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Abstract 

The empirical data that lies behind this survey comes from field work between 1992 and 

1995. This field work represents work I made myself as a sales-man for the company, 

Malmberg Original Water. The task was to implement the Malmberg mineral water brand on 

the restaurant market of the South-Swedish area. Our aim was to reach the upper-scale, 

premium market of restaurants. The mission was successfully completed, and at 1996 we 

had completed the position as the most exclusively positioned mineral water brand in Skåne 

(Southernmost Sweden). How could we fulfill this mission so fast, and with a very limited 

marketing budget (=0)? 

The secret key was that we managed to work and be in line with the values of our targeted 

customer group. We lived close to the customers and developed what was in line with their 

needs. This follows the research of Porter (1980) and Philipson (2011), serving the customer 

groups´ needs. Despite lack of money and budget from PR and promotion we made a large 

effort of serving and doing service towards our targeted customers. 

The thesis also focuses the target group´s importance for the construction of the brand 

identity. Strategic brand management-literature normally considers the target group taken-

for-granted. Consumer research-literature, on the other hand, considers it as something 

vague and undefined. By applying a perspective of cultural values between the company, the 

brand and the target group it is possible to qualify the target group more than just refer to it 

as consumers or customers. The thesis also point to the conclusion not to consider brand 

identity as an independent entity, but dependent on the customers and the consumers. The 

consumers give birth to the brand. Finally since the target group is a group that is constantly 

set in motion, the brand also should reflect and represent change. 
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1.0. Inledande diskussion 
 

Detta är en uppsats om kunders relaterande till varumärken. Behövs det mer skrivet 

material om varumärken? Jag anser det. Det finns många trender inom varumärkesområdet 

och fältet är nytt, trots att varumärket som fenomen inte på något sätt är en nymodighet. 

Behovet av teorier om varumärket kom till från och med slutet av 1980-talet när fusioner 

och förvärv mellan de stora varumärkeskonglomeraten blev vanliga. Företag som Nestlé, 

Procter & Gamble, Kraft General Foods och Philip Morris konsoliderade sina affärsområden 

och klassiska varumärken bytte ägande i ett rasande tempo. För att utreda det ekonomiska 

värdet av ett varumärke skapade David Aaker (1991) modellen Brand Equity. 1990-talet kom 

i stor utsträckning att bli just David Akers årtionde. Aaker skapade i stor utsträckning från 

början området för brand management på egen hand. Konsumenterna kom dock att 

betraktas aningen vid sidan om. Fokus i den tidiga varumärkesforskningen var inte 

konsumenterna, utan ett perspektiv utifrån företagsledningen och dess intentioner. 

De stora stjärnorna inom den kund- och konsumentnära varumärkesekonomin är David 

Aaker, men också forskare som Kevin Keller, Jean-Noel Kapferer och Leslie de Chernatonie. 

Konsumentforskningen har metodologiskt utvecklats sedan 1980-talet. I dag används 

exempelvis flitigt sociologisk och antropologisk forskning och metodologi. Douglas Holt, 

Grant McCracken och Russel Belk är tongivande forskare inom den moderna 

konsumentforskningen med andra tillhörigheter än den traditionella, företagsekonomiska 

disciplinen. Sören Askegaard företräder en skandinavisk tradition, som förespråkar 

integration i forskningen mellan konsumenter och varumärke. Även forskare som Frans 

Melin, Anders Bengtsson, Jacob Östberg och Jon Bertilsson med ursprung från Lunds 

Universitet företräder denna tradition, dock med lite olika betoning. Vissa forskare har ett 

anslag gentemot konsumenterna, andra forskare i förhållande till den traditionella 

varumärkesforskningen. Miriam Salzer-Mörling företrädde en bredare syn, som hon 

tillsammans med andra forskare som Jonathan Schroeder och Inga-Lill Holmberg, benämnde 

brand culture. Brand culture är en sammanflätande, ”syntesierande” forskningsdisciplin, 

som tar hänsyn inte bara till konsumenter och varumärke, utan också företaget och en 

bredare omgivning. Brand culture verkar, ”mellan image och identitet”, Saltzer-Mörling & 

Schroeder (2006) och har en förenande utgångspunkt mellan konsumenter och företag. 

Brand management-forskningen har kritiserats för att ha en allt för förenklad syn på 

konsumenten. Kritiken har kommit från konsumentforskare som anser att konsumenten inte 

är möjlig att förutspå på det sätt många varumärkesforskare vill göra gällande. Somliga 

konsumentforskare går så långt i deras kritik att de anser att varumärkesforskningen har ett 

styrande och kontrollerande förhållningssätt gentemot konsumenten, som bygger på ett 

uppifrån- och ner-perspektiv från företagsledningen räknat, Bertilsson (2009). Brand 

management-forskningen är ett handlingsorienterat ”action-” perspektiv, som bygger på 

handlingsstrategier för att positionera varumärket i konsumentens medvetande, Aaker 

(1996). Utgångspunkten är att definiera varumärkets identitet, skapa en position i 
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konsumentens medvetande som ger upphov till en image; samt i slutändan producera ett 

finansiellt värde för varumärket (brand equity). Arbetssättet är top-down, utgångspunkten är 

företagsledningens intentioner och det vilar en produktionsorientering förenad med 

processen. 

Konsument (kultur-) forskningen har istället utgångspunkten att konsumenter inte är 

kontrollerbara. Perspektivet är fokuserat mot strukturer, som förenar konsumenter. 

Problemet, som jag ser det, är att denna moderna konsumentforskning i stor utsträckning 

riktar sig internt, inom strukturerna, och inte främst vis-a-vi företaget och företagens 

varumärken. Konsumentforskningen bygger till stor del strukturer för strukturernas egna 

innehåll. Brand management-forskningen å andra sidan är extremt handlingsfokuserad och 

förbiser ofta konsumenternas organiserande. Hur är det möjligt att förena två 

sammanlänkade perspektiv, med så olika utgångspunkter? Brand management-

perspektivets syfte är att nå en position i konsumenternas medvetande, Aaker (1996). Den 

inbyggda handlingen i perspektivet syftar mot detta mål. Forskningen inom konsumentkultur 

visar på att konsumenterna har en inbyggd försvarsmekanism, en reflexivitet, i förhållande 

till vad företaget erbjuder dem, Östberg (2003), Faurholt Csaba & Bengtsson (2006),  

Bertilsson (2009). För marknadsföraren är frågan: hur blir varumärket en del av 

konsumenternas medvetande? Hur överbryggs konsumenternas inneboende reflexivitet? 

Utgångspunkten i uppsatsen är den lilla mineralvattentillverkaren Malmberg Original Water 

AB, som lanserade sin produkt från 1992 och framåt. Företaget vänder sig mot 

restaurangmarknaden och jag undersöker hur restaurangerna som återförsäljare av vattnet 

svarar mot de värderingar Malmberg önskar förmedla. Undersökningen riktar sig således 

inte mot slutkonsumenten. 

1.1. Syfte 

Att arbeta för att överbrygga gapet mellan varumärkes- och konsumentforskning. 
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2.0. Teoretisk referensram 

2.1.a. Identitetsbegreppet 

Identitetsbegreppet är i grunden ett psykologiskt begrepp som behandlar vem vi är och hur 
vi uppfattar oss själva. En identitet hänger samman med att vi ser oss som unika varelser 
som ingår i någon form av socialt sammanhang, Stier (2003). Individens identitet är 
ursprungligen biologisk och förankrad i kroppen, Erikson (1950), Berger & Luckmann (1966). 
Kroppen och individens upplevelse av denna är grundläggande för en identitetsuppfattning. 
Erikson (1950) menade också att identitetsuppfattningen är avhängig biologisk mognad, det 
han kallar epigenetisk mognad. Individens upplevelse av kroppens utveckling utgör dennes 
kroppsuppfattning och har att göra med upplevelsen av kroppen och dess fysiska gränser i 
förhållande till andra människor. När vi tänker på en annan människa är det yttre, kroppsliga 
aspekter vi fäster vikt vid, och vi ger epitet på människor utifrån det, Stier (2003). En central 
aspekt av den egna identiteten är också självuppfattningen; det vill säga den bild och 
föreställning en individ har av sig själv, Lange & Westin (1984:7). Självuppfattningen är 
därför tillgänglig endast för oss själva. Organisationsidentitet är en utveckling ifrån 
individbegreppet och behandlar hur organisationen uppfattar sig själv utifrån de anställdas 
och ägares syn, Dutton et al (1994). Identiteter är förbehållna människor – ett varumärke 
kan exempelvis inte inneha en identitet som symbol och artefakt. Trots detta tillämpas 
begreppet varumärkesidentitet flitigt, vilket kan synas. Dock kan en artefakt som varumärket 
återspegla en identitetsuppfattning, och därför anser jag själv det korrekt att använda 
begreppet varumärkesidentitet, brand identity. 
 

2.1.b. Kulturbegreppet 

Kulturbegreppet är i grunden främst ett etnologiskt och antropologiskt begrepp. 
Antropologer studerar traditioner och ritualer som samhällen utvecklar över tiden. Under de 
senaste decennierna har det varit populärt hos organisationsforskare och företagsledare att 
studera det klimat och de handlingssätt som organisationen utvecklar för att leda och 
integrera människorna i verksamheten, och det brukar benämnas organisationskultur, 
Schein (2004). Likaså inbegrips de värden och värderingar som ligger i organisationens 
”credo” och idé. Vanligt har varit att tänka att ledningen ska utveckla en ”stark” (ofta 
homogen) kultur kopplad till ekonomisk prestation, Denison (1990), Kotter & Heskett (1992). 
Denna syn kan dock vara missvisande, enligt Schein (2004).  Organisationskultur är ett 
fenomen som befinner sig under ytan, och som inte är synligt vid första ögonblicket. Denna 
guidar och påverkar beteendet och klimatet inom gruppen som delar samma normer och 
värderingar. 
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2.1.1. Corporate identity  

Corporate identity-teorin behandlar organisationens identitet och en allmän definition är att 

utgå ifrån de anställdas uppfattning och bild av organisationen, se t.ex. Dutton et al (1994). 

Tolkningen av andras uppfattningar om organisationen är också centralt inom 

teoribildningen, se till exempel Christiensen & Askegaard (2001). Det finns dock ingen 

enhetlig definition av begreppet corporate identity. Någon definition sägs heller inte vara 

möjlig att göra. Skolbildningens intresseorganisation (ICIG) anser att corporate identity har 

en så pass föränderlig innebörd beroende på vilken organisation den avser. Tydligt är dock 

att corporate identity utgår ifrån de anställda och deras uppfattning av organisationens mål 

och vision, Hatch & Schultz (2006), med utgångspunkten ifrån vad organisationen ”är”, 

Melawar et al. (2005).  

Det finns relativt starka uppfattningar om corporate identity och även en tydlig tro på dess 

möjligheter och förtjänster. Hatch & Schultz (2006) anser exempelvis att de anställdas roll 

och kulturen inom företaget är den, i särklass, mest underskattade faktorn i 

brandingprocessen, och refererar till exemplet LEGO, där ett framgångsrikt personalarbete 

enligt Hatch & Schultz varit en väsentlig faktor bakom LEGOS:s framgångar.  

Balmer, (2006), en tydlig förespråkare för corporate identity, anser dock att det finns kritik 

av begreppet. Till exempel ser han en högtflugenhet och rent av ”evangelistiska” inslag i 

diskussionen om corporate identity, men han är trots allt i grund och botten en stark 

förespråkare av teorin. 

Philipson (2011) uttrycker kritik av corporate identity; framförallt att det finns en 

produktionsorientering förknippad med teoribildningen. Hon anser att denna främst 

förhåller sig till organisationens egna behov, och att den inte är anpassad till kunderna.  

 

2.1.2. Corporate Culture 

Vad innebär kultur och organisationskultur? Schein (2004) talar om uppfattningar som är 

vanliga om kultur, men som inte alltid är korrekta. Vanligt är en uppfattning om att det finns 

en rätt slags företagskultur, att ett särskilt sätt att tillämpa kulturen inom en organisation ska 

eftersträvas. Som exempel nämner Schein olika managementideal som ofta blir 

dominerande inom organisationer, och som kan skapa en felaktig idealbild inom 

organisationen. Ett ytterligare exempel är fokuseringen på en ”stark *homogen+kultur”, och 

att ju starkare en kultur blir inom en organisation, desto mera blir detta förknippat med 

framgång. Schein gör heller igen skillnad mellan en internt ”bra” eller ”dålig” kultur, utan att 

framgången beror på relationen till dess omgivning. 

Kultur uttrycker, enligt Schein, en strukturell stabilitet i gruppen. När vi benämner att 

någonting har en kultur förknippad menar vi inte bara att vissa uppfattningar i gruppen är 



10 
 

delade, utan att det också finns en generell stabilitet inom gruppen. När gruppen väl nått en 

gemensam identitet vill den inte gärna ge upp denna. Gruppidentiteten är en starkt 

stabiliserande kraft. Kultur är svår att förändra eftersom gruppens medlemmar värderar 

stabilitet som ger mening och förutsägbarhet. 

Karakteristiskt för kultur är också att denna integrerar och binder samman delar till en 

sammanhängande enhet. Ritualer, värderingar, beteenden, ”klimat” med mera binds 

samman till en sammanhållen helhet. Denna typ av integration har sitt ursprung i det 

mänskliga behovet att göra omgivningen så logisk och förnuftsmässig som möjligt, Weick 

(2001), för att kunna förutsäga effekten av vårt beteende. 

Hur ska vi tänka på och formellt definiera kultur och dess själva kärna eller essens? Schein 

ger förslaget att betrakta kultur i evolutionära termer. Genom att förstå varifrån kulturen 

kommer och varthän den är på väg kan vi också bilda oss en uppfattning om dess själva 

innehåll. 

Kulturen formas, enligt Schein, genom att ledarens värden och trosföreställningar sprids och 

accepteras inom gruppen. När dessa antaganden blir accepterade och förgivet tagna blir de 

en del av gruppens identitet, och lärs också ut till nya gruppmedlemmar som det rätta sättet 

att tänka, känna och handla. Om antagandena bestrids blir det obehagligt och oroligt och till 

sist kommunikationen sluta fungera inom gruppen. Idén bakom antaganden – i motsats till 

trosföreställningar och värderingar – förutsätter att antagandena inte är möjliga att 

förhandla. Om vi är villiga att förhandla om någonting har detta inte blivit taget för givet. 

Därför måste, som Schein uttrycker det, definitionen av kultur som inbegriper värden ta 

hänsyn till att kultur består av icke-förhandlingsbara värden. Dessa benämner Schein 

assumptions, grundläggande antaganden. 

Schein gör följande formella definition av kulturen inom organisationen:  

”Kulturen är de grundläggande antaganden gruppen lär sig för att lösa problem kring yttre 

anpassning och inre integration. Dessa har fungerat tillräckligt väl och lärs därför ut till nya 

medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dess problem”.  

Schein skiljer på tre olika nivåer i organisationens kultur. Den mest synliga delen är 

organisationens artefakter. Som exempel nämner Schein arkitekturen för 

kontorsbyggnaderna, logos och grafiska symboler; men också det synliga klimatet inom 

gruppen och organisationen. Artefakterna är relativt enkla att observera, föreställa sig och 

känna in. Den något mindre synliga delen av kulturen benämner Schein som dess värden och 

trosföreställningar. Dessa kan vara strategier och mål för företaget, som delvis är synliga för 

den observerande. 

Scheins nedersta och för betraktaren mest dolda nivå ser han som så kallade grundläggande, 

underliggande antaganden om organisationen. Värdena och trosföreställningarna är öppna 

för diskussion och debatt mellan organisationens medlemmar, men de underliggande, 
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grundläggande antagandena är så starka och starkt överenskomna att de inte diskuteras och 

ifrågasätts. De är, som Schein uttrycker det, inte ”förhandlingsbara”. Här gör Schein en 

skillnad. Traditionellt inom organisationsteori, Schein (2004), betraktas värden och 

trosföreställningar som de föreställningar som går mest på djupet och håller ihop 

organisationen. Scheins distinktion är en viktig markering att det i en organisation finns 

uppfattningar som går så djupt att de inte är möjliga att ifrågasätta. 

  

2.1.3. Sensemaking 

Centralt inom sensemaking är ett fokus på organisationens beslutsfattande och, för att fatta 

adekvata beslut, hur organisationen skapar sig en uppfattning om vad som ligger framför. 

Weick (2001), beskriver processen av sensemaking som kartritning där det inte finns en 

definitiv bild av hur terrängen ser ut. Tolkningen av organisationens omgivning bygger inte 

på en absolut sanning. 

”Organisationer upplever en förbryllande terräng, eftersom möjligheterna att tolka denna är 

många”, Daft & MacIntosh (1981). Weick (2001) benämner detta fenomen organisationens 

ekvivokalitet. Gergen (1982, s. 62-65) talar om tre källor till ekvivokalitet: 

1. Det finns inga ultimata tolkningar av vad handling resulterar i. 

2. Handling är länkad till annan handling i ett nätverk. Tolkning av handling förutsätter 

förståelse för hela nätverket. 

3. Varje handling är förknippad med olika tolkning. 

Sensemaking är ett socialpsykologiskt perspektiv. Weick (2001) beskriver sju centrala 

utgångspunkter för perspektivet: 

1. Sensemaking behandlar det pågående; flöden, variationer 

2. Utgångspunkten är att människor söker sammanhang 

3. Sensemaking är retrospektivt – vi vet inte vad någonting är förrän vi sett det 

4. Människor försöker göra situationer greppbara och rationella 

5. Symboliska processer är centrala 

6. Människor orienterar sig med images över en större verklighet 

7. Images rationaliserar människors beteenden 

En central utgångspunkt inom sensemaking är att denna bygger på en process av så kallad 

committed, överenskommen, tolkning. Denna utgångspunkt bygger på en mekanism som 

först identifierades av Salancik & Pfeffer (1978), som beskriver det på följande sätt: 
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”commitment binder individen till hans eller hennes beteende”. Weick (2001) beskriver det 

”tolkande sinnet” (the interpretation mindset) utifrån det så kallade Thomas-teoremet: ”if 

men define situations as real, they are real in their consequences.”, Thomas & Thomas, 

1928, s 572), med vilket avses att om vi upplever att någonting är sant blir det också sant i 

praktiken. Tolkningen får reella konsekvenser. 

Sandelands & Weick (1991) beskriver processen av överenskommen tolkning (committed 

interpretation) på följande sätt: ”när människor binds till handlingar, tenderar dessa att bli 

interaktioner snarare än isolerade handlingar”. Bindandet till handling, commitment, främjar 

således socialt beteende. Desto klarare commitment, ju fler sociala interaktioner och större 

”socialitet”.  

 

2.2. Brand identity 

Brand identity behandlades först i Wally Ollins (1989) artikel om corporate identity, och det 

är inom fältet för företagets kommunikation begreppet kom att utvecklas. Wally Ollins var 

den förste forskaren som betraktade brand identity som ett självständigt begrepp. Ollins såg 

detta som företagets visuella uttrycksform. Logos, symboler, slogans, förpackningar och 

övriga visuella uttryckssätt skulle styras från ledningen för att stärka bilden av företaget. 

Jean-Noel Kapferer presenterade 2004 en modell över varumärkesidentitet som kom att bli 

allmänt vedertagen. Enligt Kapferer var det företagsledningens uppgift att kontrollera och 

styra varumärkets identitet i förhållande till konsumenterna. Identiteten låg i ”sändarens” 

händer, och utifrån sändningen av identiteten gjorde konsumenten en tolkning, varumärkets 

image. Viktigt för företagsledningen var att behålla kontrollen över identiteten, och ett 

starkt varumärke skapades genom att fokusera på essensen av identiteten. 

Enligt Aaker (1996) består identiteten av ett antal unika associationer förknippade med 

varumärket, som ska definieras av företagsledningen gentemot konsumentgruppen. 

Varumärkesidentitet enligt Aaker är ”vad varumärket är och står för”, (1996, s. 68). Aaker 

ger fyra övergripande perspektiv på varumärkets identitet: varumärket som produkt, 

organisation, person och symbol. Dessutom gör Aaker en skillnad mellan kärnidentiteten 

(core identity) och den utvidgade identiteten (extended identity). Kärnan representerar 

varumärkets ”centrala, tidlösa essens” och den utvidgade identiteten uttrycker utöver 

kärnan även en bredare kontext för identiteten. Aaker & Joachimsthaler (2000) gör senare 

en distinktion genom att introducera varumärkesessens (brand essence), som är 

varumärkets själva själ och som innehåller ”glue” eller bindmedel för att koordinera 

identitetens olika delar. 

Faurholt Csaba & Bengtsson (2006) uttrycker dock kritik gentemot det generella 

behandlandet av identitetsbegreppet. Författarnas huvudkritik är att strategic brand 

management-perspektivet när idén att meningen förknippad med varumärkesidentiteten 
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finns inom varumärket, och inte i relationen till omgivningen och konsumenterna. Begrepp 

som kärna, essens, soul, DNA och inre substans lockar enligt Faurholt Csaba & Bengtsson till 

att tro att varumärken bär på inre identiteter som kan användas för att styra och kontrollera 

konsumenter. Faurholt Csaba & Bengtsson (2006) anser att brand identity i dess nuvarande 

form brister i teoretisk giltighet och rekommenderar att inte använda begreppet. 

 

2.3. Konsumentforskning och konsumentkultur 

Konsumentforskningen har en psykologisk grund. Psykologin som vetenskapsgren grundades 

av Wundt i slutet av 1800-talet. Typiskt för den tidiga Psykologin med företrädare som 

Wundt och James var att den vetenskapliga metoden baserades på introspektion, det vill 

säga att vetenskapligheten skapades utifrån den enskildes subjektiva erfarenhet av den 

psykologiska och mentala processen. Under första halvan av 1900-talet utvecklades 

behaviourismen med forskare som Watson och Skinner. Den vetenskapliga metodiken 

utvecklades betydligt. Istället för introspektion började forskarna göra experiment och 

observera och mäta beteendet. Genom att ge stimuli kunde Skinner med flera se att 

beteendet påverkades, och man började göra systematiska observationer på råttor och 

kunde dra vetenskapliga slutsatser på ett annat sätt än med den introspektiva metoden. 

Med den kognitiva Psykologin utvecklades tanke- och känslomässiga aspekter hos individen. 

Skinners förenklade stimuli - responsmodell ersattes av schemaläggning och så kallade 

kognitiva kartor över hur vi människor tänker och uppfattar vår omgivning. Grundare av den 

kognitiva vetenskapen var bland annat Tolman. Generellt för den kognitiva teorin är att 

människan inte bara är en passiv mottagare av stimuli, utan att han eller hon är en aktiv 

uttolkare. 

Konsumentforskningen har ungefär följt denna utveckling. Från början betraktades 

konsumenten som en passiv mottagare av stimuli, som reagerade instinktivt utifrån denna, 

Östergaard & Jantzen (2001). Synen blev dock mera komplex i och med tillämpandet av 

kognitiv Psykologi. Konsumenten ansågs inte längre som en passiv mottagare av stimuli, utan 

en person som med hjälp av erfarenhet och inlärningsförmåga förmåddes skapa egna 

kognitiva kartor och modeller för att skapa sig en egen uppfattning och lära av sina beslut, 

Östergaard och Jantzen (2001). I slutet av 80-talet skapades den interpretiva, tolkande 

konsumentskolan utifrån den post-moderna strömningen som började bli gällande i 

samhället, Östergaard & Jantzen (2001). Den interpretiva skolbildningen är i dag mycket 

aktiv och benämns generellt som en del inom konsumentkultur, Consumer Culture Theory 

(CCT), se till exempel Arnould & Thompson (2005). CCT är generellt inspirerad av post-

modern Sociologi och är både kritiskt och positivt inställd till konsumtion. Lasch (1981) 

företräder exempelvis en kritisk syn på konsumtion. Företagsekonomer som Bengtsson 

(2010) och Östberg (2010) har en positiv syn till konsumtion och har utvecklat sin 

ekonomiforskning mot ett kulturperspektiv på konsumtion med utgångspunkt ifrån 

gemensamma och förenande aspekter på konsumtion och varumärken. 
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Med den kritiska, sociologiska konsumtionsforskningen uppmärksammas inte bara positiva 

aspekter på konsumtion. Jag kommer dock att utgå ifrån ett konsumtionsperspektiv med en 

positiv ansats, och jag benämner denna ansats konsumtionskulturforskning, CCT. 

Ett generellt kännetecken för CCT-forskningen är att denna har en utgångspunkt i att vi 

människor konsumerar inte bara på grund av en varas faktiska värde, utan också för att en 

vara eller produkt har ett symboliskt värde, Douglas & Isherwood (1996), Hoolbrook & 

Hirschman (1993).  

Belk (1988) anser att varor och produkter kan betraktas som en del av individens 

självuppfattning. Genom att konsumera kan vi uttrycka vilka vi är och vill vara. Belks 

forskning ligger till grund för varumärkesrelationsskolan, Fournier (1997), Aaker (1998), 

Bengtsson (2002), som uttrycker konsumentens meningsskapande inför varumärket genom 

sitt sätt att ingå och upprätthålla relationer till varumärken. Bengtsson (2002) reflekterar 

inför relationsbegreppet att detta uttrycker ett mänskliggörande av synen på varumärket, 

som kan uppfattas som inte vetenskapligt förankrat; människor har inte relationer till 

varumärken som relationer till andra människor.  

En central del i konsumentkulturforskningen är kulturen som betydande faktor bakom 

konsumtion. Antropologen McCracken (1988) belyser kultur företrädesvis ur ett generellt 

konsumtionsperspektiv. Problemet inom konsumtionskulturforskningen är, förutom att 

definiera av vad konsumtionskultur är, också att varumärkesperspektivet saknas; vilket 

Askegaard (2006) adresserar. Senare konsumtionskulturforskning adresserar dock 

varumärket specifikt, se ex. McCracken (2005), Bertilsson (2009), och Askegaards kritik har 

mötts.  

 

2.4. Experiences and scripting 

Pine & Gilmore (1999) beskriver en ny typ av ekonomi: upplevelseekonomin; fokuserad mot 

konsumtion av upplevelser, experiences. Pine & Gilmore myntar uttrycket ”work is a theatre 

and every business a stage”. Upplevelseindustrin hämtar ofta exempel från film, tv och 

liknande branscher, men även mycket mindre upplevelser kan ”stagas” utifrån Pine & 

Gilmores terminologi. Som ett exempel tar författarna en kopp kaffe på ett café i Venedig, 

där notan för en av författarna hamnade på 15 dollar – ett ansenligt belopp - men där 

inramningen och känslan av upplevelsen enligt författaren väl motiverade espresson. 

Moderna, upplevelsebaserade företag och varumärken kräver modeller och teoribildningar 

som fångar komplexiteten i upplevelsen. Philipson (2011), tar sin utgångspunkt i 

konsumenternas upplevelser av varumärket, och att konsumenten använder alla sinnen i 

konsumtionen av upplevelsen. Scriptet inbegriper alla sinnen i produktionen av upplevelsen 

och agerar ”koreograf” mellan företaget och konsumenterna. Scriptet innehåller en historia 

och ett tema, men scripting är mera än att berätta en historia för en passiv publik vid flera 
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tillfällen och mer än traditionell storytelling. Scripting är istället att försöka få konsumenten 

att agera enligt scriptet för att ge en maximal upplevelse/värde av konsumtionen av 

produkten. 

Att sända ett script innebär att aktivera scriptet i konsumenternas sinnen och medvetande, 

för att hjälpa den till en enactment (utlevelse) of the script. Scripting och the enactment är 

vad produkten lockar fram i konsumentens medvetande, sinnen och fantasi. Ett par 

nyinköpta jeans ska inte bara sitta ordentligt och skönt, utan också till exempel se snygga ut 

efter tvätt och dessutom locka blickarna från det motsatta könet! En ishockeymatch ska 

bjuda på kamp och fight. Ett gott, rött vin ska locka till upplevelsen av en god middag, eller 

rent av vara det primära med middagen. Upplevelsen hos konsumenten kan vara 

fantasieggande, som i exemplen ovan, men självklart måste också produktens handfasta 

kvalitet vara god. 

Scripting är fokuserat mot konsumentupplevelsen, dess känslor och upplevelser och utgår 

från den avsedda målgruppen och dess identitet. För att nå enactment utifrån scriptet krävs 

förståelse av och dialog med målgruppen.  

Sarah Philipson (2011) lyfter fram exempel som Disneyland och Circus de Soleil, som tydliga 

föregångare inom upplevelsebaserad enactment-marknadsföring. 

Pine & Gilmore (1999) diskuterar skillnader och likheter mellan produkter, tjänster och 

upplevelser inom den upplevelseorienterade marknadsföringen. Gränserna är alldeles klara.  

 

2.5. Image 

Imagebegreppet syftar mot konsumentens tolkning av varumärket, se t.ex. Philipson (2011). 

Teichert & Schöntag (2010) inbegriper konsumentimage i en bredare kategori – consumer 

knowledge – och tillämpar nätverksteori tillsammans med Human Associative Memory-

modellen (HAM) för att bättre förstå imageteorier. Human Associate Memory-modellen 

förklarar människans minne som bestående av noder, som kopplas samman genom ett 

avancerat nätverk. Många forskare accepterar denna kognitivt inriktade modell, men få 

tillämpar den i samband med brand-image och vid mätning av brand-knowledge. Human 

Associate Memory-modellen beskriver människans minne som sammankopplat av så kallade 

noder som aktiverar varandra i olika kontexter. En nod innehåller en särskild mängd 

information som aktiveras tillsammans med andra noder. Varumärkesassociationer är ett 

exempel på noder som konsumenten använder för att skapa mening, Nyare imageforskning 

betraktar varumärkesimage som ett nätverk av varumärkesassociationer. De flesta forskare 

hänvisar just till Human Associate Memory-modellen; att de aktiverar flera centra i hjärnan 

och utlöser olika former av sinnesintryck. Varumärkesassociationer har oftast också ett 

”multi-nod-innehåll”, det vill säga att de aktiverar flera centra i hjärnan och utlöser olika 

former av sinnesupplevelser. HAM är en tillämpad teoridel av de så kallade koncept jag 
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beskrev i avsnittet om konsumentens identitetsbildning, och som betecknas associativa 

nätverksmodeller. Imagebegreppet syftar mot tolkningen av varumärket. Imagen är den 

samlade bilden av individernas tänkande inför varumärket. Den kognitivt, kategoriserade 

bilden av vad varumärket står för i konsumenternas ögon, byggd på lagrade minnen av 

tidigare upplevelser. 
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3.0. State-of-the art 

Det ursprungliga syftet med skapandet av varumärket är att differentiera produkten eller 

tjänsten. Sedan slutet av 80-talet har differentiering varit en huvudfråga inom branding och 

varumärkesbyggande. De olika brandingbegreppen har ofta växt fram ifrån arbete på 

marknads- och reklambyråer, som tekniker att hjälpa ledningen för märkesföretaget i dess 

praktiska arbete. Aaker, Keller och Kapferer är de mera tongivande forskarna inom branding. 

Dessa författare i likhet med mesta andra forskares arbeten har ett praktiskt checklist-

perspektiv på varumärken. De har skrivit handböcker i konsten att skapa framgångsrika 

varumärken, baserade på best practise. Det saknas i dessa ofta ett mera problematiserande 

perspektiv på branding. Generellt tas i litteraturen dessutom målgruppen för varumärkena 

för given, och lämnas obemärkt. Det finns en viss produktionsorientering förenad med brand 

management; ett inifrånperspektiv som inte tar hänsyn till konsumenternas reaktioner. Den 

traditionella brand managementforskningen är en emerging theory som i väsentlig 

utsträckning saknar empirisk validering. Forskningen är uppbyggd kring de traditionella 

handböckerna i konsten att bygga varumärken, som exempelvis Aakers (1992, 1996) och 

Kellers (2003, 2008) forskning. Empirin i dessa fall grundar sig på case-studier som inte är i 

tillräcklig utsträckning empiriskt dokumenterade och utsatta för peer-review-granskning. 

Även konsumentforskningen lider av brister i empirisk dokumentation och validiering. Inom 

den senmoderna så kallade consumer culture theory-forskningen saknas konsekvent 

koppling till empiriska studier. Den empiriska validieringen av den post-moderna 

konsumentforskningen är så pass bristfällig att jag benämner den ett teoretiskt gap. Den 

traditionella consumer behaviour-forskningen är dock mera empiriskt validierad och har en 

längre historia och en tydligare förankring inom forskarsamfundet jämfört med 

konsumentkulturforskningen. Jag benämner den därför som en emerging theory. Det 

generella problemet med konsumentforskningen anser jag vara utvecklingen mellan den 

kognitiva forskningen och forskningen inom postmodern konsumentkultur. Den 

postmoderna forskningen är Sociologisk som vetenskapsgren och forskare som Belk tog med 

denna interpretiva gren en snabb väg ifrån den etablerade psykologiska forskningen. Ett 

alternativ är att i högre utsträckning tillämpa Socialpsykologisk vetenskap för att integrera 

konsument- och varumärkesforskningen. 

3.1. Forskningsfråga: 

Strategic brand management syftar till att förstå hur företaget utför sin mission med hjälp av 

dess varumärken. Consumer behaviour syftar till förståelsen av konsumenternas 

mottaglighet. Det finns dock ett generellt förgivettagande inom SBM-forskningen av 

företagets målgrupp. Inom consumer behaviour-forskningen betraktas målgruppen för 

generellt, som någonting allmänkulturellt. Det återfinns en lucka i forskningen mellan 

företagets marknadsföring och forskningen om konsumenterna. Denna lucka vill jag inrikta 

mig mot och formulerar följande forskningsfråga: 

Hur blir ett varumärke en del av målgruppens identitet? 
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4.0. Vetenskaplig metod 

4.1. Research design 

4.1.1. Teoretisk utgångspunkt: Klassisk Aktionsforskning 

Som anfäder inom aktionsforskningen räknas främst Kurt Lewins (1947) arbete. Argyris et al 

(1985) gör en tolkning av Lewins tidiga tankar om aktionsforskning (Lewin publicerade själv 

aldrig något systematiskt dokument över aktionsforskning) enligt följande: 

1. Aktionsforskning innefattar experiment om förändring baserat på riktiga problem i sociala 

system. Den fokuserar på specifika problem och försöker uppnå assistens till klienternas 

system. 

Detta kriterium stämmer bra in på min undersökning om mineralvattenmarknaden. 

Undersökningen handlade om en fråga om förändring: implementering av ett nytt 

mineralvatten. I uppgiften låg också att tillhandahålla assistens till klienternas, kundernas, 

”system”. 

2. Aktionsforskning, i likhet med social forskning mera generellt, innefattar återkommande 

cykler av att identifiera ett problem, planera, agera och utvärdera. 

* Identifiera problem – planera – agera – utvärdera 

** Identifiera problem utifrån nya förutsättningar - planera – agera – utvärdera 

3. Förändring som en del av teorin typiskt innefattar re-education, att ständigt förmås kunna 

lära om. Termen syftar mot förändrade mönster av tänkande och handling hos individerna 

och gruppen. Den avsedda förändringen förknippad med processen är kännetecknande för 

nivån normer och värderingar uttryckta i handling. Effektiv re-education beror på aktivt 

deltagande hos klienterna, att diagnostisera problem och finna fakta och information för att 

engagera sig i nya former av handling. 

Även kriterierna 2 och 3 stämmer bra in på undersökningen. Fältundersökningen innebar ett 

ständigt lärande ”i farten” och att skapa kontinuerligt, nya problembilder efter hand, och 

med ett aktivt och positivt engagemang ifrån klienterna, konsumenterna. Handling och 

kunskap gick hand i hand, utan direkta motsättningar. 

4. Aktionsforskning utgår ifrån ett perspektiv av demokratiska värderingar; deltagande är 

frivilligt. 

5. Aktionsforskning syftar till att främja, samtidigt och parallellt, grundläggande kunskap 

inom social vetenskap och social handling i vardagslivet. 

Aktionsforskningen strävar efter kunskap som underbygger handling, Argyris et al (1985). 

Aktionsforskaren är en ”interventionist”, som både strävar mot att frambringa lärande i 
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klientsystemet samt att bidra till generell kunskap. Argyris et al (1985) påpekar också att 

aktionsvetenskap är reflekterande och reflexiv i väldigt stor utsträckning jämfört med annan 

vetenskap. Vetenskapsmannen eller kvinnan inom aktionsforskningen är praktiskt orienterad 

och fokuserad; en interventionist som försöker hjälpa klienterna inom deras system. Därför 

är lärandekunskap en mycket viktig beståndsdel för forskaren inom aktionsforsknings-

projektet. Denna läranderoll stämmer bra in på min egen roll inom mineralvattenprojektet. 

Jag kom direkt ifrån gymnasieskolan när jag påbörjade arbetet. Jag var ingen utbildad 

försäljare och kunde inte de traditionella ”säljtricken”, utan tog istället en pedagogisk 

lärarroll i förhållande till klienterna. Jag undervisade om mineralvatten, vilket var en 

fungerande strategi, och som motiverar valet av aktionsforskningsmetoden. 

Fördelen med Argyris et al.´s (1985) teori är att den behandlar klienter i sociala system och i 

stor utsträckning tar hänsyn till förändring. Problemet med modellen är att den 

huvudsakligen behandlar omgivningen ifrån ett organisatoriskt perspektiv, och mera 

omgivningen och miljön som en friliggande kuliss. Fokus hos organisationsforskare som 

Argyris, Schein, Lewin med flera är den interna organisationen i förhållande till en mera 

avgränsad miljö och omgivning. Den ursprungliga aktionsforskningen är fokuserad mot 

handling, men – som i fallet Argyris med modellen Organizational Learning – är perspektivet 

främst organisationen och dess interna förhållanden. Lewins ursprungliga forskning från 

1946 var banbrytande som betraktar organisationen som kognitiva system, men Lewins 

tankar är fortfarande för dominerande även i den klassiska aktionsforskningen. Även Scheins 

forskning om Digital Equipment (2003) har aktionsforskning i grunden, och även om denna 

forskning är banbrytande avseende värderingar och kultur hos organisationen, är 

perspektivet fortfarande ifrån organisationen utan att riktigt integrera kunder och 

konsumenter. Lewins tankar från 1940-talet har fortfarande stark påverkan inom forsknings-

metodiken. 

 

4.1.2. Problembild Klassisk Aktionsforskning 

Jag redovisar ovan vad jag ser som fördelarna respektive problemen med den traditionella 

aktionsforskningen. Min huvudsakliga kritik riktar sig mot att metoden är för inifrån-

orienterad, och inte tillräckligt tar hänsyn till dynamiken ifrån marknaden och företagets 

kunder. I mitt eget exempel arbetade jag med cirka 100 kunder som krävde väldigt stort 

engagemang, 100 kunder som krävde ett medelstort engagemang och drygt 100 kunder med 

en mera begränsad arbetsinsats. Principerna i aktionsforskningen – problemlösning, 

reviderad problemlösning, lärande - stämde mycket bra in men det skildrar trots allt inte helt 

komplexiteten i arbetet. Förutsättningen för mitt och företagets arbete var till hundra 

procent bundet till kundernas (restaurangernas) acceptans och i slutändan konsumenterna 

av produkten (där fokus i uppsatsen ligger på kundernas reaktioner). Argyris och Schöns 

arbeten t.ex. betraktar kunderna som ”miljö” och ”omgivning” etcetera utifrån organisa-

toriska redskap som ”mission”, ”vision” o.s.v. I mitt dagliga arbete var betydelsen av 
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kundernas acceptans mera påtaglig. Sålde jag inte gick företaget inte med vinst och jag fick 

inte behålla mitt jobb. 

Fokus i uppsatsen är Malmberg Originals målgrupp, target group, Porter (1980). Hur 

företaget nådde målgruppen och hur varumärket blev till i interaktionen mellan denna och 

företaget. Den grundläggande metoden i arbetet är aktionsforskning med rötterna i Lewins, 

Argyris, Scheins med fleras forskning. Men för att kunna utreda frågan behöver jag en 

aktionsforskning som mera tar hänsyn till kunder och faktiska marknadsförutsättningar. En 

forskning som inte ser till system mellan organisation och omgivning, utan en mera dynamisk 

interaktionsform mellan kunder och företag.  

 

4.1.3. Mot en modern aktionsforskning 

Bidraget i undersökningen ligger till viss del i att det inte fanns någon målgrupp från början, 

utan att denna skapades under tiden för arbetet med företaget. I den huvudsakliga 

empiridelen, bilaga 1, presenterar jag mätningar för olika tidpunkter mellan 1992 och 1995. 

Vissa restauranger blev kunder tidigare, andra senare. 1995 när jag avslutade arbetet fanns 

det 326 kunder, varav 100 väldigt frekventa restaurangkunder (där 26 representeras i 

urvalet). Det fanns däremot inget starkt system som Argyris et al (1985) talar om (möjligtvis 

ett svagt system). De system som Argyris et al. (1985) och Lewin (1946) talar om gäller inte i 

detta fall, eftersom det var en uppbyggande marknad. Scheins (2003) systemperspektiv på 

t.ex. Digital Equipment är tydligast i en mogen bransch med sedan länge upparbetade 

kunder. 

Gummesson (2000) ger en förklaring till varför traditionell aktionsforskning är svår att 

tillämpa inom marknadsföring. Han anser att knowledge- och kunskapssynen är svår att 

förena när det är den externa miljön och marknaden som sätter gränserna. ”In marketing, 

the company´s external environment is always more important than the internal…. .The 

external environment is neither particularly knowledgeeable nor interested in the company 

and it´s developmen.” Gummesson (2000, p.105). Den traditionella aktionsforskningen och 

knowledgesynen är mera fokuserad på interna förehavanden. Gummesson tillsammans med 

Perry (2004) föreslår en särskild form av aktionsforskning för marknadsföring – marketing 

action research, eller interactive marketing research, eller marketing action science – som 

bättre hanterar marknadens omgivning. Denna forskningsgren inom marknadsföringen är 

tydligare kopplad till kunder och konsumenter och mindre fokuserad mot traditionell 

inomorganisatorisk kunskap, knowledgeforskning. Lärandeprocessen är tydligare mellan 

konsument, kund och företag än förhållanden inom organisationen. Aktionsforskning är 

således möjlig att använda även inom marknadsföringsforskning, huvudsakligen beroende på 

tillgången till priviligerad information. Systemsynen tillhör en mera gammaldags 

aktionsforskning, men lärandet inom den moderna aktionsforskningen kan också kopplas till 
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Argyris et al:s (1985) forskning med skillnaden att utbytet i den moderna aktionsforskningen 

tydligare kopplas ifrån extern miljö till organisationen än kunskap internt. 

 

4.1.4. Metodval, Etnografisk forskning 

Creswell (2007) presenterar fem utgångspunkter för kvalitativ forskning: 

*Narrativ forskning 

*Fenomenologi 

*Grounded theory 

*Etnografi 

*Case studies 

Det som gör den etnografiska metoden särskilt anpassad för min undersökning är att denna 

behandlar beskrivningar och tolkningar av kultur i en specifik grupp. Jag utgår ifrån att 

undersöka kulturen i en grupp restauranger och dra slutsatser utifrån tolkningarna av dessa 

observationer. Jag hämtar kunskap ifrån Antropologi och Sociologi och syftet med 

undersökningen är att beskriva delade, kulturella mönster i gruppen. 

Johannisson (ur Hjorth & Kostera, 2007) beskriver två etnografiska arbetsmetoder med ett 

nära släktskap; den enaktiva respektive den klassiskt, etnografiska metoden. Dessa båda 

metoder påminner om varandra, men med skillnaden att forskaren har en mera aktiv roll 

inom den enaktiva forskningen och själv initierar arbetsprocessen och har en kombinerad 

roll som forskare/författare och kreatör inom projektet. Forskaren har en tydlig roll inom 

projektet, men ska inte dominera eller ta över det. Projektet i forskningen är av en kreativ 

art och ska inte bara syfta till intellektuella mål, utan också stimulera kreativitet, känslor, 

upplevelser med mera. 

Den klassiskt, etnografiska forskningen, se Czarniawska (1992), syftar till att studera ett 

fenomen i dess autentiska miljö och omgivning. Metoden syftar till förståelse och tolkning, 

och ibland att extrapolera resultaten till andra, liknande situationer. Uppgiften för forskaren 

är att tolka fenomenet och analysera dess uppkomst genom att delta i kulturmiljön och 

observera, göra intervjuer och fältnoteringar, Agar (1986). 

Den autoetnografiska arbetsmetoden, Ellis (1995), Bochner (2002), är ett vetenskapligt 

arbetssätt som ibland benämns ”insider research”. Forskaren har tillgång till personlig 

information och har en mycket hög grad av påverkan i forskningsprojektet. Forskningen är i 

förhållande till den kulturella kontexten och hur forskarens jag eller själv förhåller sig till 

denna och i relation till andra, Hamilton et al (2008). Den undersökning jag driver har 

karaktären av insiderforskning där jag hade tillgång till egen information. Den 
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autoetnografiska metoden passar därför bra in för att beskriva arbetsmetoden i projektet. 

Hamilton et al (2008) benämner också metoden som autobiografisk i och med att forskaren 

utgår från självupplevelse. 

Den klassiskt, etnografiska metoden bygger på fältobservationer och att förstå den 

studerade kulturen. Att observera, tolka och dra slutsatser. Den autoetnografiska metoden 

ligger närmare empiriobjektet: forskaren har mera ”insidermaterial”, och kan studera 

objektet närmre. I den enaktiva arbetsmetoden är forskaren ännu närmre objektet, och rent 

av en del av själva projektet. Enaktiv forskning syftar till att studera praxis, Czarniawska 

(1992), inte bara observera och återrapportera som fallet mera i den etnografiska 

forskningen. I den enaktiva forskningen är forskaren så nära studieobjektet att arbetssättet 

bygger på förståelse av tacit knowledge, Kostera (2007), Polanyi (1964). I denna 

undersökning av mineralvattenmarknaden i södra Sverige jobbade jag själv med att skapa en 

ny kundstruktur på marknaden och utmaningen i undersökningen ligger i att återberätta 

värde- och kulturstrukturen hos dessa restauranger, samt att förstå min egen ”praxis” i 

arbetet. Att både återberätta mina observationer och även förstå praxisen för mitt 

arbetssätt. Det finns således både (auto-)etnografiska och enaktiva moment i 

undersökningen. 

Fördelen med mitt metodval är närheten till studieobjektet och den studerade miljön. I 

arbetet har jag undersökt 26 stycken av Malmberg Originals cirka 150 restaurangkunder. 

Med min information om kunderna som säljare av företagets produkt har jag på nära håll 

och med regelbundna besök under en längre tidsperiod kunnat återge restaurangmiljöerna. 

Problemet är att det är mina beskrivningar utifrån mina minnesbilder. Jag har inte frågat 

exempelvis kunderna, utan skapat kunskapen utifrån mina sinnesupplevelser och mina 

minnesbilder. Närheten till studieobjektet kan vara en fördel – jag har rik, egenupplevd 

information – men också en nackdel – läsaren måste lita till mig som beskrivare av miljöerna. 

Det finns också ytterligare ett problem. Empirin ligger 15 år tillbaka i tiden. Kan jag minnas, 

viktiga, detaljer för att kunna skapa minnesbilder om restauranger, så långt tillbaka i tiden? 

Ytterligare en problemfaktor är om jag skönmålar min information. Jag har en fördel att 

vinna i att beskriva detta projekt som lyckat. Kanske beskriver jag informationen som 

vackrare och mera väsentlig än vad den i själva verket var. Hamilton et al (2002) beskriver 

problemen med en autoetnografisk metod som att den kan bli för navelskådande och 

narcissistisk för att forskaren tar sig själv på för stort allvar. Hur tacklar jag det problemet? 

**Problem: Min egen information – hur validierar jag den? 

I undersökningen utgår jag ifrån 26 stycken restauranger. Urvalet är gjort utifrån uppskattad 

försäljning. Jag minns inte exakta försäljningssiffror i dag, men jag bedömer det som att 

dessa restauranger var de som hade den största försäljningen i mitt kundmaterial. Jag 

besökte restaurangerna 1-2 gånger i veckan som distributör av vattnet. I mina arbets-

uppgifter ingick att distribuera vattnet till kunderna, förutom att enbart agera traditionell 

säljare. Under knappt tre år besökte jag dessa kunder en gång i veckan, det vill säga cirka 150 
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gånger. Vid varje besök tog jag tillbaka backar, levererade nya backar och gick en runda i 

restaurangen för att prata med personalen och hålla en god relation till kunden. Jag var 

mycket noggrann med leveranserna av vattnet. Jag ställde aldrig backarna utanför krogen, 

utan levererade in i dryckesförrådet. Jag ansåg att det var en service för restaurangen att få 

leveransen på plats, och att man inte skulle behöva tänka på detta. Jag tillbringade cirka 

tjugo minuter hos varje restaurang vid varje distributionstillfälle. 150 besök på 3 år*20 

minuter = 50 timmar per restaurang. För respektive restaurang tillbringade jag såldes 50 

timmar. Jag uppfattar det som att jag har bra minnesbilder ännu i dag 15 år senare av var 

och en restaurang, även om flera av restaurangerna i dag inte finns kvar, och det kopplar jag 

till att jag tillbringade relativt mycket tid hos kunden. Jag har ingen direkt anledning att putsa 

på eller skönmåla restaurangerna och deras anseende. Jag kan helt enkelt inte ge dem några 

fördelar av detta eftersom många inte finns kvar. 

**Fördel: Tillgång till kvalitativ information om kundernas kultur 

Den stora fördelen med denna djupa information om empiriobjekten är att jag bildade mig 

väldigt rik kunskap om restaurangernas kultur. Jag minns fortfarande till exempel dofterna 

från köken jag besökte, ordningen i bakutrymmena och dryckesförråden och liknande. Detta 

är kvalitativa observationer, och problemet i denna undersökning är att gradera och förmå 

kvantifiera innebörden av dessa kvalitativa observationer. Vad betyder en viss sorts doft i 

restaurangen för den kulturella innebörden av denna? Vad innebär det att kockarna jobbar i 

vita dräkter med sitt eget namn inbroderat? Hur klassificeras kundernas, restaurangernas 

kultur och hur blev Malmberg Original en del av denna kultur? Denna fråga återkommer jag 

till under operationaliseringen. 

 

4.1.5. Autoetnografi i praktiken 

Vad innebar det att leva så nära arbetet och kunder som jag gjorde under knappa tre år med 

Malmberg Original? Per Malmberg var min chef och Birgitta Malmberg fungerade som 

mentor och personalstöd i mitt arbete. För Per var det viktigaste att vi snabbt kom ut på 

marknaden, för att få en fördel i vår roll som aktör som ville förändra marknaden för 

mineralvatten. Pers önskan var att jag tillbringade så mycket tid som möjligt på vägarna och 

hos kunderna. Jag trivdes också bäst med detta arbete, och tillbringade inte mycket tid på 

kontoret i Yngsjö. Vattenbilen var näst intill mitt andra hem och jag trivdes mycket bra med 

att serva kunderna på olika sätt. I efterhand förstår jag att jag var mycket systematisk i mitt 

arbete. Segmenteringen av kunderna klarade jag genom att lära från kund till kund. Jag lärde 

mig att känna igen mönster hos restaurangerna. Detaljer som gjorde att jag kunde avgöra 

om en krog var Malmbergkund eller inte. Jag förde väldigt noggranna minnesanteckningar. 

Detta främst för att jag var helt oerfaren i mitt arbete och inte kunde någonting om 

försäljning. Alla kontakter med kunderna noterade jag i mina försäljningspärmar. Det kunde 

vara uppföljande samtal om löpande försäljning. Hur mycket vatten hade kunden hemma? 
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När behövde han eller hon leverans? Eftersom jag var oerfaren och ville göra ett bra jobb 

inför Per, Birgitta och övriga Malmbergare tecknade jag ner all information som kunde vara 

till nytta för mig. Hur kändes telefonsamtalet? Hur verkade relationen mellan oss och 

kunden just nu?  Behövde jag göra något vid nästa besök för att uppmuntra kunden? Jag ville 

alltid göra mitt bästa vid varje besök och varje leverans, och var noggrann med 

distributionsrutinerna. Tiden jag tillbringade hos kunden var inte överdrivet tilltagen, men 

vid varje besök önskade jag få en uppfattning om vad som hänt sedan förra besöket. Mina 

erfarenheter bearbetade jag i körsträckorna runt om i Skåne. På kvällen när jag kom tillbaka 

till Yngsjö diarieförde jag dagen i försäljningspärmarna och passade på att prata med Birgitta 

om mina upplevelser. 

 

4.2. Operationalisering av undersökningen: 

Jag avser undersöka i vilken utsträckning kundernas, restaurangernas, kultur stämmer 
överens med Malmbergs kultur. För att undersöka kulturen använder jag Scheins (2004) 
teori om företagskultur. Enligt denna kan kulturen spåras i artefakter, värden och 
värderingar samt basic assumptions; så kallade grundantaganden om kulturen. Väsentliga 
artefakter i en restaurang är till exempel: mat- och dryckesmenyns utseende, restaurangens 
service, inredningsdetaljer samt restaurangens anda och atmosfär. Meny och inredning 
representerar hur ”exklusiv” restaurangen är. Service och anda, atmosfär representerar hur 
”formell” respektive ”informell” kulturen förknippad med restaurangen är. Jag menar att 
graden av exklusivitet samt graden av formalitet ger en bra bild av restaurangens synliga 
kultur. Jag kommer sedan att positionera restaurangerna i förhållande till varandra, för att 
ge en bild av restaurangernas inbördes relationer samt var tyngdpunkten i 
restaurangmaterialet låg i Malmbergs kundmaterial. Detta ger en bild av Malmbergs 
positionering hos kunderna och speglar Malmbergs identitet i förhållande till dess kunder. 

Malmbergs önskade uttrycka följande kulturelement i Scheins termer: 

1) Smakupplevelse 

2) Estetik 

3) Exklusivitet 

4) Miljöansvar 

Min observationsguide är därför att hitta sådana inslag i kundernas kultur. 

Utifrån:  

1) Menyns utseende - grad av exklusivitet 

**Exklusivitet i menyn 
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*Exklusivare, franskt kök 

*Medelexklusivt, cross-cooking 

*Medelexklusivt, modernt svenskt kök 

*Lägre exklusivitet, svensk husmanskost 

*Lägre exklusivitet, barkök 

2) Service – informell/formell 

**Informell service: 

*Lättsammare, ”avslappnad”; mera otvungen service.   

- Mer informell rollfördelning mellan serveringspersonal och gäst(-er). Personalen skojade, 
skämtade med gästerna. Behandlade gästerna som kompisar, vänner. Personalen 
underhållande/underhållare. Gästen en mottagare av underhållning. Förväntar sig att bli 
underhållen. Servicen en del av en (service/entertainment-)act. 

- Ofta ingen formell meny. Servispersonalen presenterar menyn för gästerna när de satt sig 
vid bordet. Eventuellt en griffeltavla eller meny utanför restaurangen, men presenterandet 
av menyn är huvudsakligen en del i akten mellan personalen som actors och gästen som 
medproducenter av akten. 

- Mindre strikt dress-code för personalen. Till exempel jeans och vanlig skjorta istället för 
svarta byxor och vit skjorta. 

b)Formell service 

**Striktare servering 

- Formell rollfördelning gäst-personal. Inte lika skämtsamt, skojfriskt, informellt. Fortfarande 
en act, men mera formell. 

- Mera traditionell dress-code för personalen. Vit skjorta och svarta byxor. 

3) Design/Inredningsdetaljer – grad av exklusivitet 

*I vilken utsträckning restaurangen använde designmöbler och inredning. 

4) Anda, atmosfär – formell/informell 

*Informell atmosfär – lättsamt, uppsluppet, ”högt i tak”, skojfriskt 

*Formell atmosfär – mera återhållsamt, ”tystare”, inte lika uppsluppet, ”lägre i tak” 
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5.0. Empiri 
5.1. Introduktionen av Malmberg Original  

Initiativtagare till projektet Malmberg Original var uppfinnaren Kaj Mickos från Nacka. Kaj 

såg redan vid denna tidpunkt, i slutet av 80-talet, att miljöförstöringen någon gång inom en 

inte alltför fjärran framtid skulle bli ett faktiskt problem, och att rent vatten i framtiden 

skulle komma att kunna bli en bristvara. Han sökte därför efter ett icke förorenat vatten, 

som han hade en idé om att buteljera på flaska. Kaj var förutom uppfinnare och drivande 

inom Svenska Uppfinnarföreningen, också ingenjör och forskare vid KTH. Han sökte efter ett 

vatten som skulle ha fallit som regn före industrialiseringen och som skyddats av jordmånen 

sedan dess. Eftersökningarna gjorde han vid Statens Geologiska Undersökning (SGU) i 

Uppsala. 

 

Eftersökningarna förde Kaj till Yngsjö, och den så kallade Yngsjötriangeln. I Yngsjö fanns det 

dessutom en brunnsborrare vid namn Per Malmberg, och en hel liten industri kring 

brunnsborrning och vattenrening, som drevs av fjärde generationen Malmbergare. Kaj 

kontaktade Per Malmberg och berättade om sin idé kring ett gammalt vatten. Per berättade 

då att man funnit en unik källa för ett antal år sedan. I samband med en företagsvisning av 

en ny borrmaskin hade man borrat ned till drygt 250 meter och när man drog upp 

borrspetsen sprutade vattnet upp i skyn. Företaget hade funnit en så kallad artesisk källa 

med självtryck. 

 

Kaj blev väldigt intresserad av upptäckten och bad att få komma ner och ta prover. När han 

hade undersökt vattnet fann han att det precis motsvarade de kriterier och krav han själv 

hade ställt upp. Vattnet var mycket äldre än vad han ens hade kunnat föreställa sig. Det 

visade sig att vattnet hade färdats under nästan 6000 år från regn till källa. Vattnet 

transporterades i cirka 5900 år från Linderödsåsen i väster, genom den kalkrika 

Kristianstadsslätten till den stora källan i Yngsjö. Detta gjorde också Per intresserad, att det 

fanns en så pass unik, oexploaterad affärsmöjlighet hemma på företagstomten i Yngsjö. Han 

bildade företaget Malmberg Original Water, utifrån detta unika, drygt 5000-åriga vatten. Jag 

själv anställdes i januari 1992 för att sköta den första lanseringen av Malmberg Original. 

 

5.2. Marknaden för mineralvatten under 1990-talet 

Marknaden för mineralvatten i slutet av 80-talet dominerades av Ramlösa. Ramlösa var i stor 

utsträckning synonymt med mineralvatten i Sverige. De enda egentliga konkurrenterna var 

traditionella Vichy- och Sodavatten som innehöll en stor mängd natrium och som gav en salt 

smak. Ramlösa var och är en självständig aktör som distribuerades av samtliga bryggerier. De 

olika byggeriaktörerna försökte introducera egna märken, men Ramlösa behöll sin 

dominerande ställning. 
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Vichy Nouveau lanserades av Pripps Bryggerier 1986. Vichy Nouveau lanserades först som 

naturellt mineralvatten, men den stora försäljningsskjutsen kom med Vichy Nouveau Citrus, 

Sveriges första smaksatta mineralvatten. Framgången blev stor. Omkring 1990 hade Vichy 

Nouveaus framgångar lett till att marknaden för mineralvatten fördubblats och Vichy 

Nouveau hade 25 procent av marknaden, intern rapport Lagerkvist & Partners (1991). 

Spendrups Bryggerier hade länge en försiktig hållning till mineralvatten, men lanserade LOKA 

efter Vichy Nouveaus framgångar. I likhet med Vichy Nouveau blev den en stor framgång 

inom fältet för smaksatta mineralvatten. 

Malmberg Original kom att lanseras mot restaurangmarknaden. En orsak var att varumärket 

lanserades av egen kraft vid sidan av bryggerierna. Vi sålde och distribuerade mineralvattnet 

själva och hade av naturliga skäl inte hade samma möjligheter till reklam som bryggeriernas 

varumärken. Genom att marknadsföra oss mot restauranger gavs möjlighet att sprida 

varumärket från mun till mun. Vi introducerade vattnet till restaurangen och restaurangen 

sålde det till gästerna genom att rekommendera det. Malmberg vände sig främst mot 

restauranger i närområdet. 

Malmbergs framgångar kom samtidigt som marknaden för vin och sprit avmonopoliserades. 

Restaurangerna erbjöds nya möjligheter till profilering med viner utanför Systembolaget. Vin 

och Sprits monopol avreglerades och nya distributionsmöjligheter erbjöds. 

 

5.3.  Restauranganalyser 

1. Godsfinkan, Kristianstad 

2. Brummers Krog, Österlen 

3. Åhusstrand, Åhus 

4. Tomarps Gård, Kristianstad 

5. Karlaby Kro, Österlen 

6. Bykrogen Brantevik, Österlen 

7. Måns Byckare, Simrishamn 

8. Konsthallens Café och Restaurang, Malmö 

9. Petri Pumpa, Lund 

10. Anno 1900, Malmö 

11. Storgatan, Lund 

12. Brogatan, Malmö 

13. Studentnationerna, Lund 

14. Kosthallens Restaurang, Lund 
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15. Kippers Källare, Bacchus, Kristianstad 

16. Handelsbaren, Åhus 

17. Fiskarestugan, Ängelholm 

18. Lagerlöfs, Stockholm 

19. Maritime, Simrishamn 

20. Östermans, Åhus 

21. Kastanjelund, Yngsjö 

22. Rooseum, Malmö 

23. Fiskaregatan, Lund 

24. Fellini, Lund 

25. Svea, Simrishman 

26. Yngsjö Havsbad, Yngsjö 

 

1. Godsfinkan 

Godsfinkan var en av Malmbergs första kunder. Restaurangen kännetecknades av en 
informell atmosfär, och en mycket personlig service. Godsfinkan var den första restaurangen 
i Kristianstad att belönas med en fin utmärkelse i tidningen Gourmets restaurangguide 
Sveriges Bästa Bord. Restaurangen kom att ge en legitimitet till Malmberg för den initiala 
lanseringen. Killarna som drev Godsfinkan var trendsättare i Kristianstads-, Åhusregionen 
och andra krögare i trakten lyssnade på dem. Godsfinkan var en nyckelkund i vår lansering. 
Viktiga punkter i restaurangens koncept för lanseringen av Malmberg Original var 
informalitet kombinerat med kulinarisk finess och tillvaratagande av närproducerade 
resurser som grönsaker från den lokale bonden, fisk från den lokale fiskaren och kött från 
trakten. Restaurangen var lokaliserad i järnvägsstationen i Kristianstads Central. En mycket 
liten lokal med plats för inte mer än 30 platser. Designen var mycket genomtänkt, smart. 
Bardisken hade en väldigt central placering längs hela lokalen och köket var helt öppet. 
Gästerna kunde följa all matlagning direkt från bordet. Godsfinkan hade möbler från Blå 
Station i Åhus, som då var ett extremt trendigt märke. Bruce, Stampe, Jens, Dan, Claes var 
hjältar i Kristianstad. På den tiden i Kristianstad var hjältarna ganska få, men gänget på 
Godsfinkan hade så nära hjältestatus man kunde komma. Ett besök på Godsfinkan var 
underhållning. När gästerna kom in i lokalen hälsades dem direkt välkomna, och oftast med 
namn eftersom en stor andel av gästerna var väl frekventa.  Servitörerna tog sig gott om tid 
att umgås med gästerna och hade en otrolig social kompetens för att kunna skapa en 
levande underhållning. Godsfinkan var Kristianstads första restaurang som kan benämnas en 
(exklusivare) mötesplats. Menyn var också mycket nyskapande med fokus på gourmetmat 
med en enklare, kreativ tillagning; i kombination med ett utbud av bra och kvalitativa viner. 

2. Brummers Krog 

Brummers Krog var Malmbergs nyckelkund till Österlen. Suss och Lennart Brummer driver en 
restaurang i lilla Skåne Tranås mellan Brösarp och Tomelilla med mycket höga ambitioner. 
Inspirationen kom från en Frankrikeresa och det franska köket har stor betydelse. Precis som 
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hos Godsfinkan spelar informalitet och småskalighet stor roll. Brummers Krog hade många 
likheter med Godsfinkan: engagemanget, passionen; det informella, men exklusiva i 
utsmyckning av lokalen. Brummers fick kanske med tiden en tydligare gourmetprofil än från 
början. Något exklusivare meny och något dyrare viner. Att bjuda till föreställning fanns dock 
kvar; det personliga engagemanget och det fantastiska gästbemötandet. Att komma till 
Brummers Krog i Skåne Tranås var att komma hem till Suss och Lennart, med allt vad detta 
innebär i gästvänlighet. 

3. Åhusstrand 

Åhusstrand är en större konferensanläggning vid Täppetstranden i Åhus med en personlig 
karaktär, präglad av Bröderna Svensson som driver anläggningen sedan 30 år tillbaka. 
Åhusstrand har en väldigt informell atmosfär och bröderna Svensson har också en stark 
förankring inom idrotten i Skåne. Bland annat arrangerar Åhusstrand Sveriges största 
turnering i beachfotboll på Täppetstranden. Bröderna marknadsför Åhusstrand med skånska 
förtecken och trots konferensanläggningens relativt stora storlek är man noggranna med att 
påtala den lokala, skånska traditionen.Typiskt för Åhusstrand är kreativiteten och det 
fantastiska gästbemötandet! Hotellet har en tydlig gemytlighet, men vad man slås av när 
man besöker Hotel Åhusstrand är att personalen faktiskt älskar sitt jobb. Interiört är det inte 
världens trendigaste hotell, men passionen för att skapa glädje och upplevelse för besökaren 
är – vågar jag påstå – absolut världsklass. Hotel Åhusstrand skulle kunna stå som ett klart 
exempel för Pine & Gilmores experience economy. 

4. Tomarps Gård 

Tomarps Gård i Ekestad utanför Kristianstad startades av entreprenören Kråke Lithander. 
Kråke hade drivit restaurang i Paris och flyttade hem för att starta en exklusiv 
konferensanläggning vid Råbelövssjön och Ekestad. Den kulinariska traditionen hämtades 
just ifrån Frankrike och Kråke visste väl hur man tillagade en bouillabaisse. Arkitektur i 
byggnader och trädgård andades brittisk countrysidekänsla och anläggningen var ett mycket 
exklusivt projekt. Kråke uppskattade just den exklusiva aura Malmbergs andades och 
Tomarps Gård var en viktig kund för vår produkt. Typiskt för Kråke och Tomarps gård var att 
erbjuda allra högsta klass i fråga om: 

*mat och meny 

*Viner och dryckesmeny 

*Servering 

Tomarp har inte den otvungenhet som exempelvis Åhusstrand, är ”strikt” som Karlaby men 
med högre visioner jämfört med Karlaby. 

5. Karlaby Kro 

Karlaby Kro i Gärsnäs på Österlen var också en nyckelkund i Östra Skåne. Karlaby påminde 
om Tomarps Gård i exklusivitet, men var betydligt mera etablerad och ett namn i hela 
Sverige. Eva Turesson var kökschef med ett mycket gott renommé och då medlem i Svenska 
kocklandslaget. Menyn var väldigt exklusiv och arkitekturen – byggd som gamla, skånska 
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längor, oerhört påkostad. Karlaby – i likhet med de restauranger jag ovan nämner – var 
mycket högt rankad i Gourmets Bästa Bord. Karlaby representerar en traditionell, exklusiv 
restaurangupplevelse, kombinerat med countrysidekänsla. Karlaby var ”exklusiv meny, 
exklusiva viner, svarta byxor och vit skjorta, vita dukar och kandelabrar”. Karlaby var också 
den av våra kunder som hade en formell ranking inom Gourmets formella mötesplatser, inte 
informella. Besöket på Karlaby var också en föreställning, dock av det lite mera strikta slaget. 
Man hade mycket exklusiva vinprovningar som en aktivitet. 

6. Bykrogen Brantevik 

Bykrogen etablerades under slutet av min period av Sören och Eva Henriksson. Sören hade 
tidigare varit köksmästare på Savoy i Malmö, men paret bosatte sig i lilla Brantevik för att 
starta Bykrogen, som snabbt vann högt anseende. Bykrogen erbjöd en mycket kvalitativ 
meny med råvaror av högsta klass, excellent vinsortiment och med mycket professionell 
servering, kombinerat med otvungen bykrogskänsla i lilla Brantevik 

 

7. Måns Byckare 

Måns Byckare var också en nystartad gourmetrestaurang i det lilla formatet i Simrishamn. 
Peter från Baskemölla och Anders från Gärsnäs var etablerade profiler inom Österlens 
krogliv och valde denna gemensamma satsning på Storgatan i Simrishamn. Liten skala, hög 
klass, informell stämning var ingredienser. Måns Byckares satsning var för att etablera en ny, 
bra, modern restaurang i Simrishamn; men också med ambition att skapa en bar och ett 
dryckesställe under helger och under sommaren hela veckan. Simrishamn saknade vid denna 
tid nöjesställen med frokus på alkohol utan att det skapades fylleri. Anders och Peter hade 
jobbat mycket i Malmö, men ville undvika pendlandet och startade Måns Byckare, som blev 
en lyckosam satsning. Krogen och baren lyckades attrahera bra trendfaktor i Simrishmans 
och Österlens krogliv. 

8. Konsthallens Café 

Konsthallens Café är en klassisk träffpunkt i Malmö. Bra, enkel meny. Hög trendfaktor, och 
bra, personlig service. Konsthallen var en av Malmbergs tidiga kunder i Malmö och gav oss 
en skjuts in på marknaden genom deras positiva uppbackning av vårt vatten. 

9. Petri Pumpa 

Petri Pumpa var vid denna tid kanske Sveriges mest nyskapande restaurang, och arbetade 
med basen i rotfrukter. Petri Pumpa hade också det mest professionella inköpsförfarande 
jag mött hos alla de restauranger jag mötte. Sommelieren Mischa Billing samlade hela 
krogens personal, och lät mig göra en provning hos personalen, precis som en vinprovning. 
Smaken föll i smaken och Pumpa blev en kund. Petri Pumpa rankades i Gourmet som 
Sveriges bästa restaurang 1993 och 1994. 

10. Anno 1900 
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Anno 1900 är en kvartersrestaurang i Malmö inriktad mot affärsgäster. Restaurangen är 
personlig och med en mycket familjär atmosfär. Anno 1900 är specialiserad mot affärslunch 

Och har inte öppet kvällstid. Restaurangen var en viktig volymkund för Malmbergs, eftersom 
man enbart serverade vårt vatten och lät vårt vatten ingå i lunchpriset trots att vi var ett 
dyrare alternativ.  

11. Stortorget 

Stortorget är en klassisk bar och restaurang i Lund med betoning på bar. Storgatan har ett 
fantastiskt läge på det centrala Stortorget och sommartid med en stor uteservering. 
Restaurangen förenar stadens studenter med Lundensarna och Stortorget är kanske stans 
främsta mötesplats. För Malmberg var restaurangen inte främst en volymkund, utan en 
imageskapare att finnas i sortimentet som det enda mineralvattnet. 

 
12. Brogatan 

Brogatan i Malmö uppmärksammades i Nöjesguiden under lång tid som Malmös – klart – 
hetaste mötesplats. David Kallos lyckades skapa en bar med samma känsla som de bästa 
etablissemangen i Stockholm. Trots läget utanför absoluta centrum hittade Malmöborna dit. 
Vi var ensamma som leverantör och hade bra volymförsäljning trots att Brogatan generellt 
serverade mest alkohol. Brogatan var mycket selektiva av sina leverantörer och föredrog till 
exempel franska, torra, cidersorter före klassiska brittiska som HP Bulmers. Vi klarade testet 
efter en del övertalning, och lyckades peta bort Perrier som leverantör. 

13. Studentnationerna, Lund 

Vi serverade Lund, Malmö, Wermlands, Kristianstads, Sydskånska och Helsingkrona Nationer 
och var ensamleverantörer hos samtliga. Studenterna gillade vårt vatten, det hade en 
oberoende, alternativ image som tilltalade självständiga studenter. Vi sålde relativt bra i 
volymer, trots att vatten kanske inte främst är det man förknippar med studentbarer. 
Studentnationerna i Lund är väldigt viktiga i studenternas socialisering. Vid denna tid hade 
Malmö Nation högst trendfaktor. Innestudenterna tilltalades av Malmö. Malmö Nation ligger 
på Vallgatan vid Botaniska Trädgården och dess innediscotek på lördagarna hette just 
Vallgatan. På studentnationerna serverades av förklarliga skäl mest alkohol. 
Studentklientelet är också ett flyktigt klientel; trenderna förändras snabbt. Lunds nation 
hade näst högst trendfaktor efter Malmö. Wermlands nation var mera ”normal-trendig”. 
Kristianstads, Sydskånska och Helsingkrona var mindre nationer med tydligare koppling till 
studenternas hemorter. Vi täckte sex bra nationer i olika grad av trendighet, och ungdomlig 
trend var främst den faktor som tillfördes varumärket från nationerna. 

14. Konsthallens Restaurang, Lund 

Detta var inte någon restaurang vi hade en så personlig relation till. Restaurangen ligger på 
Mårtenstorget inne i Lunds Konsthall, och hade en ”arty” image. 

15. Kippers Källare, Harrys Bar, Bacchus Vinkällare 
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Kippers är ett litet ”krogkonglomerat” i Kristianstad, bestående av Kippers Källare, Harrys Bar 
och Bacchus vinkällare. Själva restaurangen, Kippers, är belägen djupt försjunken i 
Källarvalven på norr i stan. I direkt anslutning ligger Harrys bar, som är Kristianstads 
trendigaste mötesplats (ej att förväxla med kedjan Harrys), och som behåller populariteten 
år efter år. Vi var inte alldeles självklara som leverantör trots att vi ständigt hade närvaro, 
och i efterhand kan jag tänka att detta berodde på en viss konkurrenssituation med 
Godsfinkan som etablerades starkt i stan under dessa år. 

16. Handelsbaren 

Handelsbaren är Åhus trendigaste vattenhål, beläget på södersidan av krogområdet 
Hamnpromenaden i Åhus. Här samlas sommartid det vackra folket i Åhus och samsas med 
turisterna. Stampe står i baren, serverar iskalla sommardrinkar och spelar sommarvax på 
vinyl. The place to be! 

 

17. Fiskarestugan 

Fiskarestugan drevs av Jesper Repo och Stefan Lundgren. Ett enkelt koncept med räkor i 
lösvikt, goda dippsåser och kalla öl. Autentisk sjöbodskänsla med tjärdoft i lokalen; 
grabbarna serverade i fiskebyxor och med en bardisk byggd av 30 sillalådor. A real 
experience! 

18. Lagerlöfs Krog 

Lagerlöfs drevs av Magnus Lundgren och Robert Andersson, båda med stark förankring i 
Stockholms Krogliv. Magnus och Robban hade jobbat tillsammans på Sturehof men ville 
skapa sig en egen restaurang i liten skala. Lagerlöfs blev en kvarterskrog på Hornsgatan med 
en begränsad, men relativt exklusiv meny och med excellent service av två 
topprestauratörer. 

19. Maritime 

Maritime är en klassisk restaurang i Simrishamn, beläget i hamnen, och som främst erbjuder 
fiskrätter. Restaurangen är en institution i Simrishamn och på Österlen, främst sommartid, 
och är allmänt känd för sina stora och vällagade spättafiléer. Men också den övriga 
fiskmenyn håller god klass. Maritime har successivt exklusifierats och i dag är restaurangen 
en klassrestaurang som ägs av Henrik Appelkvist från Simrishamn.  

20. Östermans 

Östermans koncept skapades av Max Svensson och Jens Christiansen, från Hotel Åhusstrand 
respektive Godsfinkan. Östermans var en sommarverksamhet i Åhus Hamn och blev en 
omedelbar succé. Denna enkla restaurangidé var samma som jag beskrev för Fiskarestugan 
och Max fanns med i bakgrunden även där. Östermans var definitionen på krogliv i Åhus 
under somrarna i mitten, slutet av 90-talet. Festligt, folkligt och fullsatt – varje kväll! 

1) Medelexklusiv meny 2) Informell service 3) Trendig inredning 4) Informell atmosfär 
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21. Kastanjelund 

Kastanjelund drevs av Tomas Norrman och kan beskrivas som ett hotell och en restaurang 
beläget i en fin skånegård. Tomas var väldigt vinintresserad, och vinprovningar var 
eftertraktade bland gästerna. På Kastanjelund fanns lugnet och möjlighet till sinnlig njutning. 
En traditionell anläggning med traditionell meny och inriktning. 

22. Rooseum 

Rooseum är ett konstgalleri som finansierades med donationer från den skånske 
finansmannen Fredrik Roos. Café Rooseum var ett ”arty” café och en trendig mötesplats som 
passade vår produkt bra. 

23. Fiskaregatan  

Fiskaregatan var Rikard Nilssons första egna krog. Mycket exklusivt. 

24. Fellini 

Fellini var en av de första mera uppsluppna barerna i Lund, kombinerat med bra klass på 
maten. Fellini ligger på Järnvägsgatan. Italiensk meny. Trendig inredning. Mötesplats med 
hög trendfaktor. 

25. Hotel Svea 

Svea är ett klassiskt hotell i Simrishamn med betoning på traditionell, rustik meny. En av 
specialiteterna är ålagillen på hösten. 

26. Yngsjö Havsbad 

Yngsjö Havsbad är en klassisk restaurang vid Hanöbukten med fokus på fisk. Yngsjö Havsbad 
serverar under hela året det klassiska smörgåsbordet under söndagarna med betoning på 
fisk och sill. 
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5.4. Imageundersökning av Malmberg Original 2002 

Jag gjorde under våren 2002 en undersökning för att spegla imagen av Malmberg Original. 

Jag utförde semi-strukturerade intervjuer under 20-30 minuter med vardera 6 personer, 

utifrån upplevelsen av Malmberg Originals image. Resultatet gav en bild av Malmberg 

Originals image enligt följande: 

1) En exklusiv profil 

2) En något äldre målgrupp  

Intervjupersonerna var i åldern 25-30, och uppfattade sig något för unga för att vara i den 

riktade målgruppen. 

3) Exklusiv design  

4) Något lite maskulin prägel  

Intervjupersonerna uppfattade produkten något lite mera maskulin än feminin 

5) Sofistikerad produkt 

”Lite fint och världsvant”. 
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6.0. Analys 

6.1. Analys av empiri 

Tolkningen av datan (Bilaga 1) har gjorts utifrån fyra variabler: 

*Meny 

*Service 

*Atmosfär 

*Inredning 

Meny och inredning har bedömts utifrån graden av exklusivitet och service och atmosfär 

utifrån hur formell eller informell denna har varit. Efter att ha vägt samman respektive 

restaurangs grad av variablerna har materialet fördelat sig i fyra huvudsakliga grupperingar: 

1) Informella och exklusiva 

Informell service, informell atmosfär, exklusiv meny och inredning 

Exempelvis Godsfinkan, Brummers Krog, Stortorget, Konsthallens Café 

2) Formella och exklusiva 

Formell service och atmosfär, exklusiv meny och inredning 

Exempelvis Karlaby Kro, Tomarps Gård, Petri Pumpa, Fiskaregatan 

3) Informella, men lägre grad av exklusivitet 

Studentnationerna 

4) Formella med låg grad av exklusivitet 

Svea, Yngsjö Havsbad 

Materialet åskådliggörs nedan. 

**Informella, exklusiva, Trendsegmentet 

Här byggde vi upp basen i vårt kundregister. Dessa restauranger var inte så starkt knutna till 

Pripps eller Spendrups och hade en relativt oberoende ställning. De var intresserade av vår 

produkt och intresserade av att skapa långsiktiga relationer. Jag bedömer det som att de 

hade en god betalningsvilja och var inriktade på samarbete. Vi upptäckte detta segment 

tidigt och uppvaktade restaurangerna flitigt. Restaurangerna präglades av en tydlig prioritet 

att vara avancerade mötesplatser framför formella restaurangbesök, även om 

matupplevelsen givetvis också stod i centrum. Detta segment var först och främst trendiga 
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mötesplatser för folk i farten. Exklusiviteten i upplevelsen av krogbesöket var förknippat 

med just trendigheten. Detaljerna hos restaurangen var mycket viktig. Det handlade om att 

ha rätt sorts öl, vin, vodkasort och så vidare. Dryckens betydelse stod i centrum. Dessa 

krogar sålde förhållandevis mycket dryck och alkohol i förhållande till den totala 

omsättningen. Musik var viktig, ofta hade man framträdande och livemusik. Dessa 

restauranger var både matställen och platser för underhållning. Jag talar om show/mingel 

och så vidare i matrismaterialet. För dessa restauranger var det viktigt att bjuda på bra 

underhållning. Underhållningen och personalens insatser var väl så viktiga som klassen på 

mat. I Skåne var detta en ny typ av krogsegment. Till exempel att bjuda gästerna på 

upplevelsen att titta på när kockarna tillagade maten, det öppna köket. Detta var en 

modernisering av krogbranschen. Vi ville arbeta på ett modernt sätt med vårt vatten och 

upptäckte att ingen annan leverantör arbetade särskilt aktivt just med mineralvatten. Bara 

genom att med enkla knep som vattenprovningar och så vidare fångade vi uppmärksam-

heten. För restaurangerna innebar det att man kunde kommersialisera en ny produkttyp och 

höja prisnivån och även vi kunde få igenom vårt högre pris jämfört med konkurrenterna. En 

form av enklare experience-marknadsföring.  

**Formella, exklusiva, Klassikerna 

Detta segment präglades av betydligt hårdare konkurrens. Många leverantörer uppvaktade 

detta högexklusiva segment. Restaurangerna var också hårt uppknutna med exklusivavtal till 

bryggerierna. Vi nådde lägre volym inom segmentet jämfört med trendsegmentet. 

Relationerna mellan oss och restaurangerna var heller inte lika starka. Trots detta var 

segmentet viktigt, och bidrog till volym, även om jag uppskattar trendsegmentet som mera 

betydelsefullt. Dessa så kallade exklusiva klassiker jobbade mera gammaldags. Servicenivån 

var inte lika hög som inom trendsegmentet. Man hade inte anammat den nya ’experience’-

våg som kom från Stockholm med restauranger som Erik Videgårdhs East, Erik´s 

(Lallerstedts) Bakficka, Edsbacka Krog, Sturehof, Gondolen, Sjömagazinet i Göteborg. De 

formella klassikerna jobbade fortfarande förhållandevis traditionellt med fokus på att 

servera en bit vällagad mat, men utan att se mervärdet av service-framträdande. För 

Malmbergs del var det förra klientelet intressantare eftersom man arbetade mera 

framträdande, och därigenom promotade vår produkt som då var ny och okänd. 

**Informella respektive formella icke-exklusiva 

Det informella segmentet passade oss bättre än det formella. Här fanns ett intresse för 

produkten, även om vi var aningen för dyr för kunderna (huvudsakligen studentnationer). 

Inom det formella, icke-exklusiva segmentet fanns en generell ovilja och ett visst ointresse 

för oss som ny aktör. Man ville jobba med de leverantörer man alltid anlitat. Det informella 

segmentet var mycket intresserat av vår produkt även om vi ibland möttes med tvekan inför 

priset, som var betydligt högre jämfört med exempelvis Loka. Trots detta lyckades vi täcka 

studentnationerna bra. Jag tolkar detta som att informaliteten och otvungenheten tydde på 

en vilja att våga vara gå sin egen väg. 
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6.2. Fördjupad analys 

Hur blir ett varumärke en del av en målgrupp? Detta är arbetets problemformulering. Vanligt 
inom varumärkeslitteraturen är att utgå ifrån ett perspektiv på sändande av identiteten; 
antingen utifrån varumärkets identitet, Kapferer (2004), eller ifrån företagets identitet, 
corporate identity, Philipson (2011). Kapferer (2004) och Aaker (1996, 2001) speglar fältet 
för Brand Management där Aakers (1996) utgångspunkt är att företagets ledning definierar 
unika associationer förknippade med varumärket, som syftar till att positionera varumärket i 
konsumenternas medvetande. Kapferers (2004) utgångspunkt är sändande av identiteten, 
för att därigenom förmå kontrollera imagen hos målgruppen. Såväl Aakers som Kapferers 
modeller bygger således på ett antagande om en förmåga att kunna behålla en kontroll över 
målgruppen. Faurholt Csaba & Bengtsson (2006) kritiserar brand management-perspektivet 
för detta antagande, att förmågan att kontrollera konsumenterna är begränsade. Även 
Philipson (2011) kritiserar corporate identity-perspektivet på motsvarande premisser, att 
kontrollmöjligheten över sändandeprocessen är begränsad. 

Utgångspunkten för kontroll och management över identitetsprocessen är att ledningen har 
en förmåga att definiera såväl identiteten som den avsedda målgruppen, se ex. Aaker 
(1996). Detta synsätt är en är en grov förenkling. Denna undersökning styrker istället en 
växelvis process, med fokus ifrån målgruppens behov. Malmberg Original som varumärke 
växte in i olika segment. Främst de segment som jag benämner det klassiska och 
trendsegmentet. En ambition med varumärkesbyggandet var att framkalla en känsla av 
exklusivitet förknippad med Malmberg Original och i relativt stor utsträckning nådde 
företaget denna ambition genom att bli del av exklusiva trendsättare som Brummers Krog 
och restaurang Godsfinkan, samt klassiker som Karlaby Kro och Tomarps Gård. Genom att 
verka i samklang med dessa restauranger samt fokusera dessa restaurangers behov, Porter 
(1980), Philipson (2011), blev vårt varumärke en del av målgruppens identitet. Vårt företags 
corporate identity och varumärket Malmberg Originals brand identity blev till i förhållande 
till företagets målgrupp. Ofta förenklas diskussionen inom identity-forskningen att 
identiteten betraktas som någonting eget, med ett eget liv. Det understryks av uttryck som 
essens, kärna och liknande, men detta är ett uttryck för den så kallade 
produktionsorientering som finns förenad med identity-management-forskningen, se 
Philipson (2011). 

Utgångspunkten för målgruppen inom brand management-forskningen är också att denna 
betraktas som någonting konstant och oföränderligt. Utgångspunkten bör istället vara 
föränderlighet. Synen på varumärket som någonting tidlöst, tidlös essens och liknande, 
Aaker (1996), är fullkomligt felaktigt. Eftersom varumärket och dess identitet är i förhållande 
till målgruppen och målgruppen (och konsumenternas preferenser) är satt i ständig 
förändring, finns det inget konstant tillstånd för varumärket. Den konkurrensfördel 
varumärket sägs ha i förhållande till den generiska produkten i att vara just tidlös bygger på 
ett felaktigt ställningstagande. Varumärket måste kontinuerligt utvecklas eftersom 
målgruppen och dess preferenser ständigt utvecklas och förändras. Det finns inga konstanta 
tillstånd för varumärket. Å andra sidan lever varumärket inte i den hyperrealitet som 
Faurholt Csaba & Bengtsson (2006) vill förmedla. Författarna underkänner existensen för 
varumärkets identitet eftersom de anser att konsumenter i dag är så pass ”hyperreaktiva” 
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att de förändrar preferenser extremt snabbt. Brand identity har en existens, i en avvägning 
mellan föränderlighet och en mera stabil tillvaro, samt i förhållande till målgruppen. 

Hur skildras stabiliteten i målgruppen? För att en identitetsbildning ska kunna ske måste det 
finnas en viss mån av stabilitet. Jag utgår ifrån Scheins (2004) modell över organisationens 
kultur. Schein gör en klassificering av kultur utifrån följande parametrar: *Artefakter. 
*Values. *Assumptions.  

Artefakter i exemplet Malmberg Original var bland annat följande:  

*En exklusiv design förenad med Malmberg Original 

*En historia om Brunnsborraren Per som fann sitt eget, unika vatten 

*Ett eget retursystem för miljövänlighet 

Values för marknaden var t.ex. följande: 

*”Mineralvatten är inte så viktigt för en restaurang. Mineralvatten är bara ett sämre 
alternativ för gästen till läsk eller lättöl. Det går inte att ta vettigt betalt för mineralvatten.”  

Dessa values förändrades under 1990-talet till en, motsatt, basic assumption (som inte blev 
möjlig att ifrågasätta): 

”Mineralvatten är viktigt för restaurangen. Mineralvatten är ett starkt, eget alternativ och 
det går, definitivt, att ta betalt för vatten.” 

Förklaringen, som jag ser det, är att branschen sett möjligheterna i mineralvatten. Det finns 
naturligtvis en konkurrenssituation mellan aktörer som Spendrups (Loka) och Carlsberg 
(Ramlösa), men också en gemensam fördel att förmå marknadsföra segmentet starkare och 
som mindre aktörer som Malmbergs gynnas av. Klusterbildningen kring mineralvatten 
gynnar aktörerna. 

Varumärket måste ses i ljuset av målgruppen, men också i det större bransch- och 
klusterperspektivet. Länge har varumärket betraktats som någonting separat, som en slags 
(kulturell) konstform. Det är dags att sätta varumärkesforskningen i ett traditionellt 
marknadsföringsperspektiv. 
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7.0. Slutsatser 

Identitet i samband med varumärken är ett bräckligt begrepp. Min uppsats kom flera gånger 

dock att tangera identitetsbegreppet, men min upplevelse är att det finns en fara att allt för 

lättvindigt använda det. Detta är inte samma sak som att helt ignorera begreppet, men vad 

jag funnit som klokt är att sätta begrepp som varumärkesidentitet, -relation, -personlighet 

och liknande tillsammans med värden. En värdesyn på varumärket gör det möjligt att tala 

om identitetsuppfattningar förknippade med detta, som ger en bättre bild än att betrakta 

varumärket som att det innehar en inre identitet. Den nuvarande forskningen kring brand 

management vill dock oftast få läsaren att lockas tro att varumärken har interna identiteter, 

men detta sannolikt för att skapa säljande managementverktyg i konsultsyfte. För att förstå 

identiteten förknippad med varumärket krävs dock att den undersökande tolkar processerna 

av värden förenade mellan kunderna/konsumenterna och organisationen. Kulturen 

förknippad med dessa processer är just processen av värden, från företaget och ifrån 

kunderna.  

I undersökningen har jag på en metanivå visat att kundernas värderingar förändrades från 

att vara tveksamt inställda till mineralvatten till att se produktkategorin som intressant och 

lönsam, där Malmberg varit en aktör tillsammans med de andra producenterna i denna 

förändring. På en kulturell medelnivå kunde jag se att en viss nisch av marknaden – relativt 

exklusiva restauranger i Skåne-regionen – attraherades av produkten och blev den 

huvudsakliga målmarknaden. På individuell kundnivå var inställningen till produkten mera 

olik. Inställningen till varumärket varierade beroende på kund. 

Identitetsuppfattningen skapades i denna process ovan. Kultur ska ses som växer fram över 

tiden och anpassningen mellan det interna och det externa, Schein (2003). På motsvarande 

sätt byggs identiteten. I takt med att det växer fram en gemensam kultur, befästs också den 

gemensamma identitetsuppfattningen, Schein (2003). Såväl identitet som kultur byggs av 

värden och det finns inget motsatsförhållande dem emellan, tvärtom: de är sidor av samma 

mynt. När det etableras en kultur ingår också en identitet. Slutsatsen för denna uppsats 

forskningsfråga är att varumärket blir en del av målgruppens identitet genom att det 

etableras en (kulturellt betingad) identitetsuppfattning i förhållande till varumärket. 
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8.0. Mot vidare forskning 

Målgruppen förenar forskningen om varumärket med forskningen om konsumenterna. 

Varumärket blir en del av målgruppen just genom att företaget fokuserar på denna. 

Konsumenterna ändrar kontinuerligt preferenser, situationen förändras för företaget. I dag 

är Malmberg Original Water ett tio till femton gånger större företag jämfört med 1995. 

Kunderna – fortfarande företrädesvis restauranger – ser helt annorlunda ut och besöks 

sannolikt av helt andra gäster än för tio, femton år sedan. Företaget har, framgångsrikt, om- 

och re-positionerat sig och ligger i linje med helt nya kunder och konsumenter. Hur blir och 

förblir varumärket över tiden en del av företagets målgrupp? Hur etableras och sedan 

utvecklas en gemensam identitetsuppfattning i förhållande till varumärket? Hur speglar 

modellen förändring? 
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