsa och Påhittighet. Skånemejerier tycker att produkter som 

produceras nära ska även säljas och distribueras nära. Skånemejerier arbetar för en nära 

kontakt med sina kunder och konsumenter.  Skånemejerier värnar också om smaken på deras 

produkter och anser att smak inte går att mätas i siffror utan är något som måste upplevas. 

Skånemejerier anser sig vara ett innovativt företag med påhittiga idéer. Ett bevis på 

påhittighet är att Skånemejerier skickar ut sina mjölkbönder i butikerna där de tillverkar 

lokala ostar. Skånemejerier anser att hälsa och välmående är en viktig aspekt och det handlar 

dels om att äta rena produkter med nyttiga bakterier. Exempelvis förser Skånemejerier sina 

juicer med probiotiska bakterier. Skånemejerier är ett av de företag som från början varit med 

om att skriva den svenska historien om Functional Food. ProViva, som tidigare ägdes av 

Skånemejerier är ett av Functional Food historiens första och mest framgångsrika exempel i 

Sverige. Arbetet ledde vidare till nya områden där Skånemejerier såg att utveckling av nya 

livsmedel kunde skapa nya hälsofördelar. Skånemejerier strävar efter att tillverka och 

utveckla så naturliga produkter som möjligt, med ett bra näringsinnehåll. De håller för 

närvarande på att se över ingredienserna i alla produkter.  

Skånemejeriers vision; ”Det lilla, påhittiga hälsomejeriet – älskat av Dig!” 

Skånemejerier är även ett företag som värnar om miljön och deras miljövision är att vara en 

kretsloppsbaserad mejeriförening. Skånemejerier vill vara oberoende av fossila bränslen 

genom att nyttja restprodukter för att producera förnybar energi, som kan användas i hela 

mjölkkedjan. Skånemejerier anser således bidra till ett hållbart samhälle, från gård till butik 

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av 572 mjölkbönder i Skåne och delar av 

landskapen norrut. Skånemejerier omsätter tre miljarder kronor per år och har cirka 580 

anställda. I deras portfölj ingår även varumärkena Bravo och Allerum. Skånemejerier bedriver 

sin produktion i Malmö, Lunnarp och Kristianstad. Skånemejerier har ett flertal dotterbolag 

och ett av dem är Hjordnära. Skånemejerier var tidigare även ägare till hälsodrycken ProViva 

men idag har de sålt 51 procent av bolaget till Danone och på sikt är tanken att Danone ska bi 

ensamma ägare till ProViva. Hjordnära är Sveriges enda helekologiska mejeri och de tror på 

ekologisk-, nära- och varsam produktion med hög kvalitet och god djurhållning. 

Skånemejerier engagerar sig i Hjordnäras mejeri och ger konsumenter flera ekologiska 

alternativ att välja bland.  

Skånemejeriers affärsidé är att,  

Erbjuda den medvetna konsumenten mejeriprodukter som bidrar till hälsa och 

livskvalitet. Vi blir konkurrenskraftiga genom att varje dag ta till vara det lilla 

företagets flexibilitet och personliga engagemang i hela värdekedjan 

(skånemejerier.se 2011-04-04).  

1.7 Disposition 

Kapitel 1. Uppsatsens första kapitel består av en bakgrundbeskrivning kring line extensions 

och trenderna inom ekologi och Functional Food som vi ämnar undersöka. Kapitlet belyser 

även de problem som identifierats kring line extension och trender. I slutet av kapitlet ges en 

presentation av vårt fallstudieföretag Skånemejerier.  
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Kapitel 2. I kapitel två beskriver vi de metoder vi använt oss av för att kunna besvara vår 

frågeställning och uppsatsens syfte. Läsaren ges även en motivering kring metodvalen samt en 

kritik kring de källor som använts för färdigställandet av uppsatsen. 

Kapitel 3. Kapitel tre består av den teoretiska referensramen. Uppsatsen har en deduktiv 

ansats, vilket innebär att den teoretiska referensramen legat till grund för den empiri som 

insamlats. I kapitel tre kommer delfrågeställningar ställas utifrån de teorier vi valt. 

Anledningen till att vi ställer frågor i teorikapitlet är för de ska prövas på vårt empiriska 

material. Frågeställningar syftar även till att ge uppsatsen en tydligare struktur.  

Kapitel 4. Kapitel fyra består av vår insamlade empiri. Vi ämnar i detta kapitel att pröva vår 

teoretiska referensram på vår insamlade empiri. Empirin har insamlats med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med fem respondenter hos Skånemejerier. Empirin har tilldelats 

ett eget kapitel eftersom vi utfört en fallstudie och vi anser därmed att den insamlade empiri 

har en stor betydelse för besvarandet av vår frågeställning. Rubrikerna som ligger till grund 

för empirikapitlet är således de delfrågeställningar vi ställt i det tidigare teorikapitlet.  

Kapitel 5. Kapitel fem består av en analys. Vi kommer här analysera och tolka resultaten från 

vår prövning av teorin på det empiriska materialet. Rubrikerna som ligger till grund för 

analyskapitlet bygger på delfrågeställningarna som ställts i teori – och empirikapitlen.  

Kapitel 6. I kapitel sex kommer de slutsatser vi kommit fram till under uppsatsens arbetsgång 

att presenteras. Vi kommer även besvara vår frågeställning och presentera en modell som 

skapats utifrån våra lärdomar. 

 

Efter vårt inledande kapitel, har läsaren fått en bakgrund kring det vi ämnar undersöka samt 

vårt syfte och uppsatsens huvudfrågeställning. Vi har presenterat de avgränsningar som 

uppsatsen avgränsas från. Vidare bygger vår uppsats på en fallstudie av Skånemejerier, där 

vi ämnar undersöka hur Skånemejerier jobbar med line extensions samt hur trender påverkar 

arbetet med line extensions. I kommande kapitel kommer vi presentera vårt metodval för att 

ge läsaren en bättre förståelse för hur vår uppsats formats.  
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2. Metod 

I följande kapitel kommer vi att presentera de metoder vi använt oss av samt vårt 

tillvägagångssätt för uppsatsen. Vi introducerar först den kvalitativa undersökningen som 

ligger till grund för tillvägagångssättet av uppsatsen. Vidare förklarar vi den deduktiva 

ansatsen och anledningen till valet av ansatsen. Vidare ger vi en förklaring till varför vi valt 

att utföra en fallstudie samt vad det innebär. En kort presentation av respondenterna på 

Skånemejerier kommer även att ges. Kapitlet avslutas med hur insamlingen av data gått till, 

samt trovärdighet till uppsatsen och kritik kring de källor som använts.  

2.1 Kvalitativ undersökning 

Bryman och Bell (2005) skiljer mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

Kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten läggs på ord istället för kvantifiering 

vid insamling och analys av data. Enligt Svenning (2003) kännetecknas den kvalitativa 

undersökningen av att undersökaren utifrån ett litet material försöker tränga djupt in i 

problematiken. Repstad (2007) stödjer resonemanget och menar att kvalitativa 

undersökningar går mer på djupet än på bredden, vilket innebär att undersökaren enbart 

studerar en eller ett fåtal miljöer. Enligt Grønmo (2006) är den kvalitativa undersökningen 

präglad av närhet och sensitivitet, vilket kommer i uttryck genom att undersökaren ofta själv 

arbetar med sina källor. Vi utförde våra intervjuer på Skånemejeriers kontor, ansikte mot 

ansikte med våra fem respondenter. Vi anser därmed att vi fått en direkt kontakt och närhet till 

våra källor. Repstad (2007) styrker resonemanget om närhet och distans och menar att det i 

kvalitativa undersökningar är viktigt att ha ett så nära och direkt förhållanden som möjligt till 

det som studeras.  

Svenning (2003) menar att den kvalitativa undersökningen är känslig för nyanser och den är 

inte lika precis som den kvantitativa metoden. Undersökningsprocessen kan betraktas som en 

kedja av tolkningar av verkligheten. Undersökaren har redan innan processen börjat en rad 

olika tolkningar av verkligheten med sig i bagaget. Mjukdata utgör grundstommen i 

kvalitativa undersökningar. Mjukdata är mer sensibla och nyanserade än hårddata och 

undersökaren ämnar besvara frågan varför i kvalitativa undersökningar. Mjukdata i vår 

uppsats har insamlats via utförda djupintervjuer med personer på Skånemejerier. Enligt 

Svenning (2003) innebär djupintervjuer att ett fåtal personer intervjuas utan strukturerade 

formulär. Vidare nämner författaren djupintervjuer som en av de främsta instrumenten för 

insamling av mjukdata.  

Enligt Repstad (2007) är den kvalitativa undersökningen fördelaktig då undersökaren vill ta 

reda på och få insikter om det grundläggande eller särpräglade i en specifik miljö och hur det 

utvecklas över tiden. Kvalitativa angreppssätt beskriver det som finns på ett nyanserat vis och 

ger ofta undersökaren grund för att förstå konkreta och lokala processer. Kvalitativa 

angreppssätt är oftast avgränsade till specifika miljöer, där målet är att ge en heltäckande 

beskrivning. Enligt Grønmo (2006) är kvalitativa undersökningar präglade av anpassbarhet. 

Den metodiska uppläggningen kan ändras under loppet av datainsamlingen och anpassas efter 

nya erfarenheter under tiden som undersökningen pågår. Resonemanget styrks av Repstad 

(2007) som menar att människor oftast uppfattar uttryck på olika sätt, undersökaren bör 

således utnyttja den information som samlas in under hela processen och anpassa 

datainsamlingen efter nya erfarenheter. Vi har använt oss av ett anpassningsbart 

tillvägagångssätt eftersom vi efter insamlingen av empirin fick komplettera samt ändra små 

delar av vår teoretiska referensram. Bryman och Bell (2011) nämner anledningarna till varför
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undersökarens syn på teorin eller litteraturen ändras. Den ändras som ett resultat av den 

insamlade data, som ett exempel kanske inte data stämmer överens med originalhypotesen. 

Vi har valt att utföra en kvalitativ undersökning då syftet med uppsatsen är att beskriva hur 

trender påverkar Skånemejeriers arbete med line extensions. Med den kvalitativa 

undersökningen som verktyg har vi fått inblick i hur företaget tänker och agerar kring line 

extensions. Vi har fått en inblick genom undersökningen av en specifik miljö där vi även fått 

en närhet till de intervjuade respondenterna. Vi hade båda tolkningar samt kunskaper om line 

extensions innan vi utförde djupintervjuer med respondenterna, vilket även har bidragit till 

den djupa inblicken i det undersökta området. Anledningen till att vi inte valt den kvantitativa 

metoden är för att vi inte ämnat göra undersökningar som syftar till att samla numerisk data, 

eftersom det inte tillför vår studie något. Vidare har vi, för att fånga Skånemejeriers utsagor 

och få en så bred och intressant infallsvinkel som möjlig, genomfört semistrukturerade 

intervjuer som vi kommer förklara mer ingående i ett kommande kapitel. 

2.2 Deduktiv ansats 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt i början av en undersökning att först ställa sig 

frågande till vilken teori som ska användas. Undersökaren bör även fundera på vilket sätt data 

ska samlas in, samlas den in för att testa teorier eller för att bilda teorier. Alvesson och 

Sköldberg (2008) nämner att det finns två förklaringsmodeller att skilja på i en vetenskaplig 

undersökning; den deduktiva - eller induktiva ansatsen  

Enligt Bryman och Bell (2011) representerar den deduktiva ansatsen den vanligaste bilden av 

det naturliga förhållandet mellan teori och undersökning. Enligt Olsson och Sörensen (2007) 

kännetecknas den deduktiva ansatsen av att undersökaren från allmänna principer drar 

slutsatser om enskilda företeelser. Bryman och Bell (2011) säger att undersökaren skapar en 

hypotes utifrån vad som redan är känt om ett specifikt område. Hypotesen måste sedan 

stämma överens med den empiriska granskningen av området. Den befintliga teoretiska basen 

och hypotesen driver sedan processen för att samla in data. Författarna poängterar att den 

deduktiva ansatsen framställs som väldigt linjär, ett steg följer det andra i en tydlig och logisk 

ordning. Patel och Davidsson (2003) påstår att det deduktiva arbetssättet förstärker 

objektiviteten i forskningen, eftersom utgångspunkten kommer från redan befintlig teori. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att den deduktiva ansatsen är mindre riskfylld än den 

induktiva. Den deduktiva ansatsen förutsätter vad som skall förklaras, att det finns en allmän 

regel, den undviker dock specifika förklaringar om ämnen. Patel och Davidsson (2003) 

framhåller en risk med den deduktiva ansatsen, då den teori som undersökaren utgår från 

kommer påverka och rikta forskningen så att nya iakttagelser inte upptäcks.  

Enligt Bryman och Bell (2011) är induktiva ansatsen precis tvärtemot den deduktiva ansatsen. 

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att den induktiva ansatsen utgår från en mängd 

enskilda fall och påstår sedan att sambandet som observerats i dessa fall är generellt giltiga. 

Bryman och Bell (2011) säger att de empiriska resultaten ligger till grund för den teori som 

ska samlas in. Patel och Davidsson (2003) nämner att risken med den induktiva ansatsen, är 

att undersökaren inte vet något om teorins generalitet. Alvesson och Sköldberg (2008) 

förstärker med att säga att induktiva ansatsen är ett riskfyllt steg, den drar slutsatser från en 

mängd enskildheter till ett allmänt faktum.  

Vi har i denna uppsats valt att utgå från deduktiva ansatsen, Olsson och Sörensen (2007) 

menar att undersökaren då utgår från befintliga teorier som anger hur relationen mellan olika 

förhållanden förhåller sig till varandra i verkligheten. Alvesson och Sköldberg (2008) påstår 

dock att deduktiva ansatsen inte verkar förklara något, utan istället undviker förklaringar. Den 

anses därför vara en platt modell som saknar underliggande tendenser. Vi anser trots kritiken, 
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att den deduktiva ansatsen är den bästa för vår undersökning, eftersom vi inte ämnar göra 

någon ny upptäckt inom området. De befintliga teorierna framhåller tydligt redan de tendenser 

som finns inom line extensions. Vår avsikt är således att utifrån redan befintliga teorier pröva 

samt beskriva hur arbetet med line extensions verkar och fungerar hos Skånemejerier.  

Vi har i vår uppsats valt att använda den deduktiva ansatsen i kombination med en kvalitativ 

metod, vilket frångår helt från den uppdelning som Bryman och Bell (2011) gör. De säger att 

deduktiva ansatsen är starkt associerad till den kvantitativa undersökningen, medan den 

induktiva ansatsen är förknippad med den kvalitativa undersökningen.  

Anledning till att vi valt att använda oss av en deduktiv ansats med en kvalitativ undersökning 

har främst att göra med vår insamling av data. Då uppsatsen har en beskrivande karaktär, är 

det vikigt att vi först sammanställer den redan befintliga teori som finns inom vårt valda 

område, för att sedan utifrån teorin samla in empiri från verkligheten. Det har vi främst gjort 

via intervjuer från våra valda respondenter som har kunskap inom vårt specifika område. 

Induktiva ansatsen hade inte varit möjlig att använda eftersom vi inte hade haft tillräckliga 

kunskaper och underlag för att ställa väsentliga frågor till respondenterna. Vi anser att vi inte 

heller kan dra generella slutsatser utifrån att enbart studera ett företag. Både den deduktiva 

ansatsen och den kvalitativa undersökningen har en viss flexibilitet, vilket passar vår uppsats 

syfte. Bryman och Bell (2011) nämner att den deduktiva ansatsen inte alltid följer den linjära 

och logiska ordningen. Undersökarens syn på teorin eller litteraturen kan ändras under 

undersökningens gång. Synsättet ändras som ett resultat av att analysen och den insamlade 

data inte stämmer överens med det syfte som fanns i början. Grønmo (2006) framhåller även 

att den kvalitativa undersökningen är präglad av flexibilitet. Den metodiska uppläggningen 

kan ändras under loppet av datainsamlingen och anpassas efter nya erfarenheter under tiden 

undersökningen pågår. Flexibilitet anser vi vara en fördel för vår uppsats, då det ger oss 

möjligheten att sammanställa så relevant sekundär – samt primärdata som möjligt 

2.3 Fallstudie 

Enligt Grønmo (2006) är en fallstudie en form av undersökning som begränsar sig till endast 

en analysenhet och som är mycket intensiv. Denna typ av undersökning är enligt Merriam 

(2009) ett effektivt sätt att skaffa sig djupare förståelse om en specifik situation och hur 

inblandade personer tolkar den. Enligt Yin (2006) är en fallstudie att föredra när frågor som 

varför och hur ska besvaras. Merriam (2009)  påstår även att denna typ av undersökning ska 

göras när man vill undersöka aktuella händelser via direkta observationer och systematiska 

intervjuer. Vi valde att använda en fallstudie då vi ansåg att den gav oss de bästa 

förutsättningarna för vår uppsats och dess syfte. De frågor vi främst ställde oss angående 

Skånemejeriers arbete med line extensions bestod dessutom av hur och varför frågor. Det är 

även något Yin (2006) väljer att kalla en deskriptiv fallstudie, det vill säga att uppsatsen har 

ett beskrivande syfte. Enligt Merriam (2009) finns det en viss nackdel med en deskriptiv 

fallstudie, vilken är att läsaren lätt kan tro att studien är en redogörelse för en helhet av en 

situation, när den kanske i själva verket bara är en del av en situation. För att undvika att 

läsaren uppfattar vår undersökning som generell, har vi i avgränsningarna varit tydliga med 

att avgränsa arbetet enbart till Skånemejerier och inget annat företag. 

Yin (2006) nämner begreppet enfallsstudie, vilket innebär att det bara finns en analysenhet. 

En enfallsstudie är en fördel att använda när undersökaren vill titta närmare på ett typiskt eller 

representativt fall. En enfallsstudie har applicerats på Skånemejerier då vi anser att de är ett 

tydligt exempel på ett företag som arbetar mycket med line extensions. Det finns dock en viss 

kritik kring enfallsstudie enligt Yin (2006), då fallet som studerades i början kan ta en annan 

form längre fram i undersökningen, det är dock en risk som vi inte anser prägla vår studie. 

Merriam (2009) säger att med hjälp av en fallundersökning kan undersökaren utveckla samt 
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pröva en teori. En fallundersökning kan göras både via en kvalitativ- och kvantitativ 

undersökning. Denna uppsats bygger enbart på en kvalitativ undersökning. Enligt Yin (2006) 

är fallstudiens styrka att undersökaren kan hantera många olika typer av empiriskt material, så 

som dokument, intervjuer och observationer, vilket till viss del stämmer in på vår uppsats, då 

den till stor del bygger på intervjuer hos Skånemejerier. 

Det är enligt Merriam (2009) även viktigt att fallstudieundersökaren har tolerans och 

känslighet kring området som utforskas. Vi har för bästa möjliga resultat gått igenom olika 

slag av litteratur och vetenskapliga artiklar om ämnet vi ämnar undersöka för att vara så 

pålästa som möjligt inför intervjuerna.  

2.4 Informationssamling 

Merriam (2009) och Grønmo (2006)  menar att intervjuer och observationer är de primära 

källorna i kvalitativa undersökningar. Vi har främst använt oss av intervjuer som vi genomfört 

på Skånemejeriers kontor i Malmö. De observationer vi utfört är iakttagelser av 

Skånemejeriers kontor i samband med att vi genomförde intervjuerna samt observation av 

deras produktsortiment i dagligvaruhandeln hos olika grossister. Vi har genom 

observationerna fått en bättre förståelse för Skånemejeriers produktutbud och hur de står sig 

gentemot deras konkurrenter.  

För att samla in relevant information via intervjuer är det enligt Merriam (2009) viktigt att 

välja ut respondenter efter den kunskap och förståelse de har kring det område som ämnas 

undersökas. Intervjuaren måste därav göra målinriktade urval av de olika respondenterna. För 

att få så kunniga och införstådda respondenter som möjligt kring vårt ämne, började vi med 

att kontakta Anders Ahlström, marknadschef för färskvaror på Skånemejerier. Vi klargjorde 

uppsatsens syfte och frågade Ahlström vilka han ansåg ha den tillräckliga kunskapen inom 

området vi ville undersöka. Ahlström gav oss därefter namn på människor vi kunde kontakta 

inom företaget. De utvalda respondenterna är något vi kan hänvisa till vad Merriam (2009) 

kallar nyckelpersoner. Valet av respondenter föll på personer med ett kategoriansvar inom 

färskvaror, vi anser de vara bäst lämpade för att kunna ge oss den information som vi 

efterfrågar. Vi tycker att det givit oss en bra empirisk grund eftersom det är personer som är 

ansvariga på olika områden och besitter olika erfarenheter. 

Merriam (2009) nämner tre olika slag av intervjutekniker. Standardiserade, semistrukturerade 

och ostrukturerade. I standardiserade intervjuguider är frågorna förutbestämda både till antal 

och formulering. Ostrukturerade intervjuer är öppna och flexibla och liknar mer en 

konversation mellan intervjuaren och respondenten. De ostrukturerade intervjuerna används 

främst då undersökaren inte vet tillräckligt om ämnet för att ställa relevanta frågor. 

Uppsatsens femte intervju anser vi vara av det ostrukturerade slaget, eftersom den på förhand 

inte var planerad. Vi fick på plats hos Skånemejerier reda på att vi kunde utföra ytterligare en 

intervju. Den femte respondenten var Lundgren som ansvarar för Skånemejeriers ekologiska 

sortiment samt Hjordnära. Vi hade därmed ingen intervjumall med oss och intervjun liknade 

då en konversation mellan Lundgren och oss. Vi anser att det är nödvändigt att poängtera att 

vi var inlästa på teorin om det område som Lundgren är ansvarig för hos Skånemejerier. Vi 

kunde därmed i vårt tycke ställa relevanta frågor som gav relevant empirisk data till vår 

uppsats. Vi valde att inte använda den standardiserade intervjutekniken eftersom vi ansåg att 

den inte skulle ge oss den relevant information. 

Vi har huvudsakligen valt att använda oss av vad Bryman och Bell (2005) och Merriam 

(2009) kallar semistrukturerade intervjuer. Det innebär att vi gjorde en intervjuguide där 

specifika områden nämndes som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Tillvägagångssättet 

gav intervjuerna en flexibel och öppen natur, vilket är viktigt då vi som intervjuare kan ställa 
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följdfrågor på de svar som fås vilket kan bidra till mer information. Yin (2006) stödjer 

resonemanget, då han anser att intervjufrågorna i en fallstudieintervju ska vara konkreta men 

ändå ha en flexibel och flytande karaktär. Enligt Merriam (2009) inkluderar semistrukturerade 

intervjuer en blandning av strukturerade och ostrukturerade frågor samt att samtliga frågor är 

flexibla. Största delen av intervjuerna styrdes av frågor som låg till grund för undersökningen. 

Vi valde en semistrukturerad intervjuteknik för att få en så bred empirisk grund som möjligt. 

Vi förberedde intervjumallen utifrån vår teoretiska referensram och skapade frågeställningar 

som vi utgick ifrån under intervjun. Under intervjuerna tillkom frågor utöver intervjumallen, 

vilka gav oss information som vi inte hade med i beräkningarna men som tillfört vår studie 

med betydande data. De tillkommande frågorna finns därmed inte med i intervjumallen men 

informationen som de nya frågorna gav finns sammanställda i empirin. Vi vill klargöra att 

intervjumallarna skiljer sig från varandra eftersom vi valt att ställa frågor som är mer 

preciserade för de olika respondenternas områden. Anledningen till att Ahlström har fått fler 

frågor än övriga, är då han har ett övergripande ansvar som marknadschef och har därmed en 

bättre helhetsbild över Skånemejeriers produktutbud. 

Nedan följer en kort presentation av samtliga respondenter och deras ansvarsområden.  

 Anders Ahlström, Marknadschef färskvaror.  

Ahlström har arbetat på Skånemejerier i åtta år. Han började som Brand Manager för ProViva 

och blev senare produktchef för fruktdrycker. Idag arbetar han som marknadsansvarig för 

färskvaror på Skånemejerier. 

 Anna Häggström, Category Business Manager – Juice och fruktdrycker 

Häggström har enbart arbetat på Skånemejerier några månader. Häggström har tilldelats 

kategoriansvar för juice och fruktdrycker. Hennes arbetsuppgifter innefattar 

kategoriutveckling och uppdatera sig om försäljningsstatistik kring produkterna samt 

konkurrenterna.  

 Helena Ekdahl, Category Business Manager - Filmjölk/ Laktosfritt 

Ekdahl har arbetat på Skånemejerier i två år. Ekdahl har ett kategoriansvar för filprodukter 

och laktosfria produkter. Ekdahls arbetsuppgifter innefattar kategoriutveckling och 

uppdatering om försäljningsstatistik kring produkterna samt konkurrenterna.  

 Sabina Dahlqvist, Category Business Manager Yoghurt 

Dahlqvist har arbetat på Skånemejerier i ett år. Dahlqvist har ett kategoriansvar för 

Skånemejeriers yoghurtsortiment. Dahlqvists arbetsuppgifter innefattar kategoriutveckling 

och uppdatering om försäljningsstatistik kring produkterna samt konkurrenterna.  

 Henrik Lundgren, Category Business Manager Ekologi/Hjordnära 

Lundgren har arbetat på Skånemejerier i ungefär ett år. Lundgren har ett kategoriansvar för 

Skånemejeriers ekologiska sortiment samt dotterbolaget Hjordnära. Lundgrens 

arbetsuppgifter innefattar kategoriutveckling och uppdatering om försäljningsstatistik kring 

produkterna samt konkurrenterna.  



 METOD 

11 
 

2.5 Kunskapsprocessen 

Validetet och Reabilitet  
Enligt Grønmo (2006) syftar validitet på datamaterialets giltighet i förhållande till de 

problemställningar som ska belysas. Den teoretiska definitionen klargör vad undersökaren har 

för avsikt att studera medan den operationella definitionen klargör vad undersökaren faktiskt 

kommer att studera. Bryman och Bell (2005) menar att validitet bedömer studiens kvalitet och 

värderar om undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte. Svenning (2003) styrker 

resonemanget och menar att kopplingen för validitet innebär att undersökaren verkligen 

undersökt det som var avsett att undersöka. Merriam (2009) menar att validiteten bedöms 

genom undersökarens tolkningar och erfarenheter och inte av verkligheten eftersom vi aldrig 

kan tolka den på ett och samma sätt. Undersökaren kan använda sig av en rad olika strategier 

för att säkerställa inre validitet. Triangulering enligt Merriam (2009) innebär att forskaren 

utgår från flera olika informationskällor för att bekräfta de resultat som visat sig. Motiven 

bakom denna strategi är att den ena metodens svaga sidor ofta är den andra metodens starka 

sidor. Det innebär dessutom att flera metoder används för att besvara en och samma fråga. Vi 

har valt att ställa en del frågor till samtliga respondenter för att säkerställa att resultatet 

stämmer och således stärka reliabiliteten. Vi har dessutom valt att komplettera den teoretiska 

referensramen efter att den empiriska informationen samlats in. Anledningen till 

kompletteringen gjordes eftersom intervjun berörde vissa delar som vi inte närmare beskrivit i 

teorin. Författaren nämner Horisontell granskning, vilket är ytterligare en strategi som leder 

till en högre validitet. Horisontell granskning innebär att forskarna ber kollegor att ge 

kommentarer och synpunkter på resultaten som framkommer under processen. Vi har under 

processen haft handledarmöten där vi blivit vägledda och fått synpunkter på vår validitet. För 

att förstärka giltigheten ytterligare har vi dessutom låtit utomstående fått läsa och ge 

synpunkter på uppsatsen.  

Enligt Grønmo (2006) visar reliabiliteten hur pass pålitligt det insamlade datamaterialet är. 

Reliabilitet definieras generellt som graden av samstämmighet mellan olika insamlingar av 

data. Bryman och Bell (2005) förklarar reliabiliteten med huruvida resultaten från en 

undersökning blir desamma om en undersökning skulle genomföras på nytt, eller om de 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga händelser. Merriam (2009) styrker resonemanget 

kring reliabilitet och menar att det handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. 

Kvalitativ undersökning försöker beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som 

lever i den uppfattar den. Det handlar om tolkningar och således finns det inga fasta 

referensramar. Grad av beroende och sammanhang är begrepp som istället kan användas vid 

resultat. Begreppen innebär att Undersökaren, istället för att kräva av utomstående att de ska 

få samma resultat strävar efter att resultaten har mening, är konsistenta och beroende.  Det 

finns flera tekniker som forskare kan använda sig av för att försäkra sig om att resultaten är 

beroende, Undersökarens position är en av dem, vilket innebär att vi som forskare ska 

förklara bakomliggande antaganden och teorier som ligger till grund för undersökningen samt 

kriterierna för de valda respondenterna. Vi valde att utgå från teorier som vi ansåg vara 

relevanta och som ligger till grund för uppsatsen. Vi har som beskrivits tidigare även valt 

respondenter som vi tillsammans med Anders Ahlström på Skånemejerier valt då de ansågs 

vara bäst lämpade för vårt ämne.  

Källkritik 

Enligt Grønmo (2006) är det viktigt att det finns en viss kritik till de källor som används för 

studien. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att all kritik handlar om förvrängningar av 
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informationen som ges. Grønmo (2006) nämner främst fyra olika typer av källkritik; 

tillgänglighet, relevans, autenticitet samt trovärdighet.  

För att försäkra tillgängligheten i vår uppsats, kontaktade vi Skånemejerier och frågade om de 

hade möjlighet att agera som fallstudieföretag. Säkerställandet av uppsatsens primärdata, 

gjordes genom att vi kontaktade personer inom företaget som ansågs ha relevanta kunskaper 

inom områdena. Relevansen av intervjuerna har säkerställts via Anders Ahlström som 

personligen gav oss råd och direktioner om vilka personer han rekommenderade oss att 

intervjua. Urvalet av respondenter gjordes baserat på deras kunskaper samt ansvar inom de 

specifika områdena. Skånemejerier är ett kommersiellt företag och vi är välmedvetna om att 

samtliga respondenter på Skånemejerier troligen vill lyfta fram de mest fördelaktiga 

aspekterna hos dem, vilket vi har haft i beaktande under arbetsprocessen. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) uppstår det ett vanligt problem vid tolkandet av ett 

kvalitativt material. Som exempel nämner författarna att motstridiga uppgifter kan förekomma 

eller att respondenten har blivit påverkad av andra personer. Vi kan inte garantera att 

respondenterna gett svar som inte varit påverkade av andras åsikter. Risken anser vi dock vara 

relativt liten då alla intervjuer skedde med en person åt gången och att de alla var öppna med 

sina svar.  

Autenticitet enligt Grønmo (2006) är viktigt då respondenten ibland kan vara något annat än 

vad denna utgett sig för att vara. Vi anser att våra respondenter varit trovärdiga och de har inte 

utgivit sig för att vara någon annan än dem själva. De har svarat personligt och vi känner 

ingen anledning till att ifrågasätta respondenterna. Vidare menar Grønmo (2006)  att även om 

källan vi använt är autentisk så måste vi bedöma om vi kan lita på informationen som 

mottagits. Det kan vara svårt att bedöma källors trovärdighet, men en nödvändighet för att få 

ett trovärdigt resultat. Vi finner ingen anledning till att ifrågasätta trovärdigheten hos våra 

respondenter, eftersom vi intervjuat dem personligen på deras arbetsplats och fått en insyn i 

respondenternas arbetssituation. Vi finner därmed den empiriska data trovärdig. 

Säkerställandet av trovärdighet och autenticitet kring uppsatsens sekundärdata har främst 

gjorts via användandet av Universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi har använt oss av den 

referenslitteratur som finns att hämta på Universitetsbiblioteket.  De vetenskapliga artiklarna 

som används har hämtats via kända och väletablerade sökmotorer som även dem är kopplade 

till Universitetsbiblioteket. För att uppsatsen ska ha så stor relevans som möjligt har vi försökt 

att i stor utsträckning använda oss av ny litteratur och aktuella vetenskapliga artiklar. 

Användandet av hemsidor har varit begränsad, de vi främst använt oss av är Skånemejeriers 

företagshemsida, ProVivas hemsida samt Hjordnäras hemsida. Vi anser att hemsidorna 

uppfattas som trovärdiga. Vi har dock haft i åtanke att hemsidorna har ett kommersiellt syfte 

och har därför bara använt vissa delar av företagens företagspresentation. Resterande 

information om företaget har vi erhållit genom intervjuer med respondenterna.  

 

Ovan har vi motiverat de metodval som ligger till grund för uppsatsens tillvägagångssätt. Vi 

har även uppmärksammat den eventuella kritiken kring våra källor samt vårt valda metodval. 

I nästkommande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som är en konsekvens av 

den deduktiva ansatsen.  
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3. Teori 
I följande kapitel presenterar vi teorier som ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram. Vi inleder med att presentera en del av Varumärkts roll och vad Varumärkets 

Positionering har för betydelse för företag. Sen följer en presentation av line extensions samt 

risker och fördelar. Kapitlet avslutas med en presentation av begreppet trender. De trender vi 

valt att inrikta oss på är Hälsa, Ekologi och Functional Food. I slutet av varje 

kapitelindelning kommer ett antal frågeställningar att ställas som vi sedan ska pröva i kapitel 

fyra. Frågeställningarna ämnar ge läsaren en tydligare förståelse till den valda teoretiska 

referensramen.  

3.1 Varumärkets roll 
Enligt Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2011) är ett varumärke en beteckning eller märke 

som betecknar ägarskap av ett företag. Konsumenten får erfarenhet av varumärket som denne 

sedan utvärderar, får känslor till och skapar associationer, vilket i sin tur skapar ett värde 

kring varumärket. Glynn och Woodside (2009) hävdar att varumärke inte bara är ett namn 

eller en logotyp som underlättar differentieringen av produkterna från konkurrenter. 

Varumärket består också av en uppsättning associationer som tillfredsställer både funktionella 

och känslomässiga krav hos målgrupper. Rosenbaum-Elliot et al (2011) menar att kunden inte 

gör sina konsumtionsval enbart utefter produkters fördelar, utan också utifrån den symboliska 

betydelsen och vad produkterna kommunicerar. Rooney (1995) menar att det läggs allt mer 

fokus på varumärken. Varumärken har fått en ökad betydelse för företagen, konsumenterna 

och samhället i stort. Tyngdpunkten kring varumärken började på 1980-talet. Trenden kring 

varumärken gjorde att framgångsrika varumärken fick ett stort värde på marknaden och 

många företag kände att varumärket var viktigare än själva produkten. Företagen började 

senare ändra fokus istället fokusera på produkten i sig, vilket handlade om att skapa 

fördelaktiga aspekter kring produkten. Ett starkt varumärke får inte ett långvarigt liv på 

marknaden om varumärket inte erbjuder ett fördelaktigt produktutbud.  

Ett av problemen hos många varumärken enligt Laforet (2010) är den korta 

produktlivscykeln. En del varumärken är kvar på marknaden år efter år medans andra 

varumärken har en betydligt kortare produktlivscykel. Det har visat sig att de varumärken som 

var ledande på marknaden för flera år sedan, fortfarande är marknadsledande idag. Författaren 

menar således att produktlivscykeln inte existerar för de starkaste varumärkena. Varumärkena 

måste anpassa sig till den ständigt föränderliga marknaden och fortsätta förse varumärket med 

ett kundvärde. Varumärken som är marknadsledande har en större potential att överleva på 

marknaden jämfört med de varumärken som är bland de andra eller tredje största på 

marknaden. Varumärken som är ledande på marknaden är generellt bättre på att uppdatera 

varumärket, vilket leder till att varumärket känns mer modernt och relevant för 

konsumenterna. Företagen måste samtidigt behålla kärnvärderingarna kring varumärket för att 

överleva den hårda konkurrensen.  

Positionering 
Enligt Nijssen (1999) har det visat sig i undersökningar att varumärken är företags viktigaste 

tillgång. Varumärken bistår till att differentiera och positionera företagets produkter. De bistår 

också med att etablera och underhålla relationerna med dess kunder och konsumenter. Enligt 

Rosenbaum-Elliot et al (2011) skapar varumärket associationer hos kunderna. Konsumenter 

överlägger och utvärderar produkten utifrån erfarenheter, kunskap och känslor kring 

varumärket. Effekterna av en positiv varumärkesimage leder till en varumärkes equity, vilket i 

sin tur leder till ett mervärde för konsumenten. Varumärke handlar mycket om immateriella 
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attribut, vad konsumenter vet, tycker och känner om ett specifikt varumärke. Företagens 

viktigaste uppgift vad gäller varumärke är att bygga upp en positiv image kring varumärket. 

För att lyckas skapa en positiv image kring varumärket som genererar fördelar understryker 

Rosenbaum-Elliot et al (2011) vikten av att identifiera målgruppen. Det är viktigt för 

företagen att förstå hur deras målgrupp handlar då de fattar beslut kring en produkt. En annan 

viktig aspekt är att förstå betydelsen av positionering och hur företagen väljer att positionera 

sitt varumärke i relation till sina konkurrenter. De skiljer på två typer av positionering, den 

första benämner de centralt placerad. Den måste erbjuda de viktigaste fördelarna som 

generellt associeras med produktkategorin. De varumärken som klassas som centralt 

placerade är generellt också ledande i sin kategori och behöver inte lista fördelarna utan 

positionerar sig själva som ”bäst” i kategorin. Övriga varumärken måste differentiera sina 

varumärken och skapa fördelar som konsumenten uppskattar. Ett varumärke bör bli 

positionerat på ett sätt som väcker associationer hos konsumenten. Då konsumenten känner 

behov av en specifik produkt, ska denne genast associera produkten till det specifika 

varumärket. En positiv brand equity präglas också av en stark varumärkeslojalitet. Författarna 

menar att varumärkeslojalitet är en konsekvens av brand equity. Konsumenter som är lojala 

till ett varumärke har en motvilja att byta till ett annat varumärke. Att konsumenten ständigt 

håller sig till ett och samma varumärke kan också bero på gammal vana. I de fall då 

varumärkeslojalitet beror på en vana hos konsumenten är risken stor att vanan inte blir hållbar 

i längden. Rooney (1995) menar att varumärken inte är statiska utan det krävs att de 

uppdateras i takt med att samhället förändras. När ett varumärke väl etablerats på marknaden 

och blivit ett ledande varumärke måste företagen underhålla varumärket och få varumärket att 

behålla sin position. Varumärken kan alltså inte leva på tidigare framgångar utan måste 

ständigt underhålla varumärket för att behålla positionen på marknaden.  

Kapferer (2008) understryker också vikten av positionering. Positionering handlar om att lyfta 

fram de särpräglande attributen kring varumärket som skiljer sig från konkurrenterna. 

Varumärkespositionering är en tvåstegsprocess, för det första bör företaget fråga sig hur 

varumärket ska positionera sig och hur varumärket ska bli associerat hos konsumenten. För 

det andra bör företagen ta reda på de mest fördelaktiga skillnaderna hos produkten jämfört 

med konkurrenternas produkter. En annan fråga företag bör ställa sig är varför varumärket 

finns på marknaden. Rosenbaum-Elliot et al (2011) menar att konsumenten i de flesta 

situationer väljer produkter efter varumärkesigenkännandet. Då varumärkesigenkännandet är 

högt leder det ofta till köp. Varumärken som är framträdande på marknaden är oftast de 

varumärken som människor först associerar till, inom en specifik produktkategori. Det är 

således viktigt för företag att inte endast konsumenterna känner till varumärket utan att det 

också är salient, alltså framträdande på marknaden och det varumärke som människor 

generellt associerar en specifik produktkategori till. 

Frågeställning 
Vi kan ovan utläsa vad varumärkets roll har för betydelse för hur företaget väljer att 

positionera och differentiera varumärket. Vi ämnar ta reda på hur Skånemejerier väljer att 

positionera varumärket? Vi ställer oss också frågan hur positioneringen görs och hur den ser 

ut? Hur differentierar sig Skånemejerier på marknaden? 

3.2 Line Extensions 
Laforet (2010) delar in brand extensions, som är en förlängning av varumärket, i line 

extensions och category extensions. En line extension lanseras under ett existerande 

varumärke och under en existerande produktkategori. Enligt Kapferer (2008) innebär en line 

extension att en produkt adderas till produktlinjen utan att en annan produkt tas bort från den. 

Keller et al (2008)  menar att line extensions oftast innebär en annan smak, ingrediens, form 
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eller storlek på produkten. Enligt Laforet (2010) innebär en category extension att företaget 

lanserar en produkt inom ett helt nytt produktsortiment, under ett befintligt varumärke. Keller 

et al (2008) förstärker resonemanget och menar att en category exensions sker när ett 

existerande varumärke används för att inträda en annan produktkategori. Kapferer (2008) 

menar att en bred produktlinje, leder till en mer specifik positionering av produkten. 

Draganska och Jain (2005) nämner att det ökade utbudet av konsumentvaror de senaste åren 

har gjort att line extensions blivit en vanlig strategi för företag att använda sig av. Kapferer 

(2008) nämner line extensions som en av de vanligaste strategierna som företag använder sig 

av vid lansering av nya produkter. Han menar att det är nödvändig att förnya sortimentet i 

form av nya produkter i sin produktlinje för att utveckla varumärket.  

Enligt Draganska och Jain (2005) använder företag en speciell metod för beslut kring 

produktlinjen. Metoden innebär att företag erbjuder en basprodukt och tillägger attribut till 

basprodukten som är baserade på konsumentens efterfrågan, det i sin tur skapar line 

extensions. I en bred produktlinje erbjuder företag ett stort antal produktvarianter och 

företaget kan då rikta sig till alla segment på marknaden. Kapferer (2008) menar att då företag 

ska utveckla sitt varumärke måste förutsättningarna för brand extension beaktas. För att få 

line extensions sammanhängande måste företagen dra nytta av den djupare innebörden av 

varumärket. Företagen ställs inför en del krav för att lyckas med line extensions. Skiljer sig 

den nya produkten i alltför hög grad från kärnprodukten leder det till att innebörden och 

statusen för varumärket förändras. Det är viktigt att se varumärket från ett bredare perspektiv. 

Varumärken som endast har en fysisk aspekt och ingen immateriell identitet är inte lämpade 

för line extensions på något sätt. Det finns varumärken som i har stor potential att utnyttjas, de 

omfattar ofta ett väldigt smalt produktområde. De varumärken som har ett högt immateriellt 

värde, leder till att varumärket blir mer legitimt och efterfrågat på marknaden. Således är det 

viktigt för ett varumärke att ha ett immateriellt värde om företaget ska få möjlighet att lansera 

line extensions.   

Enligt Kapferer (2008) bör det finnas en klar redogörelse för vad företagen vill med line 

extension. Inför lansering av produkterna vid en line extension måste det specifika syftet med 

lanseringen lyftas fram samt vilken målgrupp företaget ska vända sig till. Enligt Rosenbaum-

Elliot et al (2011) finns det en rad anledningar till att företag arbetar med line extensions. En 

av anledningarna kan vara att utnyttja en konkurrenskraftig svaghet genom att introducera ett 

undervarumärke i kategorin. En annan anledning kan också vara att företaget behöver 

komplettera produktlinjen eller att positionera varumärket inför förväntade förändringar på 

marknaden.  

Horisontell- och Vertikal Line Extensions 

Enligt Draganska och Jain (2005) skiljer man på vertikal- och horisontell line extensions. 

Vertikal line extensions innebär ofta prisrelaterade förändringar mellan produkterna och 

handlar mycket om image och kvalitet. Enligt Keller et al (2008) innebär vertikal line 

extensions att varumärket sträcker sig uppåt till ett mer premierat marknadssegment, det vill 

säga uppåtgående line extensions. Vertikal line extensions kan även sträcka sig neråt till ett 

mer prismedvetet segment, det benämns som en nedåtgående line extensions. Logiken bakom 

vertikal line extensions är att det existerande varumärkets equity kan överföras i båda 

riktningarna för att tilltala konsumenter, som annars inte skulle välja det existerande 

varumärket.  

Enligt Axarloglou (2008) kan det uppstå ett internt problem vid line extensions, han benämner 

det som kannibalisation. Keller et al (2008) påstår att kannibalisation är en vanlig risk när 

företaget utför en vertikal line extension. Lomax, Hammond, och Clemente (1997) definierar 
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kannibalisation som att den nya produkten stjäl försäljning från de redan befintliga 

produkterna i företagets varumärkesportfölj. Keller et al (2008) förstärker diskussionen och 

påstår vidare att kannibalisation är ett förekommande resultat vid line extensions eftersom det 

existerande varumärket redan har övertygat konsumenten att endast de bästa produkterna säljs 

under varumärket. När företaget senare lanserar nya produkter som exempelvis är billigare, 

leder det till att konsumenten istället väljer att köpa de billigare produkterna framför övriga.  

Fördelarna är dock att det existerande varumärket bidrar till att de nya produkterna snabbt får 

större andelar på marknaden. Lomax et al (1997) påstår vidare att varje ny produkt som 

lanseras på marknaden kommer stjäla andelar från aktörerna som är i proportion till företags 

andelar. Risken för kannibalisation är därmed större för stora aktörer och därmed mindre för 

de små aktörerna. Det finns inget standardmått som kan mäta graden av kannibalisation. 

Företagen kan dock beräkna en procentsats av den nya produktens omsättning som utgår från 

försäljningen av den redan befintliga produkten. Summan som uträkningen ger, blir högre ju 

mer lik den nylanserade produkten är huvudprodukten. Enligt Keller et al (2008) använder sig 

företag ibland av nya varumärkesnamn när de expandera vertikalt för att undvika 

svårigheterna med kannibalisation. Generellt är det svårare att göra en uppåtgående line 

extension än en nedåtgående line extension. Anledningen till det är att företaget måste ändra 

konsumentens uppfattning och få denne motiverad till att istället köpa premiumprodukterna.  

Enligt Draganska och Jain (2005) innebär en horisontell line extension att företag introducerar 

nya produkter främst via ny smak och förpackningsdesign. Horisontell line extensions skiljer 

sig därmed på andra sätt än enbart kvalitet och pris. Författarna nämner yoghurtsortiment som 

ett exempel och menar att det inte skiljer sig i pris och kvalitet utan endast i attribut som 

exempelvis smak och tillsatser. Den främsta orsaken till att företag erbjuder denna typ av line 

extensions är för att behålla kunderna och få dem att bli lojala till varumärket. Företagens 

avseende till denna typ av line extensions är främst att få konkurrensfördelar.  

Grön Line Extensions 

Enligt Chattterjee (2009) utmanas företag alltmer att erbjuda gröna produkter eftersom 

konkurrensen är hård och marknaden är överbelamrad med gröna produkter. Etablerade 

varumärken använder sitt varumärkes equity för att lansera gröna category- och line 

extensions. Grön line extensions innebär att man lanserar ett undervarumärke inom samma 

produktkategori. Genom att använda sig av ett mer ekologiskt innehåll i produkten för att 

attrahera en ny, miljömedveten målgrupp. Grön category extensions innebär att det 

existerande varumärket träder in på ett nytt produktområde och erbjuder ett ekologiskt 

alternativ för att tillfredsställa samma funktionella behov. Ett ställningstagande som företagen 

måste ta är om en grön line extension ska lanseras för att attrahera konsumenterna i samma 

produktkategori och samtidigt riskera att konkurrerar ut sina nuvarande konsumenter. 

Alternativet är att lansera en category extension och inträda en helt ny produktkategori för att 

attrahera de som man inte har som konsumenter idag. Det finns ett flertal risker med att utföra 

gröna line extension och många företag har misslyckats. Misslyckandena består främst i att 

företagen inte gjort en ordentlig utvärdering för hur de gröna utvidgningarna ska anknytas till 

varumärkets värderingar, därav kan det existerande varumärket skadas. Skadorna uppstår 

särskilt då konsumenten uppfattar de ekologiska produkterna som mindre effektiva jämfört 

med de icke ekologiska produkterna. Därför är det viktigt att företaget utför en tydlig och klar 

utvärdering av hur gröna line extensions strategier påverkar resterande av företagets 

varumärkesportfölj.  

Det existerande varumärkets equity är väldigt viktigt när företaget lanserar en grön line 

extension, om konsumenten har en hög tilltro till varumärket sedan tidigare är det mer troligt 

att de även provar de nya ekologiska produkterna. Undersökning påvisade även att gröna line 
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extensions utvärderades mer positivt av konsumenter till det existerande varumärket eftersom 

de gör en positiv koppling till varumärket och dess övriga produkter. Gröna category 

extensions visade sig dock vara mer positiva bland konsumenter som inte sen tidigare 

konsumerat de existerande produkterna. Således är gröna category extensions ett effektivt sätt 

att knyta nya konsumenter till varumärket. Varumärken som innehar stora marknadsandelar är 

de som lyckas bäst med genomförandet av gröna line extensions. Här är dock vitkigt att 

poängtera att kannibalisation kan lätt uppstå av varumärkets existerande produkter. De minde 

varumärkena lyckas bättre med att genomföra en grön category extension, vilken kan leda till 

att varumärket ökar sina marknadsandelar. 

Enligt Olausson (2009) kommunicerar sällan de stora företagen en hel grön profil. Det gröna 

arbetet förenas istället med företagets övergripande kärnvärden. När företag lanserar 

ekologiska - och kravmärkta produkter har företagen oftast inte sett att köpbesluten för dessa 

produkter skiljer sig från de övriga. Många gånger förlitar sig företagen på att KRAV-

märkningen ska sälja produkten, det är något företagen bör se över. En ny trend som kan 

urskiljas bland livsmedelsföretagen är dess förpackningsdesign av deras ekologiska produkter, 

förpackningarna har tenderat att bli mer lyxiga och färglada. Persson och Hemberg (2010) 

menar att det finns olika grundregler för ribbans placering vad gäller miljöfrågornas betydelse 

för varumärket. Vidare menar de att det är svårare för ett varumärke i en bransch med liten 

miljöpåverkan att skapa en relevant differentiering genom att profilera sig inom miljöområdet.  

Frågeställning 
Ovanstående resonemang introducerar begreppet line extensions och varumärkets betydelse 

för line extensions. Teorierna pekar på vikten av hur företag arbetar med line extensions. Vi 

vill deducera hur Skånemejerier arbetar och utför line extensions. Hur utvecklas strategierna 

kring line extensions? Vilken typ av line extension är vanligast hos Skånemejerier? Vad ligger 

till grund för de smaker som tas fram i samband med en line extensions, finns det någon 

originalprodukt? I vilken utsträckning har Skånemejerier utfört line extensions av det 

ekologiska sortimentet? 

För- och Nackdelar kring Line extensions  

Axarloglou (2008) menar att företag har många anledningar till att arbeta och utveckla sina 

produktlinjer. Strategin hjälper företagen att förfina sina marknadssegment samtidigt som det 

tillfredsställer konsumenten på ett bättre sätt. Företagen har möjlighet att öka sin tillväxt 

snabbt genom att öka produktlinjen. Generellt får företag också fler konkurrensfördelar 

genom att bli mer dominant på marknaden genom sina produkter. Iyengar och Lepper (2000) 

hävdar att när det finns många alternativ att välja bland och skillnaderna bland produkterna är 

relativt små, kan det finnas stora fördelar att erbjuda ett stort produktsortiment. Författarna 

menar att det är lättare för företagen att locka till sig konsumenter då dem erbjuder produkter 

som konsumenterna uppskattar och faller dem i smaken. Rosenbaum-Elliot et al (2011) och 

Nijssen (1999) hävdar att line extensions är ett sätt för företag att få ökade marknadsandelar 

och möta kundens behov på ett bättre sätt. Författarna påpekar att intäkterna sällan täcker 

kostnaderna för line extensions på kort sikt, trots det är det oftast lönsamt för företag att 

utveckla line extensions på lång sikt.  

Enligt Nijssen (1999) tillförs endast ett litet mervärde till varumärket med hjälp av line 

extensions. Det har visat sig att de line extensions som tillför mest mervärde till det 

existerande varumärket är de som lanseras med nya smaker och ny förpackningsdesign. 

Produkter som lanseras med nya smaker skapar nya behov hos konsumenten och leder till 

större vinster för företagen. Line extensions som innebär en förändring i pris, storlek och 

förpackningsdesign ökar företagens marknadsandelar. Vidare påstår författaren att 89 procent 

av alla nya produkter lanserades som en line extensions medan endast 6 procent under brand 
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extensions och 5 procent lanserades under ett helt nytt varumärke. Line extensions är en av de 

vanligaste strategierna för företag att använda sig av då de lanserar nya produkter. Draganska 

och Jain (2005) nämner positiva effekter som line extensions kan innebära, ett av dessa är ett 

brett produktsortiment. Breda produktsortiment anses ofta vara ett argument för att få lojala 

konsumenter, samtidigt som det ger företagen möjlighet att höja priset på sina produkter. Det 

råder dock en oenighet i vilken utsträckning företagen får ökade vinster då dem utvecklar sina 

produktlinjer.  

Vilket genomslag line extensions får beror enligt Keller et al (2008) på vilken förmåga 

produkten har att skapa sitt eget varumärkes equity. För att uppnå equity måste line extensions 

få tillräckligt mycket uppmärksamhet på marknaden och uppnå både likheter och skillnader 

till kärnprodukten. Varumärkesmedvetenhet skapas främst genom marknadskampanjer, men 

är det existerande varumärket redan framträdande på marknaden, är det lättare att få 

konsumenterna att bli medvetna om varumärkets line extensions.   

Draganska och Jain (2005) säger att ett företags produktlinje är av stor vikt för att få 

konkurrensfördelar. Undersökningar har visat att pris och produktlinjer är komplement till 

varandra. Företag har möjlighet att öka priset på en produkt och ändå behålla 

marknadsandelarna genom att öka produktlinjen. Produktlinjerna påverkar både 

konsumentens beteende och företagets produktionskostnader. Då företag väljer att öka sina 

produktlinjer följs det av att produktionskostnaderna ökar, det är således en viktig uppgift att 

överväga om företaget ska utveckla produktlinjerna och om företaget kommer att dra fördel 

av en bredare produktlinje i slutänden. Kapferer (2008) nämner att om det finns en mängd 

olika varianter i en produktkategori leder det oftast till att varumärket få mer hyllplats i 

butiken vilket är positivt för varumärket. Det är av stort intresse för företagen att ta upp så 

mycket hyllplats som möjligt eftersom det attraherar konsumenterna och leder till större 

uppmärksamhet hos varumärket, i synnerhet om konkurrenten blir utträngda. Draganska och 

Jain (2005) påpekar också att sannolikheten är större att kunden ska välja en produkt ur 

varumärket som tar upp mer hyllplats än konkurrenterna. Mer hyllplats ger varumärket större 

uppmärksamhet och dessutom är valmöjligheterna fler för konsumenterna. Rooney (1995) 

nämner att väletablerade varumärken kan bidra till att de nya produkterna som lanseras får 

mer uppmärksamhet och lättare accepteras bland konsumenterna. 

Iyengar och Lepper (2000) påstår att det inte enbart innebär fördelar med att erbjuda många 

alternativ till konsumenterna. Nackdelarna är att konsumenter får svårt att välja då 

produktutbudet är alltför stort. Undersökningar har visat att då alternativen är alltför många 

väljer många konsumenter istället att leta bland andra alternativ eller att inte välja alls. 

Axarloglou (2008) nämner att alltför många valmöjligheter kan förvirra konsumenterna och 

sänker lojaliteten till det existerande varumärket. Följderna blir också att produktionen blir 

mer komplex samt att de administrativa kostnaderna ökar. Trots att företag erbjuder en 

bredare produktlinje behöver nödvändigtvis inte den totala försäljningen i produktkategorin 

öka. Rosenbaum-Elliot et al (2011) menar att line extensions ökar kostnaderna för företaget. 

Trots att nylanseringar av produkter i form av line extensions framställs på liknande sätt som 

kärnprodukten tillkommer kostnader som företagen måste ta i beaktande. Kapferer (2008) 

menar att line extensions ofta förknippas med höga kostnader för företagen eftersom line 

extensions ofta framställs i relativt små proportioner och komplexiteten kring produktionen 

samt logistiken ökar. 

En annan aspekt företagen måste vara medvetna om enligt Rosenbaum-Elliot et al (2011)  är 

risken att förändra varumärkets image vid line extensions. En bred produktlinje är inte alltid 

bättre. En bra strategi är därför att reducera produktlinjen i takt med att företag planerar att 
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lansera nya produkter. De nämner att det särskilt bör tas i beaktande när det kommer till 

livsmedelbranschen. En flavour fatigue innebär att konsumenten känner en minskad lust att 

äta eller dricka en viss typ av livsmedel. Flavour fatigue leder till att företagen ständigt måste 

utveckla sina produktlinjer och samtidigt skära ner dem för att få plats med nya produkter i 

sitt sortiment.  Ett annat problem med alltför breda produktlinjer är då företagen ska 

distribuera produkterna till kunderna, grossisterna kan få svårt att lagerföra och tillhandahålla 

produkterna då sortimentet finns i alltför många varianter. Keller et al (2008) och Laforet 

(2010) menar att det värsta scenariot kring line extensions inte enbart är då produkten inte 

säljer eller inte tas emot väl av konsumenter, utan när det också skadar det existerade 

varumärket. Det kan ske när de nya produkterna ses som inkonsekventa eller motsägande i 

jämförelse med kärnprodukten. Konsumenterna kan då ändra sin uppfattning om varumärket, 

vilket kan leda till att imagen kring varumärket försämras. Konsumenten kan även få svårt att 

förknippa de nya produkterna med kärnprodukten. Även Kapferer (2008) understryker det, 

och menar att line extensions kan leda till att konsumenterna associerar olika värden till den 

nya produkten som är motsägande till det existerande varumärket. Rooney (2005) förstärker 

och menar att det måste vara tydligt för konsumenten varför företag använder sig av ett 

existerande varumärke till en ny produkt. Om konsumenten inte kan se en koppling mellan 

varumärket och produkten kommer inte heller konsumenten att köpa produkten. Keller et al 

(2008) nämner en annan nackdel med line extensions. Möjligheten finns att företag går miste 

om att skapa ett nytt varumärke till sina produkter. Då företagen lanserar en ny produkt under 

ett nytt varumärke får de möjlighet att möta ett nytt kundsegment som inte är möjligt i samma 

utsträckning då företag lanserar en produkt under samma varumärke. Flexibiliteten minskar 

då man lanserar produkter under samma varumärke och den nya produkten måste leva upp till 

kärnprodukten och dess image. Ett nytt varumärke har möjligheter att lanseras på ett mer 

konkurrenskraftigt sätt och har fler möjligheter till flexibilitet.  

Frågeställning 

Teorierna visar tydligt att det finns både för- och nackdelar för företagen att arbeta med line 

extensions. Det är viktigt för företagen att utvärdera varumärket och för att se om det är en 

bra strategi att utveckla line extensions. Vilka fördelar- respektive nackdelar ser 

Skånemejerier med line extensions? Vad anser Skånemejeriers kunder om deras 

produktutbud? 

3.3 Trender 
Enligt Higham (2009) kan termen trend många gånger vara förvirrande eftersom det benämns 

olika beroende på sammanhang. I marknadsföringssyfte definieras trend idag som en 

långsiktig förändring i konsumenters attityder och beteenden som genererar 

marknadsfördelar för företag. Identifiering av trender kan leda till enorma fördelar för 

företag, vilket betyder mycket i dagens snabbt föränderliga samhälle. Användandet av trender 

som en marknadsföringsstrategi är fortfarande outnyttjade av många företag. De företag som 

utnyttjar information kring trender måste gå sin egen väg och prova sig fram eftersom det 

råder stor oenighet om vilka trender som kommer växa. När det kommer till 

konsumenttrender bör företag inte ta de i beaktning, det står alltför mycket på spel för företag 

att chansa kring vilka trender som är på uppgång respektive nedgång. Det viktiga för 

företagen är att ställa prognoser över konsumentbeteende och hur de kommer att agera i olika 

frågor. Dialoger med konsumenter är således viktigt. Enligt Florin, Callen, Mullen och Kropp 

(2007) är megatrender de trender som har en stor potential att utöva starka influenser på 

konsumenters liv och påverka många olika industrier. Att hålla sig uppdaterad med 

megatrender är det första steget mot att skapa en länk mellan målgrupper och varumärke som 

kommer hålla i sig över tiden. Higham (2009) understryker vikten av att förstå konsumenten 
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och hur konsumentbeteendet förändras. De beteendeförändringar hos konsumenter som spelar 

roll för företagen är de som varar en längre tid. Trender har större betydelse idag eftersom det 

är svårare att nå en stor massa idag än vad det var förut. Det är därför viktigt för företagen att 

förstå trender inom enskilda grupper. Vidare menar författaren att konsumenter idag är mer 

ifrågasättande och mindre lojala till varumärken, vilket beror mycket på att konsumenter har 

stora valmöjligheter att välja bland olika produkter idag. Trender är viktiga och genom trender 

kan företag förutsäga framtiden och se hur den kommer att utvecklas. Det är viktigt att se till 

trenderna eftersom det kan hjälpa företag att lanserar produkter i rätt tid och i linje med 

konsumenters behov. Trender kan också bidra till att utveckla nya produkter. De hjälper 

företagen att förstå vad de ska ge för argument till konsumenten för att köpa en specifik 

produkt. Att identifiera trender är centralt när företag arbetar innovativt eftersom de då måste 

försöka förutspå framtiden.  

En sektor som det skett en stor förändring inom är hälsosektorn enligt Higham (2009). På 

1990-talet blev intresset för hälsa och välmående större och alternativen till hälsosam mat 

blev fler. I början av 2000-talet började konsumenter bry sig mer om hälsa och vad de äter, i 

synnerhet medvetenheten kring tillsatser och mängden av kalorier i olika livsmedel. Heasmen 

och Mellentin (2001) nämner revolutionen inom hälsomedvetenhet och hälsosamma 

kostvanor såsom låg sockerhalt och fettreducerade produkter. Hälsomedvetenheten har visat 

vägen för de enorma vinster som företag kan göra på konsumenters hälsoaspekter. Vidare 

nämner Higham (2009) en annan trend, att konsumenter ställer allt högre krav på att basvaror 

ska ha ett lågt pris. Konsumenterna är dock villiga att betala ett högre pris för produkter som 

medför ett mervärde. Enligt Rubin (2008) är livsmedel inte längre enbart en nödvändighet för 

individen utan det kan kopplas samman med kulturella, sociala och politiska fenomen. 

Livsmedel är ett sätt att utrycka sociala stilar, beroende på hur de framställs och konsumeras. 

Livsmedel är således även ett sätt att kommunicera genom.  

Frågeställning 
Teorin påvisar betydelsen av trenders påverkan på företagen. Det vi ämnar undersöka är 

vilken betydelse trender har för Skånemejerier, eftersom det är en viktig del för företagen att 

ta i beaktande. Hur påverkar trender Skånemejerier? Vilken påverkan har trender på 

Skånemejeriers line extensions?  

Ekologi 

Enligt Tjärnholm (2001) har det ekologiska intresset hos konsumenter ökat, vilket lett till att 

livsmedelssektorn börjat skifta sin produktion till mer ekologiska strategier och metoder. 

Resonemanget stöds av Grant (2008) som benämner det ökade gröna tänkandet hos både 

konsumenter och varumärken som den gröna konsumentbandvagnen. Vidare betonar 

Tjärnholm (2001) att det inte var förrän sent 90-tal som svenska konsumenter kunde hitta ett 

brett sortiment av ekologiska varor i livsmedelsbutiker. Enligt Grant (2008) ville de flesta 

varumärkena under denna tid på något sätt tydliggöra sina gröna ståndpunkter. Det gröna 

medvetandet resulterade i att ett flertal varumärken lanserade egna gröna produktlinjer, vilka 

gjorde stora framgångar på marknaden. Trots den ökade tillgången av ekologiska produkter, 

var det enligt Tjärnholm (2001) enbart 40 procent av de svenska konsumenterna som köpte 

ekologiska produkter. Anledningen till den låga konsumtionssiffran berodde troligtvis på att 

priserna på ekologiska livsmedel var väldigt höga jämfört med icke ekologiska. Grant (2008) 

påpekar att när allmänhetens intresse för ekologiska produkter stagnerade, ledde det till att 

flera av varumärkenas gröna produktlinjer försvann från marknaden. Tjärnholm (2001) menar 

att den låga konsumtionssiffran inte enbart berodde på prisfrågan, andra påverkande faktorer 

anses bland annat vara konsumenters låga engagemang i produkterna.  
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Enligt scb.se (2011-04-07) säljs numera ekologiska produkter i allt större utsträckning. En 

enkätundersökning som gjordes av SCB 2007 påvisade att drygt 52 procent av hushållen 

föredrog att de flesta av de livsmedel de köpte skulle vara ekologiska. Person och Hemberg 

(2010) menar att allt fler företag idag väljer att driva miljöfrågor. Den största anledningen till 

att företag idag visar ett stort intresse för miljöfrågor är konsumenters intresse och på grund 

av myndigheter och lagar. Miljömedvetenheten präglar inte enbart Sverige, undersökningar 

pekar på att individers miljöengagemang ökat i hela världen. Miljöfrågor har börjat att 

integrerats på olika sätt i nästan alla sektorer i samhället idag. Jansson (2011) definierar att 

miljövänliga produkter är produkter som producerats på ett sätt som har mindre skadlig 

inverkan på miljön. Det räcker dock inte med att enbart producera och marknadsföra 

produkterna, för att de ska ha en positiv inverkan på miljön, måste även konsumenten ta sitt 

ansvar och köpa produkterna.   

Person och Hemberg (2010) påstår att företag har under lång tid gjort det svårt för 

konsumenten att leva miljövänligt då ekologiska produkter ofta innebär ett högre pris än vad 

icke ekologiska produkter gör. Enligt Olausson (2009) visar dock undersökningar att 

konsumenter idag är villiga att betala ett högre pris för ekologiska produkter. Det har även lett 

till att konsumenters krav på kvalitet har ökat och de ekologiska- och miljövänliga 

produkterna antas leva upp till dessa kriterier. Persson och Hemberg (2010) säger att de 

ekologiska och miljövänliga produkterna idag är av mycket högre kvalitet än vad de var för 

några år sedan. Ekologiska produkter bestod då oftast av sämre kvalitet vilket bidrog till att 

produkterna fick dåligt ryckte, idag har ekologiska- och miljövänliga produkter blivit 

modernare och bättre. Olausson (2009) har även sett att konsumenters inställning till 

ekologiska produkter förändrats. Persson och Hemberg (2010) anser sig dock se en antydan 

till att KRAV-märkta produkter på senare år har fått en oönskad image. Tidigare använde sig 

varumärken av denna märkning för att skapa förtroende kring sina produkter. Idag är det 

istället förknippat med varor som smakar annorlunda och har ett tråkigt utseende.  

Enligt Haanpää (2007) kan gröna attityder och konsumtionsstil numera betraktas som en 

livsstil i det moderna samhället. Livsstilen är baserad på den individuella konsumentens oro 

för vår miljö. Enligt Persson och Hemberg (2010) så kan företagen spela på kopplingen 

mellan miljöfrågan och individens upplevelse av den personliga nyttan. Om konsumenten 

upplever en stark nytta med miljövänliga produkter, finns det en stor potential till 

varumärkesdifferentiering hos företagen. Ett vanligt argument är hälsoaspekten, då det finns 

en stark koppling hos konsumenten mellan hälsa- och ekologiska produkter. Ekologiska 

livsmedel upplevs mer hälsosamma än icke ekologiska livsmedel. Konsumenten kan 

exempelvis välja ekologisk mjölk framför icke ekologisk eftersom den kommer från kor som 

ätit obesprutade grödor, vilket anses vara hälsosamt och även bättre för miljön. De företag 

som har bäst förutsättningar att skapa differentiering utifrån miljöfrågor är de som kan skapa 

konsumentnytta genom miljövänliga produkter som betraktas som hälsosamma. Enligt 

Jansson (2011) får konsumenten en chans att uttrycka sina gröna värderingar och attityder 

genom att köpa gröna produkter, vilket härleds till vad som kallas grönt konsumentbeteende 

som består av värderingar, åsikter och normer. Variationen av grönt konsumentbeteende beror 

främst på individens beteende och engagemang i den produkt de tänker köpa. Det har även 

påvisats att personliga normer har en positiv effekt vid köp av lågengagerade gröna produkter 

och villighet att betala högre priser för ekologisk mat.  

Grön Kommunikation 

Janson (2011) menar att miljö- och ekologifrågan länge har betraktats som något krångligt 

och negativt för lönsamheten hos företagen. Författaren menar att bilden ändrats och ett 

miljövänligt agerande hos företagen kan istället bidra till sänkta kostnader och ökade intäkter. 
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Det finns emellertid en rädsla bland företagen idag för att lansera miljövänliga produkter. De 

övriga produkterna i varumärkets sortiment kan komma att framstå som dåliga för miljön. 

Persson och Hemberg (2010) nämner begreppet spegelprodukter, vilket innebär att företaget 

erbjuder två produkter som är nästan identiska. Den enda skillnaden är att den ena produkten 

är ekologisk och den andra är icke ekologisk. Författarna nämner mjölk som exempel, då flera 

av varumärkena inom mejeribranschen erbjuder både ekologisk- och icke ekologisk mjölk. De 

ekologiska spegelprodukterna säljs inte med något annat argument mer än att de är ett bättre 

alternativ för miljön. Spegelprodukter erbjuder därmed inget mervärde utöver att de är bra för 

miljön, vilket kan ha konsekvenser. Ekologiska produkter är ofta dyrare än de icke-

ekologiska, vilket bidrar till att försäljningen av de ekologiska varorna försämras vid en 

ekonomisk nedgång.  

Persson och Hemberg (2010) säger att de flesta företag idag har någon form av 

miljötillkännagivande på sina hemsidor. Företag utrycker ofta sina ambitioner och strategier 

för att utöva en hållbar verksamhet. Olausson (2009) säger att företag idag uppdaterar all 

social media om deras miljöengagemang och även lär deras kunder och konsumenter vad det 

innebär samt hur dess produkter bidrar till den gröna livsstilen. Persson och Hemberg (2010) 

påstår vidare att det miljövänliga tänket inte behöver bestå i att enbart lansera ekologiska 

produkter, det kan även handla om att arbeta mer resurssnålt. Författarna nämner två 

alternativa sätt som företagen kan välja att se på miljöfrågan; som en hygienfaktor eller som 

en motivationsfaktor. Faktorerna är två strategiska vägval som företag bör välja bland. 

Hygienfaktor innebär att en faktor betraktas som nödvändig för att hålla konsumenten nöjd. 

Utan hygienfaktorer kan missnöje hos konsumenten uppstå. Motivationsfaktorer är för företag 

ett ambitiöst sätt att arbeta med miljöfrågor. De företag som väljer att gå efter denna strategi 

väljer då att skapa varumärkespreferens via miljöargumentation, det innebär dock inte att alla 

produkter behöver vara miljövänliga. Varumärket kan ha en ambitiös miljöprofilering utan att 

hela varumärket är positionerat som miljövänligt. Det är viktigt att det produktsortiment som 

positioneras som miljövänliga tydligt skiljer sig från de andra produkterna. Det ska tydligt 

framgå att de är miljövänliga genom förpackningsdesignen och att de inte är spegelprodukter.  

Enligt Elham och Nabsiah (2011) är det lättare att skapa igenkänning kring ekologiska 

produkter hos konsumenten genom så kallade gröna marknadsföringsverktyg såsom ekologisk 

märkning, ekologiska varumärken samt reklam för naturen. De gröna 

marknadsföringsverktygen kan utnyttjas av flera företag idag för att differentiera deras 

ekologiska produkter. De ekologiska märkningarna är även ett effektivt sätt att informera både 

grossister och konsumeter. Märkningarna informerar konsumenten om produktens kvalitet, 

värdefunktioner samt hur den producerats. Persson och Hemberg (2010) nämner att det är 

lättare för företag att profilera sitt miljötänk, om de arbetar med produkter som konsumeras i 

stor skala, jämfört med företag som arbetar med produkter som konsumeras i liten skala. Det 

är således lättare att övertyga konsumenter om att produkten påverkar miljön negativt. 

Olausson (2009) väljer att dela in företags olika sätt att bedriva miljöfrågor i tre olika 

kategorier. Kategori ett består av företag som inte har något miljöansvar eller 

miljöcertifiering. Främsta målet för organisationerna är att följa lagstiftningen och det är 

därmed det enda miljöarbete de utför. I kategori två tillhör de företag som vill ligga steget 

före lagstiftningen, de företag har ofta ett väl fungerande miljöarbete och utvalda personer 

som ansvarar för miljöfrågorna. I kategori tre återfinns de företag som har ett integrerat miljö- 

och socialt tänkande, vilket är en del av företagets kärna och är väl förankrat i 

ledningsgruppen samt en värdering för de anställda. 
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Frågeställning 
Miljömedvetenheten och ekologi är en tydlig trend idag, vilket framgår av ovanstående 

teorier. Vi vill deducera hur de ekologiska trenderna tas i beaktande av Skånemejerier. 

Frågor vi ställer oss är om Skånemejerier har någon miljöstrategi kring varumärket? Hur 

påverkar ekologi Skånemejeriers line extensions? Hur utpräglat är Skånemejeriers 

miljöengagemang?  

Functional Food 

Enligt Ares et al (2010) har hälsomedvetenheten hos konsumenter idag bildat en form av 

megatrend. Heasman och Mellentin (2001) presenterar begreppet nyttiga matvanor 

revolutionen, vilket innebär förändringar av konsumenters kostvanor. Enligt Grunert (2010) 

kan framväxten av den nya hälsotrenden bero på att den största hälsofaran idag utgörs av 

fetma och övervikt och att det inte är ett hållbart levnadssätt då människor idag tenderar att bli 

äldre. Heasmen och Mellentin (2001) konstaterar att Functional Food konceptet upplevs som 

diffust, eftersom företag idag märker all typ av mat med att de har hälsofrämjande 

egenskaper. Frågan som forskare ställer sig är om dessa kan benämnas som Functional Food, 

eftersom det inte tillsätts något ämne och att de funnits under flera 100 år. Även Blücher 

(2005) påpekar den begreppsförvirring som finns på marknaden idag om vad som egentligen 

menas med den nya livsmedelsgruppen, Functional Food. Begreppet Functional Food handlar 

om en relativt stor grupp med ”vanliga” livsmedel, som innehåller olika näringsämnen och 

andra komponenter. Ämnena påverkar olika fysiologiska funktioner i kroppen, de har även en 

positiv påverkan på välbefinnandet och bidrar till en minskad risk av olika kostrelaterade 

sjukdomar. Förutsättningen för att kalla en produkt Functional Food är att den eventuella 

hälsoeffekten ska vara dokumenterad. Enligt Heasmen och Mellentin (2001) lyfter forskning 

om Functional Food fram funktionell mat som ett alternativt sätt till medicinkonsumtion.  

Enligt Ares et al (2010) är Functional Food marknaden en del av den nya hälsotrenden.  Enligt 

Heasmen och Mellentin (2001) är en av de främsta anledningarna till att Functional Food 

revolutionen har en så stark framväxt är konsumenters nya förhållande till hälsa och attityder 

till mat. Många inom livsmedelsindustrin ser idag Functional Food som den stora vågen inom 

hälsotrenderna kring livsmedel. Enligt Urula och Lähteenmäki (2005a) har konkurrensen på 

Functional Food marknaden ökat alltmer de senaste åren. Enligt Blücher (2005) introduceras 

varje dag ett flertal produkter som säger sig ha hälsoeffekter riktade till olika målgrupper i 

olika delar av världen. Den japanska marknaden som är ledande inom Functional Food har 

sedan 1990-talet släppt cirka 5 500 produkter inom segmentet. Det finns dock en viss kritik 

och skeptism till utvecklingen av Functional Food. Kritikerna påstår att konsumenten ges 

intrycket av att produkterna är ett snabbt och enkelt sätt att förbättra sin hälsa. De uppfattas då 

som mer hälsofrämjande än ett vanligt livsmedel.  

Grunert et al (2009) menar att Functional Food inte enbart är en kvalitetprodukt, jämfört med 

de vanliga livsmedlen, utan de ska även erbjuda en viss effekt på konsumentens hälsa. 

Framtagningsprocessen av Functional Food är därför mycket dyrare än produktionsprocessen 

av de vanliga livsmedlen. Enligt Urula och Lähteenmäki (2003b) är hälsa, smak och 

välbefinnande de främsta anledningarna till att konsumenten väljer att köpa Functional Food 

produkter. Konsumenten uppfattning om hälsoegenskaperna hos Functional Food är baserat 

på att de känner ett allmänt välbehag samt tror att produkten kan förebygga olika former av 

sjukdomar. Juice och yoghurt är de främsta produkterna som den hälsomedvetne 

konsumenten köper. När det kommer till juice och yoghurt är det främst den probitotiska 

ingrediensen som är mest populär, eftersom den upplevs vara bra för magen och påverka 

hälsan på ett positiv sätt. Smaken på produkten har även en stor påverkan på konsumentens 

välbefinnande. Urula och Lähteenmäki (2005a) menar att konsumenten inte är beredd att 
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kompromissa med smaken på Functional Food produkter, vilket innebär att 

hälsoegenskaperna inte får påverka smakerna. Enligt Urula och Lähteenmäki (2003b) är 

igenkännandet av ett varumärke eller produkt en av de centrala anledningarna till att 

konsumenten väljer att köpa en viss yoghurt eller juice inom Functional Food segmentet.  

Blücher (2005) anser att utvecklingen av Functional Food kommer erbjuda konsumenten ännu 

bättre produkter i framtiden. Det finns dock tre oönskade konsekvenser av utvecklingen av 

Functional Food. Gränserna för vad som är ett livsmedel och vad som är ett läkemedel 

kommer att suddas ut. Myndigheter kommer få det svårare att skydda konsumenten ifrån att 

äta ”osäkra” livsmedel. Utvecklingen kommer även bidra till en viss förvirring eftersom 

konsumenten inte vet hur den skall äta utifrån rekommendationer. 

Enligt Heasmen och Mellentin (2001) har debatten och den framgångsrika marknaden inom 

Functional Food lett till att ett flertal företag vill implementera hälsoanspråk på sina 

produkter. Viljan bland företagen att implementera hälsoanspråk leder ofta till att företag 

marknadsför produkters egenskaper innan de blivit testade och godkända av forskare. Ett 

hälsopåstående enligt Grunert et al (2009) innebär att livsmedelsföretag försöker att 

kommunicera hälsorelaterade egenskaper hos ett livsmedel. Hälsopåståenden blev för några år 

sedan reglerade på en EU nivå. Regleringen innebär att hälsopåståenden endast är tillåtna på 

livsmedelsprodukter om de är baserade på vetenskapliga studier. Alla länder inom EU måste 

följa regleringen om hälsopåståenden i deras livsmedelsprodukter.  

Undersökningar som Grunert et al (2009) genomfört påvisar betydelsen av informationen 

kring Functional Food. Konsumenter vill antingen ha en lång och utförlig förklaring kring 

produktens hälsoegenskaper och förmåner, eller endast korta hälsopåståenden som består av 

hälsofördelar. Enligt Urula och Lähteenmäki (2005a) var konsumenter villiga att betala lite 

mer för hälsosamma och funktionella livsmedel även under finanskrisen. Ett livsmedel med 

en nyttig bakterie tillsatt har ett stort mervärde för konsumenten. Eftersom konsumenten 

köper en produkt som garanterar ett skydd mot förkylningar och andra besvär. Enligt Bleiel 

(2010) har den hälsosamma trenden förändrat hela livsmedelsindustrin och många företag 

anpassar sig efter de olika hälsokrav som konsumenter har. Samtliga stora livsmedelsföretag 

vill vara en del av marknaden för Functional Food, men hittills har bara fåtal lyckats. Många 

av misslyckandena har att göra med konsumenter, då det mest relevanta för konsumenter är 

produktens eventuella hälso- och välbefinnande effekter. Livsmedelsföretag måste därför 

återrikta sin marknadsföring och kommunikationsstrategier till ett specifikt varumärke. En ny 

hälsoprodukt måste vara länkat till ett expertvarumärke som fokuserar på en enda produkt. 

Nya produkter bör inte attackera mainstream segmentet utan skapa en egen kategori i ett helt 

nytt segment. I det nya segmentet kommer produkten inte bli attackerad av redan etablerade 

märken. Heasmen och Mellentin (2001) säger att företag inom livsmedelsbranschen, inte 

minst inom Functional Food har möjlighet att vara en del av globaliseringen och flytta till 

nya sektorer och addera mervärde kring sina produkter. 

Frågeställning 
Functional Food har växt fram ur den pågående hälsotrenden och är en stor och växande 

marknad. Skånemejerier var ett av de första företagen i Sverige att introducera Functional 

Food på marknaden. Vi vill se hur Functional Food påverkat Skånemejeriers line extensions? 

Hur ser utvecklingen för Functional Food ut i företaget? 
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4. Empiri 
I följande kapitel kommer vi presentera det empiriska material som vi samlat in för att 

möjliggöra besvarandet av vår huvudfrågeställning i senare kapitel. Vi kommer här pröva det 

teoretiska resonemanget med den empiriska datan. Empirin bygger på fem intervjuer som vi 

genomfört på Skånemejerier med nedanstående personer: 

 Anders Ahlström, Marknadschef Färskvaror.  

 Sabina Dahlqvist, Category Business Manager Yoghurt. 

 Anna Häggström, Category Business Manager Juice och fruktdrycker. 

 Helena Ekdahl, Category Business Manager Filmjölk/ Laktosfritt. 

 Henrik Lundgren, Category Business Manager Ekologi/Hjordnära. 

Frågeställningarna vi ställt utifrån det teoretiska materialet, som anges nedan avses även 

besvaras av den insamlade empirin. 

Det teoretiska resonemanget vi fört i föregående kapitel ska nu prövas och ställas mot vår 

insamlade empiri. Nedan följer en kort presentation av frågeställningarna vi ställt utifrån 

teorin: 

1. Vi ämnar ta reda på hur Skånemejerier väljer att positionera varumärket? Vi ställer oss 

också frågan hur positioneringen görs och hur den ser ut? Hur differentierar sig Skånemejerier 

på marknaden? 

2. Hur utvecklas strategierna kring Skånemejeriers line extensions? Vilken typ av line 

extension är vanligast hos Skånemejerier? Vad ligger till grund för de smaker som tas fram i 

samband med en line extensions, finns det någon originalprodukt? I vilken utsträckning har 

Skånemejerier utfört line extensions av det ekologiska sortimentet? 

3. Vilka fördelar- respektive nackdelar ser Skånemejerier med line extensions? Vad 

anser Skånemejeriers kunder om deras produktutbud? 

4.  Hur påverkar trender Skånemejerier? Vilken påverkan har trender på Skånemejeriers 

line extensions?  

5. Frågor vi ställer oss är om Skånemejerier har någon miljöstrategi kring varumärket? 

Hur påverkar ekologi Skånemejeriers line extensions? Hur utpräglat är Skånemejeriers 

miljöengagemang?  

6. Vi vill se hur Functional Food påverkat Skånemejeriers line extensions? Hur ser 

utvecklingen för Functional Food ut i företaget? 

Ovanstående frågeställningar har vi delat upp i kategorier där de fem olika respondenterna ger 

sina kunskaper och erfarenheter.  

4.1 Skånemejeriers positionering 

Enligt Ahlström har Skånemejerier de senaste tre, fyra åren försökt att profilera sig som ”Det 

Lilla Påhittiga Hälsomejeriet – Älskat av Dig”. Han menar att Skånemejerier vill trycka 

mycket på näravärdena.
1
 Enligt Dahlqvist är Skånemejerier det lokala mejeriet i Skåne och 

det är där de ska ha sitt hjärta och själ. Det är även på den skånska marknaden som 

                                                           
1 Anders Ahlström, Marknadschef Färskvaror 2011-04-19 
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Skånemejerier ska vara starkast, eftersom det är deras hemmamarknad. Skånemejerier har så 

kallade närområdena vilka är Halland, Blekinge och Småland. Enligt Dahlqvist är det är inte 

sagt att Skånemejerier inte ska expandera, men det handlar först och främst om satsningar på 

hemmamarknaden.
2
 

Ahlström förklarar att förr hade mejeriföretagen sina respektive distributionsområden. 

Mejerierna samarbetade då och gav sig inte in på respektive områden, så är det inte längre 

Arla har nu försökt komma in i Skåne med sin mjölk. ”Vår stora konkurrent är Arla och Arla 

har alltid velat äta upp oss, i alla fall de senaste fem sex åren när det varit riktig konkurrens” 

(Ahlström 2011-04-19). Som svar har Skånemejerier sökt sig uppåt i landet för att försöka 

bryta igenom på marknaden där. Just nu är Skånemejerier i Stockholm och försöker ”fightas” 

om marknaden.
3
Häggström förstärker resonemanget och menar att det blivit annorlunda sedan 

det blev konkurrens mellan aktörerna. Innan 90-talet arbetade hela mejeribranschen inom sina 

respektive områden. Arla och Skånemejerier hade på den tiden juicebolaget JO tillsammans. 

Bolaget splittrades mellan 1993-1994 efter att konkurrensverket granskat det. Arla och 

Skånemejerier fortsatte att samarbeta främst gällande distributionen. De hjälptes då åt att 

distribuera juicerna och det var ingen direkt konkurrens emellan företagen. Samarbetet 

upphörde 2009, vilket innebar att Arla idag har God Morgon, Rynkeby juice och Tropicana 

som säljuppdrag och Skånemejerier har Bravo. Det är numera stor konkurrens på marknaden, 

vilket har lett till att Bravo och Skånemejerier fick ändra tankesätt kring varumärkena.
4
 

 ”Vi har alltså försökt att positionera varumärket Skånemejerier 

på ett lite annorlunda sätt än tidigare och försökt trycka på de 

korta transporterna och att bonden finns här” (Ahlström 2011-

04-19).  

Dahlqvist säger också att konkurrensen inom yoghurt har hårdnat. Yoghurt är en nationellt 

vedertagen produkt vilket gör att acceptansnivån för konkurrenter är mycket större när det 

kommer till yoghurt. Som exempel nämner Dahlqvist smakpreferenser hos konsumenten som 

en av anledningarna till konkurrensen. När en person inte hittar sin preferenssmak hos ett 

specifikt varumärke, kommer denne troligtvis inte leta efter en annan smak i det specifika 

varumärkets sortiment, utan letar efter samma smak hos ett konkurrerande varumärke. 

Yoghurtkonsumenten är inte särskilt varumärkeslojal, denne byter gärna så länge det smakar 

gott och priset är rätt. Det är således svårt för Skånemejerier att vara med och slåss på 

yoghurtmarknaden, dels för att det är en begränsad marknad samt att det krävs en stor budget 

och en bred produktlinje. 
5
 

Ahlström säger vidare att om konsumenterna vill ha kvar bönderna i Skåne måste de köpa 

Skånemejeriers mjölk annars kommer Arla och tar över den skånska marknaden, vilket 

kommer innebära långa transporter. Först från bonden där bilarna tankas, vidare upp till 

mejerierna och slutligen ner med produkterna till Skåne. De långa transportsträckorna får 

negativa konsekvenser på miljön, dessutom kanske de skånska bönderna försvinner, vilket är 

dåligt för naturen överhuvudtaget. Skånemejerier har försökt positionera sig via nära värdena. 

Han menar vidare att de involverar bönderna mer i företaget, det blir då tydligare att vi värnar 

om bonden i Skåne. ”Utan oss förlorar de arbetet, det är mycket profil på näravärdena och 

bonden i centrum” (Ahlström 2011-04-19). I Skåne är Skånemejerier fortfarande 

dominerande. Skånemejerier betyder mycket och är ett starkt varumärke i Skåne vilket de har 

fått bevis på. ”Man litar på oss och vi är trygga, vi har ett gott förhållande till våra 

                                                           
2 Sabina Dahlqvist, Category Business Manager Yoghurt 2011-04-19 
3 Anders Ahlström, Marknadschef Färskvaror 2011-04-19 
4 Anna Häggström, Category Business Manager Juice och Fruktdrycker 2011-04-19 
5Sabina Dahlqvist, Category Business Manager Yoghurt 2011-04-19 
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konsumenter här, de smakar gärna nyheter och tycker det är intressant” (Ahlström 2011-04-

19). 

När Skånemejerier däremot går norröver i Sverige, som de exempelvis gjort med Bravo, 

positionerar de sig lite annorlunda. Juicen har alltid funnits i hela riket och Bravo räknas idag 

som ett av nordens största juicevarumärken. Kännedom kring varumärket Bravo ligger runt 

35- 40 procent hos konsumenten. ”Bravo är lika med juice i Sverige” (Ahlström 2011-04-19). 

Ahlström hävdar att Skånemejerier försöker behålla sin hemmamarknad samtidigt som deras 

strategi är att gå längre norrut. 

”Vi har exempelvis numera smålandsmjölk. Vi har raggat upp 

småländska bönder som behandlas på Kristianstadmejeriet som 

sedan säljs i Småland” (Ahlström 2011-04-19).  

Alla produkter som bär varumärket Skånemejerier ska associeras till närhet. De främsta 

varumärkena Skånemejerier satsar på är Skånemejerier, Bravo och Allerum. Bravo och 

Allerum står inte lika mycket för närhet som Skånemejeriers produkter gör, de har istället 

andra värden, som exempelvis smak och njutning. Produkterna är starkt knutna till de olika 

varumärkena men har fortfarande Skånemejerier som huvudvarumärke och det är det 

viktigaste. Skånemejeriers varumärke finns exempelvis inte längre på ProViva-förpackningen, 

eftersom Danone äger 51 procent och Skånemejerier 49 procent av företaget är det numera 

upp till Danone att bestämma. För att försäljningen ska gå så bra som möjligt har Danone fått 

fria händer och de var då snabba med att ta bort Skånemejeriers logo.
6
 

”Det kan diskuteras men jag tror att vår logo i alla fall borde 

finnas på baksidan eftersom mejerier har ett stort förtroende hos 

folk, mejerier är bra, det är egentligen ingen som ifrågasätter 

produkter som kommer från mejerier” (Ahlström 2011-04-19).  

Skånemejeriers differentiering  

Ekdahl förklarar att mejeriföretagen differentierar sig på olika sätt. Som exempel 

differentierar sig Valio inom det laktosfria segmentet. Arla är volymdistributör och 

Skånemejerier är mer närproducerat, vilket Skånemejerier bygger på.
7
 ”Det är ju ett spel 

mellan konkurrenter” (Ekdahl 2011-04-19). En annan strategi som Skånemejerier använder 

sig av är bondestrategin enligt Dahlqvist. De har fokuserat på bonden i mycket av mjölken, 

men även på övriga produkter. Strategin har gått bra och det har lyft varumärket 

Skånemejerier samt dess produkter och även uppmärksammat varumärket hos leverantörer. 

Strategin har dock inte haft lika bra effekt på yoghurt. Yoghurt måste få mer plats i 

Skånemejeriers strategier. Vidare är konsumenten, som nämnts tidigare, inte särskilt 

varumärkeslojal inom yoghurtkategorin. Mjölk är en helt annan sak, där är konsumenten 

betydligt mer lojal. Vidare förklarar Dahlqvist att Skånemejerier tappar marknad på yoghurt, 

även på deras hemmamarknad. Arla och Danone är väldigt aggressiva med sin 

marknadsföring, något vi inte kan svara på. ”Jag måste väcka intresse internt” (Dahlqvist 

2011-04-19). Då Skånemejerier tappar på sin hemmamarknad måste de ställa sig frågande till 

varför. Skånemejerier måste sedan ta reda på vilka konkurrenterna är som plockar andelar 

från dem och varför de gör det.  

Lundgren säger att varumärket Hjordnära differentierar sig genom att de enbart producerar 

ekologiska produkter på mejeriet och det är antagligen det enda i Sverige som gör så. På andra 

mejerier produceras både ekologiska och generiska produkter. Lundgren tror att Hjordnäras 

                                                           
6 Anders Ahlström, Marknadschef Färskvaror 2011-04-19  
7 Helena Ekdahl, Category Business Manager Filmjölk/Laktosfritt 2011-04-19 
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produktion förstärker det naturliga konceptet som varumärket bygger på. Lundgren försöker 

göra varumärket Hjordnära synonymt med ekologi men även bygga in andra värden. 

Hjordnära förstärker exempelvis smaken på produkterna för att de ska framstå som 

premiumprodukter. Hjordnära lanserades först 2009 och har ända sedan dess tagit mark. 

Hjordnära har ökat på alla plan, företaget ser en positiv utveckling för framtiden. Geografiskt 

letar Hjordnära sig uppåt i landet. Lundgren säger att de nu även finns i Göteborg och 

Stockholm, vilket leder till att försäljningsvolymen ökar. Undersökningar visar att de 

konsumenter som hittat Hjordnära ofta stannar kvar, återköpen är därav högre.
8
 

4.2 Skånemejeriers Line Extension 

Dahlqvist introducerar begreppet smakbyten. Det innebär att en smak tas bort från 

produktkategorin för att ge plats åt en ny smak i samma kategori. Skånemejerier har då 

fortfarande exempelvis fem så kallade facings ute i mejerihyllan i butiken. De har därmed inte 

vidgat sitt sortiment, men de har fått en ny smak i sortimentet.
9
 Häggström säger även hon att 

vid nylanseringar av en smak, tas en annan äldre smak ur sortimentet, eftersom det alltid är 

ont om plats i hyllorna.
10

 Ahlström säger att så länge han har arbetat på Skånemejerier har 

dem varit duktiga på smakbyten. Det är ett sätt att fånga intresset hos konsumenten, det 

händer något nytt i hyllan och det vill konsumenten testa. Vidare menar han att då 

konsumenten tycker om nyheten är sannolikheten stor att konsumenten också testar övriga 

produkter inom varumärket. ”Det är ett sätt att ragga nya kunder, men också underhålla dem 

vi har idag och ge dem nya smakupplevelser” (Ahlström 2011-04-19). 

Ahlström menar att Skånemejeriers kunder ofta kräver att dem ska lansera något nytt. För att 

Skånemejerier ska ha möjlighet att lansera nya produkter byts en befintlig produkt bort från 

hyllan för att göra plats för en ny. Det är alltid dilemmat då Skånemejerier kommer på något 

helt nytt, det är svårt att få plats med den nya produkten. ”Är det bara en bra grej och vi gjort 

lite studier på konsumenten innan och presenterat det på ett bra sätt tycker jag att vi för det 

mesta lyckas få in grejerna” (Ahlström 2011-04-19). Att få plats med en ny produkt i 

butikshyllan är svårare nu än för fem år sedan, det har blivit kärvare de senaste åren och 

kunderna kräver att företagen tar bort något annat för att få plats. 

Ahlström menar att ett smakbyte aldrig är ett risktagande, hittar Skånemejerier på en smak 

som är bättre än existerande smaker gör det att Skånemejerier vitaliserar och tjänar mer på 

det.
11

 Ekdahl säger att smaksättning inom fil har blivit allt större under senare år eftersom 

andelen som köper fil bara blir färre och färre. En av hypoteserna till varför konsumenten 

väljer yoghurt framför fil och är just på grund av de olika smakerna som finns inom yoghurt. 

Det händer mycket kring smakbyten i yoghurtsortimentet och hon tror att anledningen till det 

är att det finns många konkurrenter. Vid smakbyten hos fil ligger fokus på breda smaker 

eftersom fil har ett begränsat distributionssystem.
12

 

 ”När det kommer till att hitta nya vägar så tittar vi på rapporter 

från undersökningar som vi får. Vad är det som påverkar 

människor och vad är det som de bryr sig om” (Ekdahl 2011-

04-19).  

Ahlström säger att det även finns situationer då Skånemejerier inte tar bort smaker, utan 

lanserar nya och behåller de smaker som redan finns, vilket enligt teorin är en line extension. 
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Ett exempel är ProViva som lanserade två smaker 1994, idag har de vidgat sitt sortiment till 

elva smaker.” Elva varianter på sjutton år, men det är ändå ett exempel på att det går att fylla 

på om det finns ett intresse hos konsumenten” (Ahlström 2011-04-19). Det finns plats för 

ännu fler smaker, inom snar framtid lanseras ännu en smak under ProViva. Respektive smak 

måste uppnå en viss volym för att det produktionsmässigt ska vara lönsamt, vilket gör att man 

inte kan ha alltför många smaker.
13

 Lundgren påstår att Hjordnära hittills enbart gjort line 

extensions i sitt sortiment. När Hjordnära tar fram nya smaker i sitt sortiment är det viktigt att 

ta hänsyn till den begränsade marknaden. Det är cirka fem till tio procent av konsumenterna 

som är intresserade av ekologi, vilket gör att Lundgren måste ta fram breda smaker som 

många konsumenter kan relatera till.
14

”Det krävs dock även en liten twist på dessa breda 

smaker så att det inte enbart känns tråkigt och traditionellt” (Lundgren 2011-04-19). 

Enligt Dahlqvist jobbar Skånemejerier nu mycket med deras vaniljyoghurt och Skånemejerier 

kommer där lansera en ny smak och då kommer ingen annan produkt att tas bort, vilket då är 

en line extensions av vaniljyoghurten.  ”Vi kommer ”adda” till sortimentet och vi får en extra 

facing i hyllan och det är på grund av en strategisk anledning” (Dahlqvist 2011-04-19). 

Skånemejerier tittar hela tiden på vad som volymmässigt säljer bäst. Vaniljyoghurt har de 

tidigare inte satsat på, utan det har bara varit en kassako som genererat pengar. Nu vill 

Skånemejerier uppmärksamma vaniljyoghurten och kommer således lansera två nya smaker.
15

 

Häggström berättar att Bravo också gjort ett flertal line extensions av deras sortiment. 

Exempelvis när Bravo med fruktkött lanserades kom de ut med fyra nya smaker samtidigt. 

Skånemejerier plockade då inte bort någon av de andra Bravoprodukterna, det berodde främst 

på att det var produkter som inte gick att byta ut rakt av. Samma sak gällde när Skånemejerier 

lanserade Bravo Friscus, där fanns heller inget att byta bort eftersom det var ett helt nytt 

segment. När Skånemejerier lanserar en helt ny smak av Bravo original blir det svårare, då 

alla tidigare smaker säljer bra, är det svårt att plocka bort någon smak. Line extensions har 

inte haft någon större betydelse till att Bravo idag är Sveriges största juice.16 

”Däremot tror jag att line extensions bidrar till att Bravo på sikt 

kan behålla sin position, man kan inte behålla en position som 

är så stark om man inte hela tiden tillför ett mervärde i 

kategorin” (Häggström 2011-04-19). 

Ahlström säger att Skånemejerier försöker hitta på eller uppfinna nya typer av kategorier. ”Vi 

har de senaste 10-20 åren varit duktiga på att uppfinna nya produkter, vissa har fungerat och 

vissa har inte fungerat” (Ahlström 2011-04-19). Han anser att PrimaLiv och ProViva är 

tydliga exempel. Framtagningen av dessa produkter innebar en stor produktutveckling. Men 

Ahlström anser inte att PrimaLiv går under line extension eller category extensions, utan ett 

helt nytt segment. ProViva däremot kan gå under en line extension eftersom Skånemejerier 

behåller grunden men lägger till någonting.
17

 Enligt Häggström är kärnprodukten hos Bravo 

deras Bravooriginal som är utan fruktkött och som säljs i tvålitersförpackning.
18

 Ekdahl säger 

att utgångspunkten för fil är standard naturell. Användningsområdena skiljer sig även åt om 

man jämför fil med yoghurt. Fil konsumeras främst till frukost, medans yoghurt även äts som 

mellanmål och kvällsmål.
19

 Dahlqvist anser personligen att det inte finns någon direkt 

originalprodukt bland yoghurt. Dock är den naturella yoghurten den som säljer bäst hos 
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Skånemejerier, men det är inte den som Skånemejerier utgår från när de gör line extensions.
20

 

Ekdahl förklarar att det som finns inom det laktosfria är ett bassortiment. Skånemejerier har 

den laktosfria naturella yoghurten och den smaksatta yoghurten. Eftersom det endast är ett 

bassortiment som Skånemejerier har inom laktosfritt, kommer de inte att satsa på line 

extensions. 

”Eftersom jordgubb och vanilj är de smaker som säljer bäst så 

är det inte särskilt troligt att vi kommer byta ut dem mot en 

annan sort. Så vida inte hela svenska folket beslutar sig för att 

sluta äta dessa smaker. Det handlar om att få volym i mejeriet” 

(Ekdahl 2011-04-19). 

Lundgren kan inte med säkerhet fastställa vilken den första produkten var som Hjordnära 

lanserade. Det handlade dock om ett sortiment som innehöll grädde, mjölk, fil och yoghurt. 

Efter den första lanseringen har det hela tiden tillkommit artiklar. Enligt Lundgren är det 

viktigt att ett företag vid nylansering av ett koncept lanserar ett flertal produkter, vilket bistår 

till att lyfta varumärket och produkterna i hyllan. Lanserar man endast en produkt syns den 

inte, en produktkategori måste ha många facings i hyllan.
21

 

Ahlström menar vidare att det inte finns några direkta strategier kring line extensions, utan det 

handlar om att våga ta risker. Jämför man Skånemejerier med ett multinationellt företag är 

hans erfarenhet att de större företagen analyserar sönder allt. De kan inte göra något utan att 

det finns tio studier som stödjer det de tänkt göra. ”Vi kanske gör en studie och så chansar vi” 

(Ahlström 2011-04-19). Strategierna är att Skånemejerier ska vara uppfinningsrika och 

påhittiga. Våga göra nya saker kanske innebär att man misslyckas med fem produkter innan 

den sjätte bär frukt. Skånemejerier lanserar många nya smaker för att det är intressant för 

konsumenten.
22

 Lundgren säger att den främsta anledningen till att Hjordnära gör line 

extensions är för att deras kunder är väldigt positiva till produkterna, vilket innebär att 

Hjordnäras produkter hela tiden får mer hyllplats i butikerna. Vid nästa lansering kommer 

Lundgren dock utföra, vad han kallar en Line Rotation. Vilket innebär att Hjordnära byter ut 

en produkt som inte sålt så bra, mot en ny produkt med en ny smak.
23

 Enligt Häggström 

handlar Line extension om att tillföra ett mervärde till deras befintliga produkter. Bravo 

Friscus med en aktiv bakteriekultur som ska hjälpa kroppens immunförsvar är ett exempel på 

det. Med Bravo Friscus försöker Skånemejerier tillföra ett mervärde för konsumenten.
24

 ”Det 

handlar mycket om att öka värdet i kategorin så att man fortfarande kan ta betalt för 

produkterna” (Häggström 2011-04-19). Ekdahl menar att line extension handlar om att skapa 

intresse för produktkategorin i handeln och att ta tillbaka den förlorade platsen. ”Så fort det 

kommer nyheter så tar de plats i butikshyllan och det gör de på bekostnad av något annat” 

(Ekdahl 2011-04-19). Ekdahl menar att det inte enbart handlar om att vilja utföra line 

extensions utan det krävs dessutom enorma resurser. Varje marknadsandel Skånemejerier vill 

ha kostar pengar och det måste de i så fall prioritera menar Ekdahl.
25

 

För– och nackdelar kring Skånemejeriers line extensions 

Dahlqvist anser att line extensions görs för att vidga produktsortimentet. Hon anser inte att 

Skånemejerier har ett brett yoghurtsortiment jämfört med deras större konkurrenter. ”När jag 

tittar på konkurrenterna så är jag svag inom många områden” (Dahlqvist 2011-04-19). Det 

                                                           
20 Sabina Dahlqvist, Category Business manager Yoghurt 211-04-19 
21 Henrik Lundgren, Category Business Manager Ekologi/Hjordnära 2011-04-19 
22 Anders Ahlström, Marknadschef Färskvaror 2011-04-19 
23 Henrik Lundgren, Category Business Manager Ekologi/Hjordnära 2011-04-19 
24 Anna Häggström, Category Business Manager Juice och fruktdrycker 2011-04-19 
25 Helena Ekdahl, Category Business Manager Filmjölk/Laktosfritt 2011-04-19 



 EMPIRI 

31 
 

finns flera luckor i Skånemejeriers yoghurtsegment. Hon skulle vilja vidga sitt 

yoghurtsortimentet men Skånemejerier har inte möjlighet till det eftersom det är extremt 

trångt i yoghurthyllan idag. Ett tydligt bevis på den begränsade hyllplatsen är AC Nielsens 

yoghurtregister som består av cirka 2500 yoghurtartiklar. Dahlqvist anser ändå att det finns en 

fördel att ha den storlek som hon har på yoghurtsortimentet eftersom hon då kan fokusera på 

de befintliga produkterna och få dem bättre. Skånemejerier kommer fortsätta utveckla nya 

smaker hela tiden, framförallt inom drickyoghurt. De kommer däremot inte vidga 

yoghurtsortimentet i framtiden, utan de kommer fortsätta med smakbyten. Budgetfrågan är 

den främsta anledningen, samt att Skånemejeriers kunder inte godkänner ett bredare 

sortiment. Skånemejerier kan inte heller producera massa produkter som inte säljer och som 

inte kan stöttas.
26

 Häggström tycker att line extension är intressant och bra, men som företag 

bör det finnas en tanke bakom arbetet med line extension. De måste tänka på vad som kan 

rymmas under det befintliga varumärket. Kärnvärdena är viktiga när man lanserar en ny 

produkt, den bedömningen görs hela tiden.
27

 ”Det viktiga är att värna om 

varumärket”(Häggström 2011-04-19). 

Lundgren säger att Hjordnära försöker nu med hjälp av line extensions främst täppa till 

luckor, så att alla konsumenter kan köpa Hjordnäras sortiment. När Hjordnära nästa gång 

lanserar en naturell mild yoghurt så kommer de även lansera en med minde fetthalt. De 

konsumenter som är intresserade av Hjordnäras sortiment men som inte vill ha så hög fetthalt 

ska kunna köpa den. Hjordnära kommer enligt Lundgren möta konsumenters behov via de 

fyra nya titlarna som lanseras till hösten. Hjordnära vill få igång försäljningen snabbt, därav 

lanseras breda smaker som tilltalar ett brett segment. Hjordnära måste även differentiera sig 

från andra konkurrenter inom området.
28

  

Dahlqvist anser att fördelarna med line extensions är att Skånemejerier får ett brett 

produktsortiment. Ett bredare produktsortiment innebär att företaget har ett heltäckande 

sortiment och konsumenten behöver inte vända sig till en annan leverantör för att hitta 

produkten.
29

 Häggström menar att via line extension kan företaget lansera nya produkter 

under ett existerande varumärke. Eftersom Bravo har en hög igenkänningsfaktor, har de redan 

en stor potentiell konsumentkrets som kan tänka sig att köpa den nya produkten som lanseras 

under varumärket.  Marknadsföringskostnader reduceras via line extension, eftersom det 

kostar betydligt mindre att marknadsföra ett varumärke jämfört med marknadsföring av två 

varumärken.
30

 

Dahlqvist nämner att det även finns nackdelar kring line extension. En av dem är att det är 

extremt dyrt att hålla ett brett produktsortiment vid liv. Företaget måste hela tiden underhålla 

produkterna för att få finnas i mejerihyllan. ”Syns du inte så finns du inte” (Dahlqvist 2011-

04-19). Underhålls inte produkterna kommer handlarna, så som ICA och Coop, att pressa 

företagen och ifrågasätta Skånemejeriers produkter. Företagen måste då göra smakbyten för 

att väcka sortimentet till liv.
31

 Häggström menar vidare att det är farligt att pressa in något 

under ett varumärke som inte passar där. Risken är exempelvis att de 55 procent som dricker 

Bravojuicen regelbundet inte längre förstår vad Bravo står för. Företaget kan därmed förlora 

konsumenten. Om företaget börjar koppla nya mervärden till den nya produkten, bör de 

kanske istället lansera produkten under ett helt nytt varumärke.
32

 Ahlström menar att den 

främsta risken är när företaget gör helt nya saker, när de avviker från det de egentligen håller 
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på med. Han nämner PrimaLiv som exempel, vilket verkligen var riskabelt. Skånemejerier 

gick då in på helt nya områden. Vidare anser han att företag idag måste vara riskbenägna. 

Skånemejerier kan inte utföra marknadsundersökningar eller lägga lika mycket pengar som de 

multinationella företagen.
33

 ”Det gör att vi inte heller förlorar lika mycket i pengar om det 

skulle gå åt skogen. Vi kan därmed ta lite större risker än de större företagen”(Ahlström 

2011-04-19). 

Dahlqvist nämner även företagens värdeandelar som en stor nackdel för line extensions. 

Skånemejerier får inte ta större plats i hyllan än vad de allmänt har på marknaden, det gäller 

alla företag inom mejeribranschen. Företagets värdeandelar kan frångås om de lanserar en 

produkt som tillför något helt nytt, därmed är företaget berättigade en plats i produkthyllan. 

Vidare säger hon att Skånemejerier allmänt vill ha ett så brett sortiment som möjligt, men de 

får inte ta mer plats än vad de är berättigade till.
34

 

4.3 Trenders påverkan på Skånemejerier 

En trend som pågår nu enligt Ahlström är att konsumenten prioriterar smaken framför en låg 

fetthalt. Han tror att det främst beror på de nya forskningsrön som visat att det inte är fettet 

som utlöser infarkter utan det är sockret. Sockret har därmed ansets vara dåligt och 

Skånemejerier har som svar försökt minska på sockret så mycket som möjligt i sina 

produkter.
35

 Dahlqvist anser att trenden kring en högre fetthalt på produkterna varit väldigt 

tydlig, då lightprodukterna tappat mycket i försäljning. Individers hälsomedvetenhet är en 

stark trend och framförallt då det kommer till vad Dahlqvist väljer att benämna som 

fettdebatten. De feta yoghurtprodukterna växer och de säljer betydligt bättre än den vanliga 

yoghurten. Vidare säger Dahlqvist att trenden för yoghurtmarknaden enbart ökat. De 

produkter som kommer fortsätta växa och bli större i framtiden är just de feta produkterna 

samt de naturella. Konsumenten efterfrågar också produkter som inte innehåller tillsatser, det 

finns dock ett problem. Det är dyrt för Skånemejerier att producera rena produkter eftersom 

råvarorna är mycket dyrare och konsumenterna inte är beredda att betala mer för en ”ren” 

produkt.
36

 Ahlström menar att den naturliga trenden inte enbart går att urskilja inom mejerier 

utan i alla olika livsmedelskategorier och segment. Naturlighet sammankopplas ofta med 

äkthet och en god hälsa.
37

 Även Häggström säger att att trenden går åt hälsohållet. Därav går 

juice bra eftersom den innehåller 100 procent frukt och inget tillsatt socker. Den naturliga 

trenden svarar även Bravo för när de nu lanserar råpressad juice, vilket är ett sätt att passa in i 

trenden kring naturliga produkter.
38

 

Ahlström menar vidare att undersökningar visar att konsumenter idag inte är lika rädda för 

tillsatser i livsmedel som för några år sedan, utan de har börjat acceptera en liten mängd av 

tillsatser. Anledningen är främst för att konsumenter nu har en bättre förståelse till varför 

tillsatser finns.
39

 Häggström nämner den begreppsförvirring som tidigare funnits kring juice, 

då konsumenter trodde juice innehöll mycket tillsatt socker. Sockret är naturligt och det har 

Bravo jobbat mycket med för att få konsumenten att förstå.
40

 Ahlström håller med om 

resonemanget och säger att det även finns naturliga tillsatser, sådana tillsatser som livsmedel 

måste ha för att kunna fungera som ett livsmedel i en viss förpackning. Äktheten har varit en 
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stor trend och är fortfarande en trend, men den är lite på nedåtgående och man kan acceptera 

även andra typer av produkter.
41

  

”Trender är jätteviktiga, att man har känsla för vad som är på gång. Jag tror att hos oss är 

produktutvecklingen viktig” (Ahlström 2011-04-19). Enligt Ahlström är det viktigt att hålla 

sig à jour med vilka trender som finns på den svenska marknaden och även utomlands. Med 

hjälp av en omvärldsbevakning kan Skånemejerier komma på nya smaker på produkter som 

möjligtvis skulle kunna fungera. De nyframtagna smakerna testas först internt, sedan väljs det 

ut cirka tre olika smaker som sedan provas externt. I slutändan leder det till att en ny smak 

slutligen kan lanseras.
42

 

Dahlqvist säger att trender är något som har stor påverkan och är väldigt viktigt för 

Skånemejerier. Skånemejerier gör statistiska analyser i AC Nielsen för att se vilka trender 

som gäller. Oftast är det de klassiska smakerna, så som kungsbär och jordgubb. Vidare tittar 

Skånemejerier på vad som händer i södra Europa, det handlar då inte enbart om smaker utan 

även om förpackningsdesign Dahlqvist nämner ”In and out” produkter, det är produkter som 

exempelvis lanseras vecka 45 och slutar att säljas vecka 18. ”In and out” produkter är en 

genväg att testa en smak som Skånemejerier kanske inte tror på fullt ut. Skånemejerier 

lanserar produkten som en säsongssmak och om den mottags väl av konsumenten görs den till 

en del av sortimentet senare.
43

 

Enligt Ahlström är just de Sydeuropiska influenserna en anledning till att trenden inom 

mjölkdrickandet gått ner. Den svenska konsumenten har fått mer kontinentala vanor de 

senaste åren och där har inte mjölken någon stor plats. I Sydeuropa dricker de äldre ingen 

mjölk. En effekt som kan ha uppstått av den minskade mjölkdrickandet är att det laktosfria 

sortimentet ökat.
44

 Ekdahl säger sig även se att trenden kring laktosfria produkter ökat väldigt 

mycket, även Dahlqvist säger att det är ett växande segment. Ekdahl tror att trenden kring 

laktosfria produkter beror på hälsoperspektiven, många konsumenter anser att mjölk skapar 

magproblem.  

Skånemejerier var det andra företaget som lanserade laktosfria produkter på den svenska 

marknaden, vilket var rikstäckande. Arla inträdde på marknaden lite senare och beroende på 

olika förutsättningar utvecklades marknaden olika. Trots att laktosfria produkter blivit en 

stark trend tappar Skånemejerier sina andelar på denna marknad, det har återigen med att Arla 

och Valio är mycket starkare än Skånemejerier.
45

 

Skånemejeriers miljöstrategi och ekologiska produkter 

Enligt Ahlström värnar Skånemejerier om miljön, eftersom det går hand i hand med deras 

produktion. Miljöaspekterna anses även vara en mycket framkomlig strategi, annars hade 

Skånemejerier kanske lagt mindre resurser på strategierna för ekologi och miljö. 

”Våra ägare är bönder och det är kossorna som ger oss 

råvaran, miljön är viktig för hela företaget. Det finns därmed en 

tydlig logik i att vi fortsätter att följa det här på våra mejerier” 

(Ahlström 2011-04-19).  

Även om Skånemejerier hade velat komma ifrån det miljömässiga agerandet så hade de ändå 

inte gjort det, eftersom det måste vara med som en del i Skånemejeriers totalstrategi. ”I andra 

branscher kan man säkert ställa sig frågan, ger det något imagemässigt eller 
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varumärkesmässigt? Men vi är ett med naturen, därför är det nödvändigt” (Ahlström 2011-

04-19). Närheten till bönderna är viktigare för Skånemejerier än det praktiska miljötänkandet 

men miljön blir ett positivt resultat av att vara nära bönderna. Närheten till bönderna bidrar till 

mindre utsläpp och kortare transportvägar. 

Ahlström hävdar även att Skånemejerier driver de ekologiska- och miljömässiga aspekterna 

ett steg längre än vad standardregleringarna kräver. Skånemejerier är måna om att sprida 

deras miljöbudskap till både kunder och konsumenter. Skånemejerier skickar exempelvis 

inbjudningar och pressreleaser när de inviger en ny maskin eller gör en process som är extra 

miljövänlig på mejeriet, vilket är en viktig del av marknadsföringen.
46

 

När det kommer till Skånemejeriers ekologiska produkter säger Häggström att dem haft en 

ekologisk juice men produktionen av den lades ner. Anledning till nedläggningen är 

antagligen att försäljningen gick dåligt. Häggström kan se en tydlig tendens till att de 

ekologiska juicerna faktiskt tappar väldigt markant på marknaden.
47

 ”Ekologi överlag har fått 

en liten törn med tanke på lågkonjunkturen och konsumenten vill inte lägga ner lika mycket 

pengar på det” (Häggström 2011-04-19). Dahlqvist håller med om resonemanget, den 

ekologiska marknaden har haft en hög tillväxt, men idag växer den inte i samma takt som den 

gjort tidigare.
48

 Även försäljningen av Skånemejeriers ekologiska sortiment har stagnerat. 

Anledningar till det tror Lundgren beror på att Skånemejerier redan har så hög trovärdighet i 

sitt vanliga sortiment.  Konsumenten känner därför ingen anledning till att köpa de ekologiska 

produkterna. Konsumenten tycker det räcker med att köpa det vanliga sortimentet eftersom de 

då stödjer de lokala bönderna, är en produkt lokalt producerad så uppfattas den som 

ekologisk. 

Lundgren menar vidare att det är viktigt att det finns fler värden i det ekologiska konceptet än 

enbart ekologi. Speciellt nu när den disponibla inkomsten hos konsumenter blivit lägre, så har 

kanske intresset dalat för de produkter som de inte känner ger något extra värde. Företagen 

gör det alltför enkelt genom att enbart skriva att det handlar om ekologi på en produkt. Enbart 

det ekologiska begreppet räcker inte, något annat måste göras för att differentiera de 

ekologiska produkterna ytterligare. Konsumenten betalar idag cirka 30 procent mer för den 

ekologiska mjölken därför måste den utmärka sig och skicka signaler om att det är en typ av 

kvalitetprodukt. 
49

 

Lundgren anser vidare att de flesta köpen av ekologiska varor är av så kallade statment 

karaktär. Konsumenten vill visa att de har pengar och att de vill göra en god gärning men vet 

inte på vilket sätt, de väljer då att köpa en ekologisk produkt. Skånemejerier tar just nu ett 

premiumpris på deras ekologiska mjölk. Då mjölken är en generisk produkt, det vill säga den 

skiljer sig inte särskilt mycket åt från vanlig mjölk, så måste Skånemejerier jobba med andra 

värden. Lundgren menar vidare att det är annorlunda med exempelvis premiumprodukter 

inom yoghurt. Där skiljer sig produkterna både i smak, kvalité och konsistens. 

När Lundgren jobbar med Hjordnära är det viktigt att han inte kanabaliserar på 

Skånemejeriers ekologiska sortiment. För att undvika kanabalisation finns inte ekologisk 

yoghurt och fil under Skånemejeriers namn, utan det säljs via varumärket Hjordnära. 

Lundgren vill även bygga in fler värden i Skånemejeriers ekologiska sortiment. Krav är 

signalen för ekologi, men KRAV har inte lyckats anpassa sina regler för klimatcertifiering, 

vilket är ett tredje steg i denna process. Skånemejerier har nu skapat en temporär lösning via 

en budbärare på mjölkförpackningen, där en logo för klimatcertifiering finns med. 
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Förpackningsdesignen har även fått ett nytt utseende, tidigare stod det enbart ekologi, men nu 

har färger samt ett foto på en kalv lagts till. Fotot har lagts till för att förmedla att den 

ekologiska mjölken är en premiumprodukt. Det är inte enbart ekologi som bär varumärket, det 

har fler värden vilket gör att den känns genuin och har en högre kvalité, mjölken anses 

därmed vara en premiumprodukt. 

Konsumenter köper idag inte enbart en ekologisk produkt utan även en kvalitetprodukt. 

Eftersom Hjordnära fortsätter att växa betyder det att den ger ett värde utöver enbart ekologi. 

Lundgren tror att uttryckssättet är det avgörande, såsom design och produkter fria från 

tillsatser. Försäljningen av den ekologiska mjölken har dalat ganska rejält de senaste åren, 

men Hjordnära mjölken har däremot bara växt. Anledningen till de tror Lundgren beror på att 

Hjordnära inte enbart står på ett ben.  

Vidare tror Lundgren att ekologin kan bygga lite på den hälsomedvetenhet som finns hos 

konsumenter idag. Det är bland annat därför Hjordnära inte har några tillsatser i produkterna. 

Hjordnära försöker bygga kring det rena och naturliga istället för enbart de ekologiska 

aspekterna. Det ekologiska finns redan där, istället kommer man bygga på andra värden. 

Ekologi kanske är mer förknippat med djurhållning. Blir det mer naturligt bygger man istället 

på jaget, det personliga. Hjordnära står på båda dessa ben.
50

 

Functional Foods påverkan på Skånemejerier 

Functional Food var en trend som var stor på 90-talet enligt Ahlström. Skånemejerier 

lanserade då ProViva som Ahlström anser vara ett tydligt exempel på Functional Food. 

Functional Food är ett livsmedel där något är tillsatt, som gör att konsumenten får en extra 

hälsoeffekt. ProViva står för magens bästa vän, den innehåller en bakteriekultur som är bra 

för magen. Vidare är Functional Food långt i från äkta råvaror, då det är något tillsatt i 

produkten. Häggström anser att ProViva bidragit med att införa konceptet Functional Food i 

Sverige. Ahlström såg tidigare en tendens till att Functional Food-trenden dalat under några 

år, men nu har den vänt och det har blivit väldigt populärt igen. ProVivas produkter har sedan 

en tid tillbaka endast ökat.
51

 

”Trenden har inte gått ner utan istället pånyttfötts, det är min 

tolkning om man tittar på volymer och så vidare som sjönk lite 

men som är tillbaka nu” (Ahlström 2011-04-19). 

Dahlqvist anser att Functional Food haft en väldigt stor påverkan på mejerimarknaden. Det 

handlar främst om det probiotiska sortimentet, som har växt 60 miljoner i värde på enbart ett 

år. Skånemejerier har dock inga produkter inom segmentet, vilket Dahlqvist är frustrerad 

över. Hon tror även att den probiotiska marknaden kommer fortsätta att ha en hög tillväxt. 

Dahlqvist säger vidare att det är viktigt att ha i åtanke att det är Danone som driver den 

probiotiska trenden och de lägger cirka 50 miljoner på marknadsföring inom området. 

Skånemejerier har inte möjlighet eller resurser till att ha en sådan otroligt stor budget. ”Vi 

jobbar mot drakarna, jag måste acceptera min del på marknaden” (Dahlqvist 2011-04-19). 

Samtidigt som Dahlqvist måste hävda sig internt måste hon även göra det externt och det är 

svårt.
52

 Ekdahl ser det höga värdet, som den främsta anledningen till att Functional Food 

marknaden kommer ha en hög tillväxt i framtiden. Så fort det finns ett värde på en marknad så 

drar den till sig aktörer och ingen spelare vill stå utanför denna marknad. 

Functional Food är idag välutvecklat, det handlar om hälsopåståenden som är godkända av 

EU. Ekdahl nämner deras A-fil som har en bakteriekultur som heter acifidolfuls, vilken är en 
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nyttig bakteriekultur för magen. Tyvärr har bakterien inga hälsobevis och den får således inte 

gå under kategorin Functional Food enligt EU-lag. Ekdahl menar vidare att företag inte 

behöver dra det så långt som att ha aktiva bakterier i produkterna. Företag använder sig 

mycket av superberries som hälsopåståenden. Det är bär som innehåller antioxidanter och 

vitaminer, vilka är bra för hälsan.
53

 ”Det finns lättare sätt att sig fram, men maten som påstås 

läka tror jag folk kommer bli mer och mer medvetna om” (Ekdahl 2011-04-19). 

För Skånemejeriers del står utvecklingen av Functional Food och väger. Alhström menar att 

Skånemejerier gärna vill vara en del av denna marknad och försök har gjorts via Bravo 

Friscus. Skånemejerier har genom åren försökt göra om den succé inom Functional Food som 

de hade med ProViva. Skånemejerier hade ett varumärke som hette PrimaLiv som lanserades 

2005. PrimaLiv var ett paraplyvarumärke med en rad olika hälsofrämjande produkter, 

exempelvis en yoghurt med kolesterolsänkande effekt och en mjölk med extra kalcium. 

PrimaLiv gjorde ingen succé och varumärket finns inte längre kvar på marknaden.
54

 

Häggström menar att eftersom det gått så bra för drycken ProViva har Skånemejerier även 

velat få in Functional Food konceptet i juicesegmentet.
55

 Ahlström säger att Bravo Friscus är 

den första juicen som innehåller bakterier som är bra för immunförsvaret och den är 

världsunik. Försäljningen av juicen har dock inte riktigt fungerat som det var tänkt, men det 

finns fortfarande hopp för den. 

”Jag efterlyser just nu hos företagsledningen om vi kan satsa på 

den här biten också, det kostar en del pengar att utveckla 

Functional Food produkter, särskilt att marknadsföra dem” 

(Ahlström 2011-04-19). 

Enligt Ahlström krävs det en annan typ av förklarande text på Functional Food produkten.
56

 

Häggström håller med om det, Bravo Friscus säljer främst via informationsbiten. Även om 

smaken är grunden, är det ändå själva mervärdet konsumenten får av att konsumera produkten 

som ska sälja den. Bravo Friscus är lite dyrare än en vanlig juice.
57

 Konsumenten vill enligt 

Alhström veta varför de ska betala några kronor extra för att köpa Bravo Friscus.
58

 

Häggström säger att Skånemejerier måste använda sig av speciella medier som exempelvis tv, 

där Skånemejerier kan berätta om produkten. Det är även viktigt att finnas i butiken, så att 

konsumenten får smaka på produkten. Det har varit viktigt för Skånemejerier att utbilda 

demopersonalen vid Bravo Friscus kampanjer i butiker. Skånemejerier kan inte enbart säga 

till konsumenten ”smaka” och vidare inte ge en förklaring till historien bakom produkten. En 

kombination av butiksnära aktiviteter och tv-reklam har varit viktiga för lanseringen av Bravo 

Friscus. Skånemejerier tror att Bravo Friscus kommer öka successivt, eftersom det lagts 

väldigt mycket marknadsföring på den.
59

 Ahlström hoppas på att fortsätta med produkter 

inom Functional Food eftersom det är en mycket intressant marknad. Skånemejerier känner 

även att de är en mycket trovärdiga avsändare för Functional Food produkter.
60

 

”Jag tror spontant att Functional Food har kommit för att stanna, vi vill alla känna oss 

nyttiga och hälsosamma samtidigt som vi inte vill att det ska ta så lång tid” (Häggström 

2011-04-19). Att dricka ett glas juice på morgonen som får oss att känna oss nyttiga och 

hälsosamma och som dessutom smakar gott ligger lite i tiden. Det var inte förrän tre år sedan 
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som det kunde bevisas att exempelvis olika bär hade hälsosamma fördelar på kroppen och 

immunförsvaret. Häggström säger att Skånemejerier själva inte bedriver forskning kring de 

nyttiga bakteriekulturerna, som är ingredienserna i Functional Food. Skånemejerier köper in 

det från Probi som forskar inom området. Dahlqvist säger vidare att forskningen och 

framtagningen är väldigt dyr för Skånemejerier att köpa in. Men de är samtidigt tacksamma 

att Probi gör det eftersom Skånemejerier själva inte har möjlighet att bedriva sådan 

forskning.
61
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5. Analys 
I följande kapitel kommer vi att pröva den teoretiska referensramen på det empiriska material 

som vi erhållit från intervjuerna med Skånemejerier. Vi kommer här analysera de resultat vi 

fått från prövningen av teorin på vår insamlade empiri hos Skånemejerier. Det är i detta 

kapitel som våra kunskaper, tolkningar och argument om line extensions och trenders 

påverkan kommer att lyftas fram.  

Nedan följer en kort presentation av frågeställningarna vi ställt utifrån teorin: 

1. Vi ämnar ta reda på hur Skånemejerier väljer att positionera varumärket? Vi ställer oss 

också frågan hur positioneringen görs och hur den ser ut? Hur differentierar sig Skånemejerier 

på marknaden? 

2. Hur utvecklas strategierna kring Skånemejeriers line extensions? Vilken typ av line 

extension är vanligast hos Skånemejerier? Vad ligger till grund för de smaker som tas fram i 

samband med en line extensions, finns det någon originalprodukt? I vilken utsträckning har 

Skånemejerier utfört line extensions av det ekologiska sortimentet? 

3. Vilka fördelar- respektive nackdelar ser Skånemejerier med line extensions? Vad 

anser Skånemejeriers kunder om deras produktutbud? 

4.  Hur påverkar trender Skånemejerier? Vilken påverkan har trender på Skånemejeriers 

line extensions?  

5. Frågor vi ställer oss är om Skånemejerier har någon miljöstrategi kring varumärket? 

Hur påverkar ekologi Skånemejeriers line extensions? Hur utpräglat är Skånemejeriers 

miljöengagemang?  

6. Vi vill se hur Functional Food påverkat Skånemejeriers line extensions? Hur ser 

utvecklingen för Functional Food ut i företaget? 

Ovanstående frågeställningar har kategoriserats i de delar vi ämnar analysera. 

5.1 Skånemejeriers positionering 
Rosenbaum-Elliot et al (2011), Kapferer (2008) och Nijssen (1999) nämner vikten av att 

förstå betydelsen av positionering och hur företag väljer att positionera sitt varumärke i 

relation till sina konkurrenter. Det handlar om att lyfta fram de särpräglande attributen kring 

varumärket som skiljer sig från konkurrenterna. Ahlström och Dahlqvist säger att 

Skånemejerier vill särskilja sig via näravärdena. Ahlström säger att mejeriföretagen tidigare 

hade sina olika distributionsområden som var uppdelat mellan dem. Häggström förstärker och 

förklarar att det blivit annorlunda på marknaden sedan det blev konkurrens mellan aktörerna. 

Ekdahl förklarar att mejeriföretagen positionerar sig på olika sätt. Vi kan applicera det teorin 

nämner om positionering på Skånemejerier. Vi anser att Skånemejerier har lyckats skapa en 

tydlig positionering på marknaden och vi uppfattar det som att våra respondenter har en 

enhetlig uppfattning om hur varumärket Skånemejerier ska positioneras. Vi har förstått det 

som att Skånemejerier har en god kännedom om hur de står sig på marknaden i jämförelse till 

sina konkurrenter. Vi tror det är grundläggande att företag har kunskap om den marknad som 

de positionerar sitt varumärke på eftersom det är viktigt att tydligt differentiera sig på 

marknaden.  Vidare har vi förstått det som att nära värdena är viktiga för Skånemejerier och 

vi kan se att de förmedlar budskapet genomgående i sin kommunikation. Alltifrån tv-reklam 

till förpackningsdesign och butiksnära kampanjer. 
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Sedan konkurrensen mellan mejerierna blivit hårdare, tror vi att strategierna kring 

positionering är ännu viktigare. Det är således viktigt att Skånemejerier förmedlar ett enhetligt 

budskap till konsumenterna så att de har en klar uppfattning om vad varumärket står för och 

vilka kärnvärdena Skånemejerier har. När det kommer till varumärket Hjordnära anser vi att 

de är en fördel att ha ett genomgående ekologiskt koncept. Vi tror att konsumenten har högre 

tilltro till varumärken som genomgående är ekologiska. Det i sin tur leder till att konsumenten 

inte ifrågasätter den ekologiska produktionen. Vi kan även se nackdelar med ett varumärke 

som genomgående erbjuder enbart ekologiska produkter. Vi antar att det är svårare att ”vinna 

över” konsumenter till ett renodlat ekologiskt varumärke, eftersom att det krävs ett högre 

engagemang för att konsumenten ska vara beredd att betala det högre priset. Vi anser därmed 

att det finns både för- och nackdelar för företag att positionera sig som ett renodlat ekologiskt 

varumärke.  

Skånemejeriers differentiering 

Rosenbaum-Elliot et al (2011) nämner att varumärken väcker associationer hos konsumenten. 

Effekterna av en positiv varumärkesimage leder till en varumärkes equity, vilket i sin tur leder 

till ett mervärde för konsumenten. Enligt Ahlström involverar Skånemejerier bönderna i 

företaget, vilket tydliggör att Skånemejerier värnar om bonden. Alla produkter som bär 

varumärket Skånemejerier ska associeras till närhet. Vi uppfattar att Skånemejerier har skapat 

en positiv varumärkesimage genom bonden i centrum och närhet. Det är något som 

Skånemejerier vill bli associerade till och det differentierar varumärket från konkurrenterna. 

Vi anser att det teorin nämner om varumärkesimage stämmer överens med Skånemejeriers 

fall. Vi tror att Skånemejerier har genom sin strategi skapat associationer och känslor hos de 

skånska konsumenterna, vilket bidrar till att konsumenterna föredrar Skånemejeriers 

produkter framför konkurrenternas produkter. Vi tror att konsumenter efterfrågar produkter 

som är lokala och som inte transporteras långa vägar. Det stämmer överens med 

Skånemejeriers strategi kring närhet, vi anser att det i sin tur skapar ett mervärde. Vi uppfattar 

det som att Skånemejeriers strategi bidrar till att Skånemejerier ses som ett mer genuint mejeri 

än de större rikstäckande mejerierna. Det hade inte varit trovärdigt att ett rikstäckande mejeri 

använt sig av liknanden nära strategier. Vi tycker att Skånemejeriers plan att försöka nå 

längre norrut i landet kan ses som lite motsägande, eftersom mycket av deras kommunikation 

bygger på närheten till bonden. Nära strategin får ingen trovärdig innebörd om Skånemejerier 

har samma strategi i resten av landet. Vi anser ändå att det är en nödvändighet för 

Skånemejerier att söka sig längre norrut för att överleva på marknaden. Det betyder i sin tur 

inte att Skånemejerier behöver använda sig av samma strategi norrut i landet som de gör på 

den skånska hemmamarknaden. 

Rosenbaum-Elliot et al (2011) säger att fördelarna med en positiv brand equity är att det 

präglas av en stark varumärkeslojalitet. Konsumenter som är varumärkeslojala har en motvilja 

att byta till ett annat varumärke. Draganska och Jain (2005) nämner att argumenten för ett 

brett produktsortiment ofta är att få lojala konsumenter. Dahlqvist förklarar att 

yoghurtkonsumenten inte är särskilt varumärkeslojal, anledning till det är den stora 

konkurrensen på yoghurtmarknaden. Vidare förklarar Dahlqvist att ett brett produktsortiment 

gör att konsumenten slipper vända sig till en annan leverantör för att hitta sin preferenssmak. 

Vi tror att en av anledningen till att aktörerna inom yoghurtkategorin ständigt utvecklar nya 

smaker och lanserar nya produkter är för att yoghurt är en produkt som konsumeras i hela 

Europa och konkurrenterna på marknaden är därmed många. Vi kan se en tydlig jämförelse 

med exempelvis filmjölk som inte konsumeras i samma utsträckning i andra länder. Aktörerna 

är inte lika många och konkurrensen inte heller lika hård. Lanseringen av nya smaker är inte 

heller särskilt stor i filsortimentet, vilket den är i yoghurt. Vi tror att den stora konkurrensen 

på yoghurtmarknaden gör det svårt för företagen att få lojala konsumenter oavsett om 



 ANALYS 

40 
 

varumärket har en stark equity eller inte. Vi har förstått det som att ett brett produktsortiment 

leder till att varumärket får lojala konsumenter. Det är de stora företagen som Arla och Valio 

som har mer resurser än Skånemejerier som kan underhålla ett heltäckande sortiment. Vi ser 

det därmed som en nackdel för Skånemejerier, som inte kan erbjuda ett lika brett 

produktsortiment som konkurrenterna och då inte heller få lika lojala konsumenter. 

5.2 Skånemejeriers line extensions  

Laforet (2010) säger att line extensions innebär att en produkt lanseras under ett existerande 

varumärke och under en existerande produktkategori. Kapferer (2008) och Keller et al (2008) 

beskriver line extensions som en produkt som adderas till produktlinjen utan att en annan 

produkt tas bort. Ahlström nämner att det finns situationer då Skånemejerier lanserar nya 

smaker och produkter till en produktlinje. Vidare påstår Lundgren att Hjordnära hittills enbart 

utfört line extensions av dess produktlinje. Det teorin nämner om line extension stämmer till 

en viss del med det som respondenterna nämner som line extension. Vi har uppfattat det som 

att en line extension främst handlar om att företaget vidgar en specifik produktlinje. För 

Skånemejeriers del har vi förstått det som att de inte arbetar så mycket med just breddning av 

sina produktlinjer. De benämner det istället som smakbyten eller Line Rotation. Vi tolkar 

anledningen till att Skånemejerier inte breddar sina produktlinjer är för att dess kunder inte 

tillåter det. Vi tror det främst beror på att hyllplatserna ute i handeln är begränsad och 

distributionen blir allt mer komplicerad då produktsortimenten hos alla aktörer ständigt 

breddas. Skånemejeriers värdeandelar har även en stor påverkan i vilken utsträckning de kan 

utföra line extensions, värdeandelarna är svåra för alla företag att frångå. Skulle 

Skånemejerier utöka sina marknadsandelar kan de därmed få mer plats i butikshyllan. De 

ekonomiska faktorerna har vi även förstått spelar en stor roll för Skånemejerier då det kostar 

mycket att underhålla produktlinjerna. Det är således de större aktörerna på marknaden som 

får mer hyllplats av kunden då de även har mer resurser att underhålla produktlinjen.  

Draganska och Jain (2005) beskriver att horisontell line extensions oftast innebär en ny smak i 

en produktkategori. Dahlqvist förklarar att hon arbetar mycket med smakbyten inom 

produktkategorin yoghurt. Häggström säger att vid nylanseringar av en ny smak tas en annan 

äldre smak ur sortimentet. Utifrån teorin har vi förstått det som att horisontell line extensions 

främst innebär en lansering av en ny smak på en produkt. Det stämmer även överens på 

Skånemejeriers strategi när det kommer till horisontell line extensions. Vi har uppfattat det 

som att smakbyten är ett sätt för Skånemejerier att uppdatera samt synliggöra sitt varumärke 

ute i produkthyllan. Då Skånemejerier inte ges plats för att bredda sina produktlinjer anser vi 

att smakbyten är ett bra sätt att uppmärksamma varumärket hos konsumenten. Vidare har vi 

förstått det som att Skånemejerier mer eller mindre blir tvingade till att utföra smakbyten då 

det förväntas av både dess kunder samt konsumenter. För att Skånemejerier ska få behålla den 

befintliga platsen i produkthyllan så måste de ständigt underhålla samt uppdatera sitt 

produktsortiment.  

Kapferer (2008) samt Draganska och Jain (2005) nämner vikten av ett brett produktsortiment 

och att det leder till större uppmärksamhet hos konsumenterna. Det finns enligt Dahlqvist 

flera luckor i Skånemejeriers yoghurtsegment. Hon skulle vilja vidga sitt yoghurtsortiment 

men Skånemejerier har inte möjlighet till det. De argument som teorierna nämner om ett brett 

produktsortiment anser vi ha stor betydelse för Skånemejeriers chanser att vinna 

konkurensfördelar. Vi har förstått att det finns många aspekter för företagen att ta hänsyn till 

när det kommer till line extensions. Många facings i produkthyllan leder till större 

uppmärksamhet hos konsumenten. Har Skånemejerier ett brett produktsortiment tror vi det 

kan leda till att det är just Skånemejeriers produkter som konsumenten först uppmärksammar i 

butiken. Det kan leda till att köpen av exempelvis Skånemejeriers yoghurt ökar.  
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Vi tror även att det generellt kan finnas nackdelar med ett brett produktsortiment, då det kan 

bidra till en viss förvirring och beslutsångest hos konsumenten. Det finns en risk till att 

konsumenten helt avstår från att välja en produkt ur sortimentet och istället väljer att köpa en 

produkt som erbjuds av ett annat varumärke som inte har lika stort utbud. Vi tror att det 

specifika problemet kring ett brett produktsortiment inte drabbar Skånemejerier i någon stor 

utsträckning då de i jämförelse med sina konkurrenter har ett relativt smalt produktsortiment. 

Draganska och Jain (2005) säger att vid en line extension utgår företagen från en 

originalprodukt och lägger sedan till olika attribut till produkten. Dahlqvist anser att det inte 

finns någon originalprodukt bland yoghurt som Skånemejerier utgår från när de gör line 

extensions. Enligt Häggström är originalprodukten hos Bravo deras Bravo original som är 

utan fruktkött och som säljs i tvålitersförpackning. Ekdahl säger att utgångspunkten för fil är 

standard naturell. Vi har insett att det teorin nämner inte stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Skånemejerier har svårt att identifiera en originalprodukt som de utgår 

ifrån när de arbetar med line extensions. Vi tror det skiljer sig beroende på vilken 

produktkategori företag arbetar med. Vi anser att det är lättare att urskilja en originalprodukt 

bland andra typer av livsmedel som exempelvis choklad och kolsyrat vatten. Ramlösa original 

anser vi vara en typisk originalprodukt, eftersom den utgör basen i produktsortimentet. 

Smakerna som tillkommer till Ramlösa Original, exempelvis citron är därmed en line 

extension av kärnprodukten. Vi tror att anledningen till att det är så svårt att identifiera en 

originalprodukt inom mejeribranschen är för innehållet varierar mer. Vår tidigare uppfattning 

var att Skånemejerier utgick från exempelvis en naturell yoghurt och tillsatte därefter 

ingredienser för att framställa en specifik smak. Dock visar det sig att så är inte fallet, 

framtagningen av smaker är mer komplex än så. 

För– och nackdelar kring Skånemejeriers line extensions 

Higham (2009) nämner företags utnyttjande kring trender. Företag bör enligt honom inte ta 

risker gällande konsumenttrender. Det står alltför mycket på spel för företag att chansa kring 

vilka trender som är på uppgång respektive nedgång. Ahlström säger att ett smakbyte aldrig är 

ett risktagande. Han menar vidare att den främsta risken är när Skånemejerier avviker från det 

de egentligen håller på med. Vi kan se en motsägelse till det teorin nämner och det empirin 

påstår. Ahlström verkar inte se några risker med att följa trender, snarare ser han det som en 

fördel för Skånemejerier. Vi tror att trenders påverkan på företagens förhållande till 

risktagande och line extensions skiljer sig beroende på företagets storlek. Skånemejerier som 

är ett relativt litet företag i jämförelse med deras konkurrenter tror vi kan utnyttja sin position 

som ett litet företag. Skånemejerier förlorar inte lika mycket som de stora aktörerna i 

branschen om de misslyckas med en ny produkt. Det är en del av Skånemejeriers strategi att 

vara ett påhittigt företag. Har Skånemejerier risktagande med i beräkningarna, tror vi att de 

många gånger tjänar på att ibland ta risker vid lansering av nya produkter.  

Nijssen (1999) menar att de produkter som tillför mest mervärde till varumärket är de som 

lanseras med nya smaker och ny förpackningsdesign. Enligt Häggström handlar line extension 

om att tillföra ett mervärde till deras befintliga produkter. Vi kan se att teorins argument för 

line extensions stämmer tydligt överens på Skånemejeris fall. Vi anser att företaget kan skapa 

ett mervärde för konsumenten, genom att lansera produkter med nya smaker och ny 

förpackningsdesign. När Skånemejerier ändrar smak och förpackningsdesign är det oftast 

inget som de tar extra betalt för. Konsumenten som köper den nya produkten känner således 

att denne får en ny upplevelse utan att behöva betala extra för upplevelsen. Vi tror att 

smakbyten och ny förpackningsdesign därför leder till att konsumenten upplever ett mervärde 

kring produkterna. Vi tror att mervärdet konsumenten känner kan i sin tur leda till en ökad 

efterfrågan och ökad försäljning av produkterna. 
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Kapferer (2008), Keller et al (2008) och Laforet (2010) nämner vikten av kärnvärdena. Enligt 

Häggström är kärnvärdena viktiga att ha i åtanke för företagen när de utför en line extension. 

Ahlström håller med om det och nämner att den främsta risken vid line extension är att de nya 

produkterna avviker från kärnvärdena. Riskerna som teorin framhåller har uppmärksammats 

hos Skånemejerier. Skånemejerier är väl medvetna om riskerna och tar hänsyn till 

varumärkets kärnvärden när de gör en line extension. Vi kan se att Skånemejerier är 

konsekventa med produktattributen och framhäver tydligt kärnvärdena när de utför en line 

extensions. Vi tror att varumärken som är inkonsekventa med deras kärnvärden vid en line 

extensions inte har en varaktig plats på marknaden, eftersom konsumenten kan bli osäker på 

produkten och därav även varumärket. Det är således viktigt att Skånemejerier verkligen 

specificera det som särskiljer den existerande produkten och dess kärnvärden innan de 

lanserar en line extension. Vi anser exempelvis att Bravos produkter har en konsekvent 

förpackningsdesign och håller på sina kärnvärden då samtliga av deras juicer består av 100 

procent frukt. Likaså har ProViva endast produkter som konsumenten lätt kan förknippa med 

deras kärnvärden kring en positiv hälsoeffekt. Vi tror att en av anledningarna till att både 

Bravo och ProViva blivit väletablerade varumärken och att de har ett brett produktutbud idag, 

är då de varit konsekventa kring kärnvärdena vid line extensions. 

Rosenbaum-Elliot et al (2011) menar att varumärkesigenkännandet är en viktig faktor, är 

varumärkesigenkännandet högt leder det ofta till köp. Häggström menar att Bravo har en hög 

igenkänningsfaktor. En närhet kan ses till det teorin nämner om varumärkesigenkännandet 

och det Häggström nämner om Bravo. Vi anser att det finns flera fördelar att lansera line 

extensions under ett varumärke som Bravo som enligt Skånemejerier är Sveriges mest kända 

juice. Är varumärket väletablerat på marknaden och har en hög igenkänningsfaktor tror vi 

konsumenten ställs inför ett lättare köpbeslut. Konsumenten vet vad varumärket har för 

värden och vet vad den får då den köper produkten. Vi tror att eftersom många inköp görs på 

ren vana leder det till att igenkänningsfaktorn kring varumärken spelar stor roll för företag. 

Har konsumenten sedan tidigare köpt Bravo är denne mer villig till att prova nyheter som 

lanseras under varumärket.  

Keller et al (2008) beskriver begreppet kannibalisation. När Lundgren jobbar med Hjordnära 

är det viktigt att han inte kannibaliserar på Skånemejeriers ekologiska sortiment. För att 

undvika kannibalisation finns inte ekologisk yoghurt och fil under Skånemejeriers namn, utan 

det säljs under varumärket Hjordnära. Teorins benämning om kannibalisation har en tydlig 

förankring hos Skånemejerier. Det verkar vara en viktig faktor att ta hänsyn till när 

Skånemejerier lanserar ekologiska line extensions. Om Skånemejerier hade erbjudit samma 

typ av ekologiska produkter under varumärket som även Hjordnära gör, tror vi att det hade 

blivit en tydlig kannibalisering. Konsumenten kan uppfatta Hjordnära som ett skiljt företag 

från Skånemejerier, konsumenten känner sig således inte illojal till Skånemejerier när de 

köper en av Hjordnäras ekologiska produkter. Vi antar att då varumärkeslojaliteten mot 

Skånemejerier redan brutits finns risken att konsumenten inte återgår till att köpa 

Skånemejeriers ekologiska produkter igen. Vi ser det som en komplexitet som hade varit svår 

att undgå om Skånemejerier hade valt att erbjuda liknande produkter under båda 

varumärkena.  

5.3 Trenders påverkan på Skånemejerier 

Higham (2009) säger att identifiering av trender kan leda till stora fördelar för företaget. 

Ahlström säger att trender är väldigt viktiga och företagen bör hålla sig à jour med vilka nya 

trender som finns, både på den svenska och utländska marknaden. Det teorin nämner om 

fördelarna att ta trender i beaktande anser vi haft stor betydelse för Skånemejerier. Trender 
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har en central del i Skånemejeriers produktutveckling och de tar ofta hjälp av 

omvärldsbevakning för att utveckla nya smaker på sina produkter. Skulle Skånemejerier inte 

hålla sig uppdaterade om trenderna hade de antagligen inte haft någon plats på marknaden 

idag, eftersom de då inte hade svarat på konsumenters efterfråga i lika hög grad. 

Skånemejerier har en begränsad marknad och för att förstärka sin position är det viktigt att 

Skånemejerier differentierar sig bland konkurrenterna. Vi anser att Skånemejerier går sin egen 

väg när det kommer till utveckling av nya produkter. Bravo Friscus och ProViva är ett tydligt 

exempel, eftersom Bravo Friscus är den första juicen med en bakteriekultur och ProViva den 

första fruktdrycken inom Functional Food. Skånemejeriers produkter inom Functional Food 

har mottagits både på ett bra och dåligt sätt av konsumenter samt kunder.  

Ares et al (2010) nämner att hälsotrenden hos konsumenten idag bildat en form av megatrend. 

En tydlig trend som pågår nu enligt Ahlström är konsumentens prioritering för smak framför 

fetthalt. Dahlqvist styrker detta med att säga att trenden kring fetthalt varit väldigt tydligt. Vi 

finner det intressant att teorin lyfter hälsa som en megatrend och att det finns en tydlig närhet 

till Skånemejerier. Hälsotrenden anser även vi är väldigt tydlig, inte enbart inom 

mejeribranschen, utan inom alla livsmedelsgrupper. Det är antagligen svårt för företag att inte 

ta hänsyn till den rådande hälsotrenden i sin produktutveckling. Vi anser att Skånemejerier 

har svarat på hälsotrenden genom att lansera produkter med högre fetthalt och produkter utan 

tillsatt socker. Vidare anser vi att trenden som så har tillåtit Skånemejerier att göra line 

extensions inom olika produktområden, antagligen då produkterna efterfrågas. Vi har 

uppfattat det som att Skånemejerier är ett företag som följer de rådande trenderna väl. De 

håller sig uppdaterade om vad som är trendigt och applicerar det på produkterna. 

Skånemejerier har följt trender i det ekologiska och miljömässiga tänkandet. Vi vill även 

påstå att Skånemejerier kan ses som trendsättare, vi syftar då främst på det ekologiska– och 

Functional Food segmentet. Skånemejerier var ett av de första företagen att lansera produkter 

inom Functional Food. Skånemejerier fortsätter även att bryta väg, Hjordnära anser vi vara ett 

tydligt exempel. Hjordnära är som tidigare nämnts det enda ekologiska mejeriet i Sverige och 

deras produkter säljer väldigt bra på marknaden. Vi tycker att Skånemejerier är ett tydligt 

exempel på hur företag kan lyckas på marknaden genom att vara lyhörd till kommande och 

existerande trender. 

Higham (2009) menar att konsumenter blivit allt mer medvetna om tillsatser i produkter samt 

att de kräver lägre priser på basvaror. Dahlqvist säger att en tydlig trend är att konsumenter 

efterfrågar produkter som är fria från tillsatser. Både Ahlström och Häggström håller med om 

det resonemanget. Ahlström påstår även att trenden går att urskilja i alla olika 

livsmedelskategorier. Vidare säger Dahlqvist att produkter utan tillsatser är dyra att producera 

och konsumenten är inte beredd att betala det högre priset. Teori och empiri ger liknande 

påståenden, nämligen att de flesta konsumenter har blivit mer medvetna om olika typer av 

tillsatser i livsmedel. Konsumenten efterfrågar produkter fria från tillsatser men som vi 

personligen även erfarit, vill konsumenter inte betala ett högre pris för att få livsmedel fria 

från tillsatser. Vi har en förståelse för att konsumenters motvilja till att betala gör det mer 

komplext för Skånemejerier att svara på konsumenters efterfrågan. Vi ser det som en paradox, 

eftersom företagen får svårt att förhålla sig till konsumentens efterfrågan på rena produkter till 

ett lågt pris. Vi tror det krävs en bättre förståelse hos konsumenterna om vilken funktion 

tillsatserna har i de olika livsmedlen, beroende på om tillsatsen är naturlig eller inte. Vet 

konsumenten den bakomliggande orsaken till tillsatserna så kanske de är beredda att betala 

mer för produkterna. 

Higham (2009) understryker att det är viktigt för företag att förstå hur konsumenters beteende 

förändras. Ekdahl ser den ökade trenden av laktosfria produkter som en konsekvens av 

beteendeförändring hos konsumenten. Vi har uppfattat det som att det är viktigt att företagen 
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snabbt fångar upp de nya trenderna som uppstår som en konsekvens av konsumenters 

beteendeförändring. Skånemejerier har dock inte lyckats hålla sina marknadsandelar i det 

laktosfria segmentet. En av anledningarna tror vi beror på att Skånemejerier inte helhjärtat 

gått in för att lansera ett fullständigt produktsortiment inom kategorin. Konsumenten 

uppmärksammar då inte Skånemejeriers produkter bland de laktosfria produkterna. 

Skånemejerier har inte gjort någon line extension inom laktosfria sortimentet, till skillnad från 

deras konkurrenter, det i sin tur kan ha lett till att Skånemejerier tappat andelar.  

Skånemejeriers miljöstrategi och ekologiska produkter 

Person och Hemberg (2010) säger att fler företag idag väljer att driva miljöfrågor. De 

huvudsakliga anledningarna till att företag bedriver miljöfrågor är konsumenters intresse för 

miljö samt på grund av myndigheter och lagar. Ahlström säger att ekologi och miljöfrågan går 

hand i hand med Skånemejeriers produktion. Det miljömässiga agerandet går inte att komma 

ifrån eftersom det är en del i Skånemejeriers totalstrategi. Den insamlade teorin stämmer väl 

överens på vårt fall. Vi kan urskilja en tydlig trend för miljömedvetenhet, inte enbart hos 

Skånemejerier, utan företag i allmänhet. Vi har uppfattat det som att Skånemejerier idag 

behöver hävda sina ekologiska produkter och miljöarbete för att överhuvudtaget vara en del 

av konkurrensen på marknaden. När vi tittar i mejerihyllan verkar alla varumärken ha minst 

en ekologisk produkt att erbjuda konsumenten. Skånemejerier är inte ett undantag. Vi anser 

att det kan vara lättare för Skånemejerier att profilera sig som ett miljömedvetet företag, till 

skillnad från andra företag i branschen. Anledningen beror främst på att Skånemejerier arbetar 

nära naturen och miljön. Vi tror att Skånemejerier är ett företag som konsumenten har en hög 

tilltro till och konsumenten förutsätter att Skånemejerier ska värna om miljön och deras 

produkter. Därav anser vi att det miljömässiga ställningstagandet kan vara en betydande 

strategi för Skånemejerier.  

Tjärnholm (2001) påstår att det höga priset på ekologiska produkter ledde till att få 

konsumenter köpte produkterna. Konsumenters låga engagemang till produkterna tros även 

vara en orsak till den låga konsumtionen. Häggström säger att Skånemejerier haft en 

ekologisk juice men produktionen av den lades ner eftersom försäljningen gick dåligt, vilket 

kan ha berott på att priset var för högt. Häggström fortsätter med att säga att ekologi verkar ha 

fått ett litet nedslag och det beror antagligen på lågkonjunkturen. Dahlqvist är beredd att hålla 

med i resonemanget. Lundgren påstår vidare att det behövs fler mervärden i en ekologisk 

produkt för att konsumenten ska bli motiverad till att köpa den. Vi har uppfattat det som att 

företag ofta glömmer att lägga till ett mervärde till sina ekologiska produkter. Många företag 

spelar enbart på ekologi- eller kravmärkningen som finns på produkten. Vi anser själva att 

ekologiska produkter borde ha några andra egenskaper än enbart ekologi. Då den ekologiska 

trenden kan verka uttjatad och konsumenten inte känner sig motiverad till att köpa produkter 

som enbart har ekologiska värden. Vi finner därav Lundgrens arbetsuppgift viktig eftersom 

Skånemejeriers och Hjordnäras ekologiska sortiment ska öka i försäljning samt differentiera 

sig bland konkurrenternas ekologiska produkter.  

Olausson (2009) påstår att konsumenter är idag villiga att betala ett högre pris för ekologiska 

produkter. Persson och Hemberg (2010) säger att ekologiska produkter idag är av mycket 

högre kvalitet än tidigare. Lundgren säger att konsumenten betalar cirka 30 procent mer för 

ekologiska produkter jämfört med vanliga produkter. Lundgren förklarar vidare att han jobbar 

aktivt med att få de ekologiska produkterna att förknippas med kvalitet och premium då 

konsumenten som köper ekologiska produkter förväntar sig något mer än enbart ekologi. Vi 

kan se en närhet i det teorin nämner om kvalitet och pris till vårt fall. Vi tycks se en trend där 

intresset för kvalitet på livsmedel ökat hos konsumenter. Om kvalitet i samband med ekologi 

kan differentiera produkter, tror vi att det kan leda till en mer konkurrenskraftig produkt. Det 
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gör att produkten får ett högre mervärde och konsumenten får således fler anledningar till att 

köpa produkten. Det högre priset kan därför få en mindre avgörande roll. 

Jansson (2011) nämner grönt konsumentbeteende. Konsumenten utrycker sina gröna 

värderingar och attityder genom att köpa en ekologisk produkt. Lundgren anser att de flesta 

köpen av ekologiska varor är av så kallade statment karaktär. Vi kan se en närhet till det 

teorin benämner som grönt konsumentbeteende med det Lundgren väljer att benämna som 

statment köp. Vi anser att det Lundgren säger om statment karaktär generellt kan dras till alla 

köp av ekologiska varor idag. Vi tror att konsumenter vill bidra till en bättre miljö och istället 

för att enbart nöja sig med källsortering, köper de även ekologiska produkter. Vi uppfattar 

vidare att mat inte längre enbart handlar om ett funktionellt behov utan har även en emotionell 

betydelse. Vi tror att den emotionella aspekten spelar en större roll än den funktionella när 

konsumenten väljer att köpa ekologiska produkter.  

Janssons (2011) påstår att företag är rädda för att lansera miljövänliga produkter, eftersom de 

kan få de övriga produkterna att framstå som dåliga för miljön. Lundgren och Dahlqvist 

nämner att försäljningen av Skånemejeriers ekologiska sortiment har avstannat. En av 

anledningarna tros vara att Skånemejeriers icke ekologiska sortiment redan har en hög 

trovärdighet hos konsumenten. Det teorin påstår verkar inte ha något stöd hos Skånemejerier. 

Vi uppfattar det som att Skånemejeriers egna nära värden, det vill säga de icke ekologiska 

produkterna slår ner på det ekologiska sortimentet. Vi har förstått det som att det därför är 

viktigt att konsumenter blir bättre informerade om vad nära sortimentet innebär gentemot det 

ekologiska sortimentet. Vi har en förståelse för att det kan skilja beroende på om ett företag 

sen tidigare haft miljöargument kring produkterna eller inte. Om ett företag för första gången 

ska implementera ekologiska produkter i företaget, kan det kanske finns en rädsla för att de 

ekologiska produkterna ska slå ner på de övriga produkterna. Däremot tror vi att då företag 

sedan tidigare haft tydliga miljöargument kring produkterna som konsumenten 

uppmärksammat, verkar det ha en annan effekt.  Konsumenten har redan en hög tilltro till det 

existerande produktsortimentet och väljer det då istället framför de ekologiska produkterna.  

Persson och Hemberg (2010) menar att spegelprodukter inte har något mervärde utöver de 

ekologiska värdena. Lundgren nämner mjölk som en typ av spegelprodukt. Skånemejerier 

måste därför jobba extra mycket med värden kring den ekologiska mjölken. Vi kan se teorin 

har ett stöd i empirin då de påstår samma saker, vilket vi finner mycket intressant. Betydelsen 

av mervärde i ekologiska produkter går inte att ta miste på. Vi tror att det är en stor fördel att 

företagen inte bygger hela sitt gröna koncept på enbart ekologi utan även drar in andra 

aspekter som skapar ytterligare mervärde för konsumenten. På det viset kan de även fånga 

upp konsumenter som inte värderar de ekologiska aspekterna lika högt. En ekologisk nedgång 

kan då kanske undvikas. Vi har uppfattat det som att de flesta företag idag erbjuder någon 

form av spegelprodukt och att produkterna endast urskiljer sig via de ekologiska 

märkningarna. 

Persson och Hemberg (2010) nämner miljötillkännagivande, företag utrycker ofta sina 

ambitioner och strategier för att utöva en hållbar verksamhet. Det förstärks även av Olausson 

(2009) som menar att företag arbetar alltmer med uppdateringar av all social media angående 

deras miljöengagemang. Skånemejerier är måna om att informera sina konsumenter om hur 

företaget bidrar till en bättre miljö. En tydlig närhet mellan teori och empiri kan göras när det 

kommer till miljötillkännagivande. Vi har båda sett tydliga tendenser till den, i vårt tycke 

nästan desperata upplysningsbenägenhet som företag idag har kring sitt miljöarbete. Vi som 

konsumenter informeras dagligen om hur produkter, varumärken och företag kan bidra till en 

bättre miljö. Vi anser att företags miljötillkännagivande har blivit ett nytt sätt för dem att 

skapa någon form av lojalitet hos konsumenten, vi tror inte att Skånemejerier är ett undantag. 

Konsumenten vet att ett specifikt varumärkes produkter, på något sätt bidrar till 
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miljöförbättring och då konsumenten köper produkterna bidrar de också till en bättre miljö. Vi 

tror det kan vara viktigt för konsumenten då de känner sig mer tillfreds med sitt 

konsumtionsval. 

Persson och Hemberg (2010) nämner motivationsfaktorer. Ahlström menar att Skånemejerier 

har ett aktivt miljöansvar och att Skånemejeriers tar miljöansvaret ett steg längre än vad lagen 

kräver. Lundgren säger att Hjordnära bygger på närhet vilket gör det till en miljövänlig 

livsmedelsproduktion. Vi anser att det kan vara svårt att se en trovärdig närhet till det teorin 

nämner som motivationsfaktor i Skånemejeriers fall. Vi uppfattar det som att både Hjordnära 

och Skånemejerier har en aktiv del i ett utpräglat miljötänk. Vi tycker dock det kan vara svårt 

att utläsa om Skånemejerier och Hjordnäras miljötänk är en motivationsfaktor eller inte. Båda 

varumärkena har ett tydligt kommersiellt syfte, vilket vi inser kan lysa igenom i vår insamlade 

empiri. Både Skånemejerier och Hjordnära säger att de arbetar aktivt med miljöförbättring, 

vilket även vi sett tendenser till, men vi anser att vi bör ha en viss distans till det 

Skånemejerier och Hjordnära säger.  

Olausson (2009) delar in företags miljöansvar i tre olika kategorier. Vi har uppfattat det som 

att Skånemejerier är ett av företagen på marknaden som utmärker sig på grund av sitt 

miljöansvar, trots det ser vi det inte som ett kategori tre företag. Anledningen till det är främst 

för att Skånemejerier inte enbart positionerar sitt produktutbud utifrån miljöaspekten. 

Skillnaden mellan kategori två och tre är väldigt stor och det krävs, ur vår synvinkel, mycket 

mer av företagen för att klassas som ett kategori tre företag. Vi har däremot förstått det som 

att Hjordnära har byggt hela sitt koncept utifrån ett miljöansvar och ett ekologiskt perspektiv. 

Hjordnära kommunicerar på så vis ett tydligt miljöbudskap till konsumenten och de har en 

tydlig differentiering utifrån värdena. 

Functional Food 

Ares et al (2010) påstår att Functional Food marknaden är en del av den nya hälsotrenden. 

Ahlström såg Functional Food som en otroligt stor trend under 90 -talet. Trenden tenderade 

till att avta, men idag har den blivit väldigt populär igen. Vidare anser Ahlström att ProViva 

är ett tydligt exempel på Functional Food och att det var den produkten som införde konceptet 

i Sverige. Det teorin nämner om Functional Food får stöd av Ahlströms erfarenheter. 

Skånemejerier har tagit Functional Food trenden i beaktande och lanserat ett flertal innovativa 

produkter såsom ProViva, Bravo Friscus och PrimaLiv. Vi anser att ProViva är det tydligaste 

exemplet på en innovativ produkt som gjort stor succé på Functional Food marknaden. 

ProViva sortimentet består av produkter som inte går att jämföra med andra produkter på 

marknaden. ProViva hade i början av sin lansering inget med line extensions att göra, 

eftersom ProViva lanserades i ett helt nytt segment. Efter att ProViva befunnit sig på 

marknaden ett antal år, började Skånemejerier göra line extensions. Vi tror att anledningen till 

att ProViva fått utrymme till line extensions beror på att det är en ny produkt som väckt stor 

uppmärksamhet hos både kunder och konsumenter. Vi anser därmed att Skånemejerier varit 

trendsättare inom segmentet Functional Food.  

Heasmen och Mellentin (2001) menar att många företag ser sin chans att göra enorma vinster 

på hälsomarknaden. Urula och Lähteenmäki (2005a) förstärker det och menar att 

konkurrensen på marknaden ökat alltmer bland hälsoprodukter. Ahlström säger att ProVivas 

produkter har sedan en tid tillbaka endast ökat. Ekdahl ser det höga värdet som den främsta 

anledningen till att Functional Food marknaden har växt och kommer fortsätta växa i 

framtiden. Vi tror att Skånemejerier haft en klar fördel i konkurrensen eftersom de var först 

med att lansera Functional Food produkter på den svenska marknaden. Hade Skånemejerier 

istället introducerat sina produkter på marknaden efter de stora aktörerna hade de sannolikt 

inte haft samma genomslag med sina Functional Food produkter. Men vi har uppfattat det 
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som att Skånemejerier har tappat en stor andel av sina marknadsandelar inom segmentet. 

Skånemejerier har inte haft samma genomslag med Bravo Friscus som de trodde de skulle ha. 

Vi kan endast spekulera i varför Bravo Friscus inte haft det genomslag som Skånemejerier 

hoppats på. Även då Skånemejerier lagt mycket marknadsföring på lanseringen av produkten, 

kanske tidpunkten av lanseringen var fel. Under samma tid såg vi många andra 

hälsofrämjande produkter som lanserades på marknaden. Bravo Friscus hade kanske därmed 

svårt att differentsera sig bland övriga produkter.  

Blücher (2005) nämner att det funnits en del kritik kring Functional Food. Konsumenten kan 

lätt få intrycket att produkterna förbättrar hälsan på ett enkelt sätt. Häggström säger att 

Functional Food kommer bli allt populärare eftersom konsumenten vill känna sig nyttig och 

hälsosam samtidigt som de inte vill att det ska ta någon tid. Vi uppfattar det som att det teorin 

nämner som kritik lyfter Häggström fram som ett säljande argument för Functional Food 

produkter. Frågan vi kan ställa oss är om produkterna har sådan effekt som företagen vill 

framställa det som, då verkligheten krockar med den kritiska teori som finns. Vi anser att vår 

tolkning är generell och kan antagligen appliceras på samtliga hälsofrämjandeprodukter inom 

livsmedelsbranschen. Företagen vill framställa produkterna som en snabb genväg till en bättre 

hälsa och således övertyga konsumenten att köpa produkterna.  

Grunert et al (2009) nämner att hälsopåståenden på livsmedelsprodukter endast är tillåtna om 

de är baserade på vetenskapliga studier. Ekdahl säger att Functional Food idag är välutvecklat 

och handlar om hälsopåståenden som är godkända av EU. Ekdahl nämner deras A-fil som 

innehar bakteriekulturen Lactobacillus acidophilus. Filen har dock inga godkända hälsobevis 

och får därför inte, enligt EU-lag, gå under kategorin Functional Food. Vi kan se EU-

regleringen kring Functional Food både som en fördel och nackdel för Skånemejerier. I 

ProVivas fall är EU regleringen kring Functional Food positiv då det har lett till att 

Skånemejerier kunnat differentiera sina produkter inom produktkategorin och ta en ledande 

plats på marknaden. Nackdelen med EU regleringen för Skånemejeriers del är att de inte kan 

bedriva hälsoanspråken på de produkter som inte är godkända. Då Häggström tidigare nämnt 

att deras A-fil tappar marknadsandelar, anser vi att den kanske hade sålt bättre om 

Skånemejerier kunde marknadsföra A-filen som Functional Food med bevisade 

hälsoegenskaper.  

Grunert et al (2009) har genomfört undersökningar som visar att informationen kring 

Functional Food har stor betydelse för konsumenten. Enligt Ahlström och Häggström krävs 

det en annan typ av förklarande text på Functional Food produkter, eftersom det är ny och dyr 

produkt. Det teorin nämner om information kring Functional Food produkter kan vi se 

stämma överens på vårt fall. Skånemejerier är välmedvetna om betydelsen av att ge 

konsumenten information kring produkterna. Vi har uppfattat det som att information kring 

Functional Food produkterna är viktig för att fånga nya målgrupper. Skånemejerier har haft 

mycket marknadsföring kring Bravo Friscus, men ändå är det en produkt som inte säljer 

tillräckligt. Vi anser att det påvisar att Functional Food är ett svårt segment för företag att ta 

sig in på. Vidare tror vi att när varumärket väl etablerats på marknaden är chansen stor att de 

får mer plats till att bredda sitt sortiment och fortsätta lansera produkter inom kategorin.  

Bleiel (2010) menar att det är viktigt att en ny hälsoprodukt måste vara länkat till ett 

expertvarumärke. Enligt Ahlström känner Skånemejerier att de är en mycket trovärdiga 

avsändare för Functional Food produkter. Vi kan se det teorin nämner om expertvarumärke 

till viss del överensstämmer på vårt fall. Vi anser att betydelsen av expertvarumärke kan vara 

en anledning till att Skånemejerier lanserade sin fruktdryck under varumärkesnamnet 

ProViva, då Probi är ett erkänt forskningsföretag inom Functional Food. Namnet förmodar vi 

syftar även till bakteriekulturen som är patenterad hos Probi och som används i fruktdrycken. 

Vidare tror vi att ProViva kanske inte haft samma genomslagskraft om Skånemejerier lanserat 
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det enbart under deras eget varumärke. Vi kan se ett samband med Bravo Friscus och deras 

tröga försäljning som nämndes tidigare. Vi tror att varumärket Bravos produkter uppfattas 

som prisvärda på marknaden, jämfört med sina konkurrenter. Det blir kanske därmed konstigt 

att lansera en dyrare samt en mer komplex produkt under Bravo varumärket. Vi tror att 

trovärdigheten kring Bravo Friscus hade varit större om Skånemejerier lanserat den under ett 

expertvarumärke som de gjorde med ProViva. Det hade antagligen lett till att Bravo Friscus 

uppfattas som mer trovärdig och konsumenten får därmed ett mer seriöst intryck till 

produkterna. Skånemejerier ser vi idag har ett bra rykte hos konsumenten samt kunderna om 

sina produkter. Därav kan varumärket Skånemejerier anses vara en bra avsändare för 

produkter inom Functional Food segmentet.  
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6. Slutsatser 
Det som framkommit ur vårt analyskapitel har lett fram till våra slutsatser. I detta kapitel 

kommer vi besvara vår frågeställning utifrån teori och empiri som insamlats under 

uppsatsens arbetsgång. Vi kommer även presentera det som skildrats i företaget samt 

redogöra för våra tolkningar kring line extensions och trenders påverkan. 

6.1 Frågeställningen 
 

Hur påverkar samhällets trender Skånemejeriers line extensions? 

Trender har en stor påverkan på hur företag kan utföra line extensions. Trender avgör om 

Skånemejerier kan bredda sitt produktsortiment eller utföra smakbyten. Agerar Skånemejerier 

trendsättare och lanserar nya innovativa produkter på marknaden, får de ofta utföra en line 

extensions, i form av breddning av sortimentet. ProViva är ett tydligt exempel på en innovativ 

produkt som givits tillåtelse till breddning av sitt produktsortiment. Lanserar Skånemejerier 

däremot produkter som följer branschens trend i ett redan etablerat segment får Skånemejerier 

istället utföra smakbyten som en form av line extension. Skånemejerier får därmed byta ut en 

befintlig produkt mot en ny och därmed utförs ingen breddning av sortimentet. 

Yoghurtsmaker är ett tydligt exempel på smakbyten som Skånemejerier utför.  

6.2 Slutdiskussion 

Varumärkets roll 

De varumärken som har hög igenkänningsfaktor och är väletablerat på marknaden har lättare 

för att få utföra line extensions. De har även fler fördelar att använda sig av line extensions 

eftersom varumärket har en högre equity. Det leder i sin tur till att konsumenten känner ett 

högre mervärde till produkten. Vi anser att Hjordnära är ett tydligt exempel på ett varumärke 

som medför ett mervärde till produkten och som därmed fått utrymme för line extensions.Vi 

ser det som att line extensions är en mindre effektiv strategi att använda för ett varumärke 

som inte har ett högt igenkännande. Då varumärkets equity inte är hög finns kanske inga 

positiva associationer till varumärket, vilket leder till att konsumenten inte känner det lika 

självklart att köpa varumärkets nya produkter. Skånemejerier är väl medvetna om riskerna att 

introducera fel produkter under varumärkena, de väljer då istället att lansera nya produkter 

under ett helt nytt segment.  

Line Extensions 

Under uppsatsens gång har vi uppmärksammat olika tolkningar om vad begreppet line 

extensions innebär. Teorin beskriver det som att en produkt adderas till ett produktsortiment 

och därav breddas produktlinjen. Teorin nämner som exempel att en line extension kan bestå 

av både smakbyten samt ny förpackningsdesign. Skånemejerier använder ofta smakbyten i 

sina olika produktsortiment. Skånemejerier anser själva att deras utförda smakbyten inte kan 

ses som en form av line extension. I början av uppsatsens arbetsgång antog vi att 

Skånemejerier utförde line extensions, som det är definierat i teorin, det vill säga breddning 

av produktsortimentet. Det har nu visats sig att så är inte fallet. Skånemejerier utför främst 

smakbyten där de tar bort en smak för att ersätta den med en ny. Säljvolymen för en smak är 

det som är avgörande för vilken produkt som byts ut i produktsortimentet. Skånemejerier 

utför enbart line extensions på de produkter som Skånemejerier klassificerar som ett nytt 

segment. 
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Vi anser att teorin inte skildrar alla delar av problematiken kring line extensions. Teorin ser 

endast till de problem som omger uppfattningen av företagets varumärke samt konsekvenser 

av att lansera fel produkter under ett varumärke. Teorierna nämner inte aspekterna kring 

företagets kunder, vilka vi förstått har en stor betydelse för i vilket avseende företaget kan 

utföra en line extension eller inte. Exempelvis ger inte ICA Skånemejerier lika mycket plats i 

produkthyllan som de ger Skånemejeriers större konkurrenter. Ett litet företag som 

Skånemejerier måste ta hänsyn till den marknadsandel de har, vilket i sin tur begränsar det 

utrymme Skånemejeriers produkter får i produkthyllan. Ekonomiska aspekter har även en stor 

påverkan på Skånemejeriers arbete med line extensions. Vi har fått lärdomen om att det är 

dyrt för ett företag att underhålla ett brett produktsortiment. Skånemejerier har inte heller de 

resurser som deras större konkurrenter har, vilket begränsar deras marknadsföring kring line 

extensions. 

Trender 

Vår studie har visat att trender genomsyrar de produktsortiment vi berört i vår studie hos 

Skånemejerier. Hälsotrenden är den som vi upplevt vara störst bland trenderna just nu samt de 

ekologiska och miljömässiga aspekterna. Konsumenterna är de som styr de trender som 

företaget tar i beaktning. Vidare tycker vi att Skånemejerier kan ses som ett företag som följer 

trender och som även är trendsättare i mejeribranschen. Skånemejerier följer trender genom 

omvärldsbevakning och kan därigenom tyda vilka trender som är på uppgång. 

Omvärldsbevakningen ligger till grund för de nya smaker samt design på de produkter 

Skånemejerier lanserar. Skånemejerier har även en ständig uppdatering om hur dess 

konkurrenter agerar på marknaden.  

Skånemejerier är ett bra exempel på ett företag som skapar trender, eftersom de är ett litet 

innovativt företag där en viktig del av deras strategi är att ta fram nya uppfinningsrika 

produkter. Vi har under arbetets gång sett ett flertal exempel på Skånemejeriers 

uppfinningsrikedom. Skånemejerier har som exempel tagit den ekologiska trenden ett steg 

längre genom att lansera Hjordnära som enbart erbjuder ekologiska produkter. ProViva var 

den första Functional Food produkten på den svenska marknaden och Bravo Friscus är den 

första juicen inom Functional Food segmentet. Samtliga av de innovativa produkterna har 

kunnat utföra line extensions, vilket vi anser vara ett tecken på ett framgångsrikt koncept. 

Trenderna inom ekologi har pågått under en längre tid vilket märks hos Skånemejerier. För 

Skånemejeriers del har det inneburit en utveckling av strategier för miljö och ekologi som 

genomsyrar hela företaget.  
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Avslutningsvis vill vi förtydliga våra tolkningar om hur trender påverkar företagets arbete 

med line extensions via följande modell; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Trenders påverkan på Line Extension. Källa: Egen 

Företaget uppmärksammar olika förändringar i samhället, vilka kan identifieras som en trend. 

Företaget tar hänsyn till trenden och anpassar sitt produktutbud utifrån den. Vi vill här 

poängtera att företaget själva kan starta en trend, genom att uppmärksamma tendenser till 

samhällsförändringar. Beroende på om företaget väljer att agera trendsättare eller följa 

trender, påverkar det typen av line extensions som företaget kan utföra. Är företaget en 

trendsättare väljer de att lansera ett nytt produktutbud under ett nytt segment. Följer istället 

Skånemejerier en pågående trend lanserar dem ett existerande produktutbud till ett redan 

existerande segment, produktutbudet består då främst av nya smaker. Lanserar Skånemejerier 

ett nytt produktutbud har vi tolkat det som att varumärket ges mer plats i butikshyllan. 

Skånemejerier får då en chans att utveckla line extensions, genom att bredda 

produktsortimentet om deras kunder tror på produkten och de ser en efterfrågan hos 

konsumenterna. Lanserar Skånemejerier produkter i ett existerande produktutbud blir dem 

mer begränsade eftersom konkurrenterna är fler och det finns ingen plats i butikshyllan, 

Skånemejerier får istället utföra smakbyten i sin produktlinje.  

Ovanstående resonemang samt modellen är vår tolkning av hur företaget tar hänsyn till 

trender och arbetar med line extensions. 
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Bilagor 

Intervjumall, Anders Ahlström – Marknadschef färskvaror 

1. Målgrupper? 

2. Segment, hur görs det och hur ser det ut? 

3. Vad har ni sett för förändringar över tiden, behov? 

4. Positionering? 

5. När började ni se behoven till att utveckla produktlinjerna? 

6. Hur utvecklades strategierna kring line extensions? 

7. Hur ser processen ut kring line extensions? 

8. Vad anser era kunder om ert produktutbud? 

9. Vilka risker anser ni finns det med att utvidga produktlinjerna? 

10. Vad ligger till grund för de smaker som tas fram i samband med en line extensions? 

11. Varför har Skånemejerier blivit ett så stort varumärke på mejerihyllan? 

12. Vilken roll spelar line extensions i detta? 

13. Hur har samhällstrenderna påverkat utvidgningen? 

- Ekologiska- och hälsotrender? 

14. Har ni någon miljöstrategi för varumärket? 

15. Hur stort är varumärkets miljöengagemang? 

16. Hur stor är efterfrågan på era ekologiska produkter i relation till era icke ekolgiska? 

17. Hur ser utvecklingen för Functional Food ut i ert företag? 

18. På vilket sätt jobbar ni för att möta kundens behov? 

19. Skapas line extensions av marknadsundersökningar? 

20. Använder ni någon specifik marknadsföringsstrategi för de nya produkterna inom 

utvidgningen? 
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Intervjumall 

Sabina Dahlqvist – CBM Yoghurt 

1. Hur börjar processen kring en line extensions? 

2. Vilken är er originalprodukt när det kommer till yoghurt? 

3. Hur ser försäljningen ut när det kommer till originalprodukten? 

4. Hur bra säljer de produktlinjeutvidgade produkterna jämfört med originalprodukten? 

5. Vad är den främsta orsaken till ert breda yoghurtsortiment? 

6. Hur har samhällstrenderna påverkat utvidgningen? 

Ekologiska- och hälsotrender? 

7. Hur kommer yoghurtmarknaden se ut i framtiden? 

8. I vilken utsträckning kommer ni att fortsätta utveckla nya smaker? 

9. Kommer ni gå tillbacka mer till originalprodukten? 

10. Vad ser ni för fördelar med ett brett yoghurtsortiment? Nackdelar? 

11. Hur har trenden inom yoghurt sett ut de senaste tio åren? 

12. Vilka produkter ser ni är på frammarsch inom ert sortiment? 
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Intervjumall 

Helena Ekdahl CBM Filmjölk/ Laktosfritt 

1. När började ni se behoven till att utveckla produktlinjerna? 

2. Hur utvecklades strategierna kring line extensions? 

3. Vilken är er originalprodukt när det kommer till filmjölk respektive laktosfritt? 

4. Hur ser försäljningen ut när det kommer till originalprodukten inom filmjölk samt 

laktosfritt? 

5. Hur bra säljer de produktlinjeutvidgade produkterna jämfört med originalprodukten? 

6. Vilken typ av utvidgning använder ni när det kommer till de laktosfria produkterna? 

7. Finns det någon specifik marknadsföring för den nya produktutvidgningen? 

8. Hur har samhällstrenderna påverkat utvidgningen? 

- Ekologiska- och hälsotrender? 

9. Hur kommer marknaden för de två olika produktkategorierna se ut i framtiden? 

10. I vilken utsträckning kommer ni att utveckla nya smaker? 

11. Kommer ni gå tillbacka mer till originalprodukten? 

12. Vad ser ni för fördelar med ett brett filmjölksortiment samt laktosfria sortimentet? 

Nackdelar? 

13. Hur har trenden inom filmjölk sett ut de senaste tio åren? 

14. Hur har trenden inom laktosfria produkter sett ut de senaste tio åren? 

15. Vilka produkter ser du är på frammarsch inom filmjölk samt laktosfria produkter? 
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Intervjumall 

Anna Häggström CBM Bravo/Fruktdrycker 

1. När började ni se behoven till att utveckla produktlinjerna inom fruktdrycker? 

2. Hur utvecklades strategierna kring line extensions? 

3. Vilken är er originalprodukt när det kommer till bravo samt de andra fruktdryckerna?  

4. Hur ser försäljningen ut när det kommer till originalprodukten? 

5. Hur bra säljer de produktlinjeutvidgade produkterna jämfört med originalprodukten? 

6. Vilken typ av utvidgning använder ni när det kommer till de Bravo juicerna 

produkterna? 

7. Hur har samhällstrenderna påverkat utvidgningarna? 

- Ekologiska- och hälsotrender? 

8. Finns det någon specifik marknadsföring för den nya produktutvidgningen? 

9. Hur kommer marknaden för Bravo samt fruktdrycker att se ut i framtiden? 

10. I vilken utsträckning kommer ni att utveckla nya smaker? 

11. Kommer ni återgå mer till originalprodukten? 

12. Vad ser ni för fördelar med ett brett Juicesortiment? Nackdelar? 

13. Hur har trenden inom juice sett ut de senaste tio åren? 

14. Vilka produkter ser du är på frammarsch inom Juice produkter? 
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