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Sammandrag  
 

Berättelser har sedan urminnes tider fängslat och fascinerat människor men idag är 

berättelsen inte bara ett sätt att förmedla sagor och fabler utan sker även inom företag 

och organisationer. Kraften i berättelser har under de senaste decennierna börjat 

användas inom företagsvärlden för att förmedla berättelser om företag och varumärken. 

Detta sätt att använda berättelser har kommit att kallas storytelling och är en populär 

strategi inom marknadsföring idag. Storytelling har blivit ett allt viktigare inslag i 

marknadsföring hos företag inom livsmedelsbranschen då konkurrensen från inhemska 

och utländska varumärken har ökat i samband med Sveriges inträde i EU. Syftet med 

uppsatsen är att ur ett företagsperspektiv undersöka hur företag använder storytelling i 

sin marknadsföring för att stärka sitt varumärke. Studien är också ett försök att 

upprätthålla ett analysverktyg utifrån de teoretiska begreppen brand identity, brand 

heritage och core & extended identity för att teoretisera begreppet storytelling och hur 

det används i marknadsföring av varumärken.  Resultatet påvisar att stortyelling 

används i marknadsföringen för att uttrycka vilka företagen är men också berätta den 

historia som ligger bakom varumärket samt de värderingar och budskap som 

varumärket vill förmedla. Studien indikerar att det framtagna analysverktyget kan vara 

ett möjligt sätt att teoretisera och förklara hur företag kan arbeta med storytelling i sin 

marknadsföring, då den empiriska undersökningen visar att de valda teoretiska 

begreppen är tydliga inslag i samtliga företags arbete med storytelling.  
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1.0 INLEDANDE DEL  

 

1.1 Inledning 
 

“Förr samlades man runt lägerelden, idag samlas man runt ett varumärke” (Dagens 

Nyheter, 2011) 
 

Det var en gång…de inledande orden som har fångat människors uppmärksamhet i alla 

tider. Berättelser har under alla år fängslat och fascinerat människor då de ger liv och 

djup till budskap. Genom berättelser har människor förmedlat händelser och kunskap 

på ett meningsfullt, förståeligt och minnesvärt sätt. Människor har sedan urminnes tider 

samlats kring berättelser, längre tillbaka i tiden kring en värmande eld men idag framför 

ljuset från tv-apparaten. (Jensen, 1999) Berättelser har alltid varit en viktig del i 

människors tillvaro, men idag är berättelsen inte bara ett sätt att förmedla sagor och 

fabler utan sker även inom företag och organisationer. Kraften i berättelser har under de 

senaste decennierna börjat användas inom företagsvärlden för att förmedla berättelser 

om företag och varumärken. Detta sätt att använda berättelser har kommit att kallas 

storytelling och är en populär strategi inom marknadsföring idag. (Heijbel, 2010) 

 

Företag kan använda storytelling som ett strategiskt verktyg för att medvetet skapa och 

förmedla berättelser kring varumärken till både konsumenter och anställda. Företag kan 

använda storytelling som ett medel för att stärka och förhöja upplevelsen av sitt företag 

eller varumärke. Storytelling används som ett verktyg för att förmedla berättelser om 

företag och deras varumärken på ett sätt som tilltalar flera sinnen och skapar mervärde 

till produkter och tjänster. (Dennisdotter & Axenbrant, 2008) Företag kan använda 

storytelling i marknadsföringen för att skapa och upprätthålla den bild av varumärket 

som företag vill skildra till konsumenter (McLellan, 2006; Simmons, 2006). Berättelser i 

marknadsföringen skapar emotionella band mellan varumärken och konsumenter vilket 

kan stärka och differentiera varumärken (Dennisdotter & Axenbrant, 2008).  

 

Ett företag som har tydliga inslag av storytelling i sin marknadsföring är ICA med sin 

reklamserie där svenska folket har kunnat följa ICA-Stig och hans medarbetare i den lilla 
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butiken. Denna marknadsföring visar kraften i berättandet om varumärken som lyckas 

fånga konsumenter genom tv-rutan och som har blivit ett av Sveriges populäraste 

reklamfilmskoncept (Resumé, 2013).  

 

I livsmedelsbranschen har storytelling blivit ett allt viktigare inslag i marknadsföringen 

av varumärken. Det är en bransch som är i ständig förändring och där konkurrensen 

från inhemska och utländska varumärken ökar (Dagens Nyheter, 2013). Storytelling 

som marknadsföringsverktyg kan skapa mervärde till livsmedelsföretags produkter och 

på så sätt stärka varumärken. För företag inom livsmedelsbranschen har det blivit mer 

betydelsefullt att lyfta fram i marknadsföringen var produkterna kommer ifrån och hur 

de tillverkats snarare än produkters egenskaper. (Hushållningssällskapet, 2012) 

Storytelling har kommit att bli ett allt attraktivare sätt att marknadsföra varumärken 

mot konsumenter inom livsmedelsbranschen, på en marknad där det har blivit allt 

viktigare att produkter ska vara naturligt framtagna. (Hartlieb & Jones, 2009)  

1.2 Problematisering 
 

Antalet aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden har under de senaste decennierna 

ökat i samband med avskaffandet av gränsskyddet i och med Sveriges inträde i EU 

(Jordbruksverket, 2011). Konkurrensen från inhemska och utländska företag har ökat 

vilket har lett till att det blivit allt viktigare för företag att fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Det räcker inte idag att enbart konkurrera med en produkts fysiska 

attribut utan det har blivit allt viktigare att marknadsföra varumärket och vad det står 

för (Downey, 1986). I och med det växande utbudet av produkter har det kommit att bli 

värdefullt för företag att besitta ett starkt varumärke för att differentiera sig. Ett sätt att 

stärka ett varumärke är genom att skapa en relation mellan konsument och varumärke 

men också varumärkets historia (Powder & Hauge, 2008).  Fog et al. (2005) menar att 

det inte längre är produkten i sig som knyter konsumenten till företaget utan den 

bakomliggande berättelsen som företaget vill förmedla. Dennisdotter & Axenbrant 

(2008) beskriver storytelling som ett verktyg för att förmedla berättelser om företag och 

deras varumärken. 

 

Storytelling kan användas som ett verktyg inom två olika områden, både internt inom 

organisationer och externt inom marknadsföring mot konsumenter. Tidigare forskning 
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har främst belyst storytelling ur ett internt perspektiv, dock har storytelling som ett 

externt marknadsföringsverktyg studerats i begränsad utsträckning (Spear & Roper, 

2013). Då det finns en brist på tidigare forskning och vetenskapliga teorier om 

storytelling som ett externt marknadsföringsverktyg är det således intressant att ur ett 

företagsperspektiv studera hur företag arbetar med storytelling i sin marknadsföring av 

varumärken. Detta leder fram till studiens forskningsfråga.  

1.3 Frågeställning 
 

Hur arbetar företag inom livsmedelsbranschen med storytelling som ett externt 

marknadsföringsverktyg i den varumärkesbyggande processen? 
 

1.4  Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för begreppet storytelling som ett 

externt marknadsföringsverktyg och hur företag inom livsmedelsbranschen arbetar 

med storytelling för att stärka sitt varumärke. Då det saknas befintliga teorier om 

begreppet storytelling är studien ett försök att ta fram ett möjligt analytiskt verktyg för 

att teoretisera begreppet och förklara hur företag inom livsmedelsbranschen kan arbeta 

med storytelling i den varumärkesbyggande processen.  

 

Resultatet av studien önskar öka kunskapen om begreppet och hur företag arbetar med 

storytelling i marknadsföringen av varumärken. Vidare ämnar studien ge ett bidrag till 

forskningen om ett begrepp som främst tillämpats empiriskt där den vetenskapliga 

forskningen idag är begränsad. 
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2.0 TEORETISKT RAMVERK 

 

Detta avsnitt börjar med en teoretisk bakgrund som sedan följs åt av det analysverktyg 

som ligger till grund för den empiriska undersökningen.  
 

 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 

Den teoretiska bakgrunden innefattar tidigare forskning om begreppet storytelling och 

varumärkesbyggande för att ge en bakgrund till studiens ämnesområde.  

2.1.1 Storytelling  
 

Storytelling är ett marknadsföringsverktyg som används för att förmedla historier om 

företag och varumärken på ett enkelt och pedagogiskt sätt vilket kan skapa mervärde till 

produkter och tjänster. För konsumenter är en berättelse genom storytelling enklare att 

sätta i ett sammanhang och därmed lättare att förstå och minnas.  Således är storytelling 

ett verktyg för företag att skapa en förståelse för sin varumärkesidentitet hos 

konsumenter. Genom berättelser kan varumärket förmedla sin bakgrund och historia 

vilket gör varumärket unikt och skiljer det från konkurrenter. (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008) Storytelling kan även vara ett verktyg för att kommunicera 

varumärkets grundläggande värderingar och budskap vilket ger konsumenter en bättre 

bild av vilka företaget är och vad det står för (McLellan, 2006).  Vilket ligger i linje med 

Dennisdotter & Axenbrants (2008) resonemang som menar att storytelling kan forma ett 

varumärkes identitet genom att förmedla budskap om företagets värderingar.  

2.1.2 Varumärkesbyggande 
 

Den varumärkesbyggande processen handlar om hur företag differentierar sina varor 

och tjänster från sina konkurrenter (Ying, 2005). Enligt Balmer & Wilson (1998) har 

uppbyggandet av ett varumärke sina rötter i den historia och värderingar som finns 

inom företaget för att ge konsumenter en bättre bild av varumärket. Det är möjligt att 

bygga ett starkt varumärke utan en historia däremot kan en historia som kommuniceras 

till konsumenter skapa stort värde för företag. Tidigare forskning visar att företagets 
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identitet är en viktig funktion i den varumärkesbyggande processen (Stuart, 1999; 

Balmer, 2001; Urde, 2003; Rode och Vallaster, 2005). Genom att företag tydliggör sin 

varumärkesidentitet i marknadsföringen hjälper det att differentiera och stärka 

varumärket. (Ghodeswar, 2008; Kay, 2006) Varumärket bör vara uppbyggt kring tydliga 

värderingar som är förankrade i kärnan i företaget för att varumärket ska ha en 

inverkan på konsumenter. Även kärnvärderingar är vägledande i processen att bygga ett 

varumärke och är en del av ett varumärkes identitet (Fog et al., 2005; Hawabhay et al., 

2009) 

2.1.3 Storytelling & Varumärkesbyggande  
 

Storytelling kan vara ett verktyg i den varumärkesbyggande processen då storytelling 

genom berättelser kan förmedla budskap till konsumenter och därmed skapa en positiv 

association till varumärket (Fog et al., 2005). Genom att arbeta med storytelling i sin 

marknadsföring kan företag beröra konsumenter på ett emotionellt plan och på så sätt 

skapa ett starkt band till sitt varumärke. Storytelling som marknadsföringsstrategi kan 

vara ett medel att differentiera ett företags varumärke gentemot sina konkurrenter och 

på så sätt stärka varumärket. Fog et al., (2005) menar också att storytelling kan ses som 

ett strategiskt varumärkesbyggande verktyg då storytelling uttrycker kärnberättelsen 

kring företagets varumärke. Genom storytelling kan företag förmedla vilka dem vill vara 

och vad de står för (Kadembo, 2012). 

2.2 Analysverktyg  
 

Storytelling är ett marknadsföringsverktyg i den varumärkesbyggande processen och 

kan förmedla vilket varumärket är och vad det står för. Ett varumärkes identitet är en 

viktig funktion i den varumärkesbyggande processen och är den bild företaget vill 

skildra till konsumenter. Då det saknas befintliga teorier som kan redogöra för 

storytelling som ett externt marknadsföringsverktyg har ett analytiskt verktyg skapats 

utifrån brand identity. Detta är ett försök att ta fram ett möjligt analysverktyg för att 

undersöka begreppet storytelling och hur företag kan arbeta med storytelling i 

marknadsföringen av varumärken.  
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2.2.1 Brand identity  
 

Brand identity, som även benämns varumärkesidentitet, refererar till vad ett företag 

strävar efter att vara eller hur företaget vill uppfattas av konsumenter. 

Varumärkesidentiteten är sett ur ett företags perspektiv och inte nödvändigtvis hur 

konsumenter uppfattar företaget (Aaker, 2010). Vidare definierar Aaker (2010) 

begreppet som en unik uppsättning av associationer till varumärket vars syfte är att 

projicera en uppfattning om företagets varumärke hos konsumenter. Genom att utveckla 

företagets varumärkesidentitet menar Kapferer (1997) att företaget skapar ett unikt 

varumärke. Enligt Nandan (2005) förmedlar företaget sin särprägel och individualitet 

genom sin varumärkesidentitet till konsumenter. Dennisdotter & Axenbrant (2008) 

menar att ett varumärkes identitet kan formas genom storytelling då det förmedlar 

vilket företaget är och vad det står för. Aaker (1996) uttrycker att meningen med 

varumärkesidentitet är att etablera en relation mellan varumärket och konsumenter 

vilket företaget gör genom att förmedla varumärkets egenskaper och fördelar. Ett 

företags varumärkesidentitet kan ses som en byggsten i uppbyggandet av förtroende 

och relationer mellan företag och konsumenter (Labrecque & Milne, 2012).  

 

Nyckeln till ett framgångsrikt varumärke ligger i företags förståelse för hur de kan 

utveckla sin varumärkesidentitet. Detta gör företag genom att känna till vad varumärket 

står för och på ett berättande sätt uttrycka sin identitet mot konsumenter. (Aaker, 2010) 

Schmitt & Simonson (1997) menar att företag som har en tydlig och sammanhållen 

varumärkesidentitet kan skapa en efterfrågan på marknaden vilket kan öka värdet på 

varor och tjänster. En stark varumärkesidentitet som konsumenter förstår och 

upplever skapar tillit hos konsumenter vilket differentierar varumärket från sina 

konkurrenter. Företag måste skapa en tydlig identitet kring varumärket genom att 

förmedla ett varumärkes egenskaper på ett lättförståeligt sätt till konsumenter. 

Storytelling kan vara ett verktyg i marknadsföringen och gör varumärkesidentiteten 

mer förståelig och fängslande för konsumenter (Fog et al., 2005). 
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2.2.2 Brand heritage 

 

En dimension av brand identity är brand heritage vilket belyser vikten av en historia 

bakom varumärken. Urde et al. (2003) framhåller att alla varumärken har en historia 

och några också ett arv som kan vara en viktig tillgång att berätta för sina konsumenter 

och ett sätt att förmedla detta är genom storytelling. Brand heritage är en viktig 

värdeskapande komponent inom brand identity då de historiska rötterna tillför äkthet 

och differentierar varumärket. Vidare kan brand heritage stärka och lyfta fram 

varumärket genom dess arv och historia och på så sätt skapa mervärde. Arvet och 

traditionen kring ett varumärke kan byggas upp och vårdas under årtionden och 

därmed skapa en meningsfull historia bakom varumärket. (Aaker, 2010)  

 

Urde et al. (2007) menar att brand heritage inte enbart handlar om historien bakom 

varumärket utan också arbetet med att förmedla historien i nutid men även i det 

framtida arbetet. Ett varumärke som har en meningsfull historia symboliserar trygghet, 

äkthet och trovärdighet vilket gör varumärket konkurrenskraftigt på marknaden. För att 

skapa trovärdighet och äkthet i varumärket måste företag tydliggöra det förflutna och 

göra det relevant för konsumenter idag. (Blombäck & Brunninge, 2013) I många företag 

är historien bakom varumärket viktig för varumärkesidentiteten då det uttrycker vilka 

företaget är och vad företaget står för. I företag där historien är en viktig del i 

varumärketsidentiteten influerar den det dagliga arbetet men även de kommande beslut 

som tas i den riktning företaget vill gå i framtiden. I de företag där historien har en 

framträdande roll är historien viktig att framhålla i marknadsföringen av varumärket. 

(Urde et al., 2007) Delahaye et al. (2009) uttrycker betydelsen av ett varumärkes 

historia och att den formar varumärkets identitet. Historien bakom varumärket är en av 

flera dimensioner av varumärkesidentiteten och utgör basen för marknadsföringen mot 

konsumenter.  

 

En anledning till att företag använder sig av historien bakom ett varumärke i sin 

marknadsföring är att framhålla det unika med varumärket vilket är svårt att imitera av 

konkurrenter. Ett sätt att förmedla denna unika historia och differentiera varumärket är 

enligt Simmons (2006) genom storytelling. Blombäck & Brunninge (2013) menar att 

uppbyggandet av historien används till att bygga och stärka varumärket samt att skapa 
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en identitet som sedan förmedlas till konsumenter. Det historiska arvet är viktigt för att 

nå och upprätthålla autencitet men också legitimitet.  

2.2.3 Core & Extended identity 
 

 

Brand identity är uppbyggt kring företags core identity och extended identity (Aaker, 

2010) vilket också kan översättas till kärn- och utökad identitet. Ghodeswar (2008) 

menar att varumärkesidentiteten är en unik uppsättning av varumärkesassociationer 

som innefattar en kärnidentitet och utökad identitet. Med kärnidentiteten menar 

Ghodeswar (2008) att fokus ligger på produktattribut och prestanda. Aaker däremot 

(2010) beskriver kärnidentiteten som varumärkets själ, dess innersta mittpunkt och 

består av varumärkets allra viktigaste associationer. Kärnidentiteten bör omfatta 

varumärkesassociationer som är mest troliga att bestå över tid vilket gör varumärket 

mer motståndskraftigt vid marknadsförändringar såsom utökningar av produkter och 

anträdande på nya marknader. (Aaker, 2010) Kapferer (2005) lyfter fram att 

varumärkets kärnidentitet består av företagets kärnvärderingar. När kärnvärdena blir 

en grundsten i hur företaget vill att varumärket ska uppfattas av konsumenter blir 

kärnvärdena en stor del av varumärkesidentiteten, och med tiden en viktig del i 

varumärkens historia och tradition (Urde et al., 2007). Kärnvärden ligger till grund för 

ett varumärkes identitet och stödjer de löfte som varumärket utlovar. Fog et al. (2005) 

menar att ett sätt att förmedla dessa löften är genom storytelling som på ett berättande 

sätt enkelt förmedlar varumärkets värderingar. Värderingarnas roll är att vägleda det 

interna och externa arbetet med att förstärka varumärket och genomsyrar hela 

processen från idé till färdig produkt. För att kärnvärdena inte bara ska bli tomma ord 

måste de vara förankrade i företaget och varumärket. De skall vara bestående över tid 

och inte vara påhittade utan växa fram under en lång tid genom varumärkets historia 

(Urde, 2009). 

 

Aaker (2010) benämner den utökade identiteten som beståndsdelar som förtydligar och 

fullständiggör varumärkesidentiteten. Ghodeswar (2008) menar däremot att den 

utökade identiteten innefattar varumärkesidentitetens olika element såsom relationer, 

personlighet och varumärkessymboler. Den utökade identiteten kompletterar 

varumärkets associationer och adderar mer detaljerad information. Detta hjälper till att 
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skildra varumärket och minskar eventuell tvetydlighet kring varumärkesidentiteten då 

den utökade identiteten förmedlar en helhet som inte kärnidentiteten själv kan uttrycka. 

Ett tillvägagångssätt att framföra den utökade varumärkesidentiteten är genom 

storytelling då berättelsen förlänger kärnidentiteten och på ett enklare sätt når ut till 

konsumenter (Fog et al., 2005).  

 

Enligt Aaker (2010) är varumärkets kärnidentitet bestående under en lång tid medan 

den utökade identiteten är anpassningsbar till nya trender och marknader. Den utökade 

identiteten är mer associerad till konsumenters verklighet och gör varumärket mer 

intressant och minnesvärt vilket skapar ett starkare varumärke. Ghodeswar (2008) 

menar att budskap fungerar som en förlängning av varumärkets kärnidentitet mot 

konsumenter. Ett varumärkes budskap måste ligga i linje med företagets 

kärnvärderingar och budskapet är ett sätt att berätta om dessa värderingar på ett sätt 

som tilltalar och berör konsumenter.  

2.2.4 Sammanfattning Analysverktyg 
 

Tidigare forskning visar att storytelling kan vara ett marknadsföringsverktyg i den 

varumärkesbyggande processen. Storytelling förmedlar vilka företaget är och vad det 

står för och kan således forma ett varumärkes identitet.  Varumärkesidentiteten är den 

bild företag vill skildra till konsumenter och utgör en viktig funktion i uppbyggandet av 

ett varumärke. Således har studiens analytiska verktyg skapats utifrån brand identity. 

Storytelling kan förmedla varumärkens historia och arv men också budskap samt 

värderingar vilka kan kopplas till de teoretiska begreppen brand heritage och core & 

extended identity vilka också är grundstenar i det analytiska verktyget. Utifrån de 

teoretiska begreppen har en modell tagits fram för att illustrera det analytiska 

verktyget. Den varumärkesbyggande modellen förklarar hur storytelling är medlet i den 

varumärkesbyggande processen och att de teoretiska begreppen visar hur 

storytellingen kan användas i marknadsföringen.  
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Figur 1. Varumärkesbyggande modell - analysmodell som ligger till underlag för den empiriska 

undersökningen och analysen. 
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3.0 METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

I detta kapitel presenteras metodval och tillvägagångssätt samt forskningsansats i 

utformningen av uppsatsen. Vidare redogör kapitlet för urvalet i den empiriska 

undersökningen samt utformning av intervjuguiden.  

 

 

3.1 Undersökningsmetod 
 

I denna uppsats har en deduktiv forskningsansats tillämpats där utgångspunkten ligger i 

befintlig teori som sedan prövats i empiri. Skälet till detta var att erhålla en mer 

ingående förståelse för ämnet i både tidigare forskning och i de undersökta företagens 

externa marknadsföringsarbete (Saunders, 2012). Studien har gjorts på ett mindre urval 

av företag för att erhålla en djupare förståelse kring arbetet med storytelling och dess 

inverkan på företagens varumärkesbyggnad. Då syftet med uppsatsen var att få en 

djupare förståelse för marknadsföringsbegreppet var ett kvalitativt perspektiv lämpligt 

som metodologisk ansats. Detta i enligt med Holme & Solvang (1997) som menar att en 

kvalitativ forskningsansats möjliggör en mer djupgående förståelse för uppsatsens 

undersökta objekt. Då företag kan arbeta med storytelling på olika sätt var det av stor 

vikt att få en så pass djup förståelse som möjligt för respektive företag och därmed har 

ett snävare urval tillämpats.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 

Då en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats har tillämpats i denna uppsats 

var det mest lämpliga metodvalet semistrukturerade intervjuer. Saunders et al (2012) 

uttrycker semistrukturerade intervjuer som strukturerade frågor som utformats på 

förhand men som även kan utvecklas ytterligare under intervjun. Denna intervjumetod 

öppnar upp för följdfrågor vilket ger en djupare förståelse kring hur de studerade 

företagen arbetar med storytelling. Intervjuunderlaget baserades på öppna frågor som 

gav intervjuobjektet möjlighet att tolka frågan på sitt eget sätt vilket ökade studiens 

reliabilitet. Detta i enligt med Saunders et al. (2012) som menar att öppna frågor ger 
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intervjuobjekten möjlighet att fritt vinkla sitt svar vilket minskar intervjueffekten och 

ökar reliabiliteten. En fördel med denna valda metod är att den kan leda till en djupare 

förståelse för begreppet storytelling och ge företagen möjlighet att fritt uttrycka sin 

tolkning av storytelling i sin marknadsföring. 

 

Två av intervjuerna har genomförts via telefon för att underlätta för båda parter då 

avståndet utgjorde ett hinder. Valet av intervjuer via telefon kan medföra vissa 

nackdelar som bör tas i beaktande, såsom svårigheter att uppfatta uttryck och mindre 

utförliga svar från intervjuobjekten. (Saunders et al., 2012) Däremot kan en fördel ha 

varit att intervjuobjekten inte påverkats lika starkt av intervjuarens närvaro då det finns 

en risk vid kvalitativa intervjuer att intervjuaren på ett omedvetet plan kan påverka 

eller misstolka svaren. (Bell & Bryman, 2007) 

 

En risk med kvalitativa intervjuer är att intervjuobjekten besvarar frågorna efter vad 

som förväntas av dem och inte framför sina egentliga åsikter. Då ämnesområdet för 

denna uppsats troligtvis inte är av känslig natur kan detta uteslutas i större grad. Ett 

steg i detta var att erbjuda intervjuobjekten anonymitet i studien men även att låta 

intervjuobjekten godkänna det sammanställda materialet för att utesluta misstolkade 

svar. (Saunders et al., 2012) För att ytterligare undvika misstolkade svar spelades 

samtliga intervjuer in efter godkännande av intervjuobjekten, detta för att ge en högre 

reliabilitet och validitet i uppsatsen. 
 

3.3 Urval 
 

För att fastställa urvalet till den empiriska undersökningen har företag valts som arbetar 

aktivt med berättande marknadsföring inom livsmedelsbranschen och främst företag 

som har ett naturnära förhållningssätt. Företag inom livsmedelsbranschen som 

använder sig av denna typ av marknadsföring har kontaktats via e-post där en kort 

beskrivning angivits över det område som uppsatsen ämnar undersöka. I urvalet av 

företag som kontaktades valdes Arla, Leksands Knäckebröd och Skånemejerier vilka 

samtliga arbetar med berättelser i sin marknadsföring av varumärken. Inför den 

empiriska undersökningen är det av stor vikt att komma i kontakt med anställda som 

innehar kunskap samt erfarenhet om det område studien syftar till att undersöka vilket 

ökar validiteten i studien. Företagen som intervjuats kan åskådliggöras i tabell 1.   
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Företag Befattning Intervjutyp Datum Tid 

     Arla Senior Brand Manager På plats 2013-11-27 ca 60 min 

Leksands Knäckebröd Marknadschef Telefon 2013-11-26 ca 30 min 

Skånemejerier Marknadschef Telefon 2013-11-28 ca 40 min 
 

Tabell 1.  Intervjuobjekt 

 

3.4 Operationalisering  
 

Operationalisering innebär att finna en koppling mellan den valda teorin och det som 

ska undersökas (Saunders et al., 2012). För att kunna undersöka hur företag arbetar 

med storytelling i sin marknadsföring konstruerades en intervjuguide utifrån det 

teoretiska analysverktyget. Detta för att erhålla ett mätinstrument för storytelling som 

grundar sig i de teoretiska begreppen brand identity, brand heritage och core & 

extended identity. Reliabiliteten och validiteten har ökat genom en väl strukturerad 

operationalisering, då intervjuguiden och analysen baserats på samma analysverktyg. 

Detta för att undersökningen ska kunna påvisa ett liknande resultat vid ett senare 

tillfälle men också att säkerställa att studien undersöker det som syftet avser att 

undersöka (Saunders, 2012).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Intervjuguide – intervjufrågorna har utformats utifrån studiens analysverktyg 
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För att undersöka hur företag förmedlar vilka de är och vad de står för genom  

storytelling har intervjufrågorna utformats utifrån begreppet brand identity som 

innefattar dimensionerna brand heritage och core & extended identity vilket framgår i 

analysmodellen. För att få en djupare förståelse för hur företag använder storytelling för 

att förmedla företagets identitet har frågor ställts kring bakgrunden av uppbyggandet av 

varumärket och hur företagen aktivt arbetar med storytelling för att stärka varumärket.  

För att få en inblick i historien bakom varumärkesidentiteten fick företagen redogöra för 

de bakomliggande berättelser som finns till varumärkets uppkomst och hur dessa 

förmedlas i storytellingen. Frågor rörande företagens kärnvärden och budskap har 

ställts i syfte att få en större insikt i vad varumärkets core & extended identity är 

uppbyggt kring.  

 

Anledningen till att intervjuguiden består av endast ett fåtal öppna frågor är i syfte att 

låta intervjuobjekten få tala öppet och möjliggöra för följdfrågor (Saunders, 2012). 

Genom att ställa ett fåtal öppna frågor gav det intervjuobjekten ett stort utrymme att 

berätta fritt om deras arbete och erfarenheter med storytelling i sin marknadsföring. 

Detta gav en inblick i de olika sätt företag kan bemöta storytelling i den 

varumärkesbyggande processen.  
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4.0 EMPIRISK REDOGÖRELSE 

 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit under den empiriska studien. Den 

empiriska redogörelsen har utformats utifrån studiens intervjuguide (se figur 2). Den 

empiriska redogörelsen inleds med den bakomliggande historien bakom varumärkena 

vilket följs av hur de intervjuade företagen arbetar med storytelling i sin marknadsföring 

genom kärnvärden och budskap. I den empiriska redogörelsen används företagsnamnen 

vilka syftar till studieobjekten. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 

 

 

4.1 Historien bakom varumärket 
 

Redan år 1881 på Stora Arla Gård i Västmanland startades Sveriges första 

mejeriförening men det var inte förrän år 1915 som Mjölkcentralen bildades som kom 

att ligga till grund för ett av Sveriges idag mest framstående mejeriföretag. 

Mjölkcentralen skapades av mjölkbönderna själva för att styra upp mjölkhandeln i 

Stockholm som då bestod av en uppsjö av mejerier och mjölkbutiker. Symbolen för det 

kooperativa mejeribolaget var en röd ko som idag fortfarande lever kvar inom 

varumärket Arla men vars gestaltning har moderniserats. Det var först år 1975 när flera 

mjölkcentraler i landet gick samman som de bytte namn från Mjölkcentralen till Arla och 

Arlakon blev den nya logotypen. Ännu idag är Arla ett kooperativt bolag som ägs av 

mjölkbönder från ett flertal länder där Arlako-märkningen symboliserar det som 

producerats i Sverige. 

 

På Jon Olofs och Anna Olssons gård i Häradsbygden, en liten by utanför Leksand på 

1920-talet började en annan historia att ta form. Jon Olof och Anna hade åtagit sig den 

viktiga uppgiften att förse byns övriga gårdar med bröd. Det allra första brödet som 

bakades i det lilla ombyggda uthuset på gården var ett spisbröd vilket var lite grövre än 

det vi kallar knäckebröd idag. Traditionen med bakandet av knäckebröd fanns redan 

inom familjen då Annas mor Karin var en skicklig bagerska och bakkulla.  Verksamheten 

började växa i takt med populariteten hos byborna och även hotell och pensionat i 

bygden började köpa Jon Olof och Annas omtalade bröd. Knäckebrödet var till en början 
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både runda och fyrkantiga samt naggades till traditionellt knäckebröd men även 

rutbröd. När deras verksamhet blev allt större koncentrerades tillverkningen till det 

traditionsenligt runda knäckebröd som vi idag förknippar med Leksands Knäckebröd. 

 

Några decennier senare i annan del av Sverige beslutade några bönder för att gå 

samman i ett försök att få en mer lönsam och rationell mjölkproduktion. I och med detta 

lät bönderna bygga en första gemensam anläggning för tillverkning av smör i Lunnarp på 

Österlen år 1960. Detta resulterade i att endast ett mejeriföretag blev kvar i Skåne 

nämligen Skånemejerier som bildades år 1964. Idag har Skånemejerier en stark position 

på mejerimarknaden i Sydsverige men vägen dit har inte alltid varit självklar. Slutet på 

första decenniet under 2000-talet satte skräck i de skånska mjölkbönderna då en stor 

konkurrent äntrade mejerimarknaden i Skåne. Detta i takt med att mjölkpriset för 

bönderna sjönk tvingades Skånemejerier att varsla ett stort antal anställda.  Vid denna 

tidpunkt fanns en stor osäkerhet kring Skånemejeriers framtida överlevnad. 

Konsumenterna reagerade kraftfullt på detta och i protest hotade att bojkotta 

konkurrentens produkter.  Tillsammans med mjölkbönderna och det starka stödet från 

de lokala konsumenterna kunde Skånemejerier vända den negativa trenden och återtog 

sin starka position på den sydsvenska marknaden. 
 

4.2 Arbetet med storytelling  
 

“Vi jobbar med storytelling men det är inte bara EN storytelling utan flera stories som 

bygger upp varumärket” Ann Freudenthal, Arla  

 
Arla uttrycker den övergripande storytellingen av varumärket som det kooperativa 

företaget som ägs av sina bönder och i samklang med naturen erbjuder naturliga och 

hälsosamma produkter. Arla framhåller att deras sätt att framhäva böndernas arbete är 

genom Facebook och andra sociala medier såsom böndernas egna bloggar, bland annat 

genom bonden Elin på Ekerö. Arla har en portfölj av varumärken och beroende på vilket 

varumärke det handlar om arbetar de med storytelling på olika sätt. Arla lyfter 

exempelvis fram mjölken och arbetet med mjölken som naturens egen sportdryck. Det 

är ett sätt för dem att uppmärksamma hur bra mjölk är för hälsan när konsumenter 

sportar och motionerar. Arla menar att detta kan ses i deras pågående reklamkampanj i 

samarbete med Sveriges OS-trupp. Under åren har Arla arbetat med att lyfta fram 
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hälsoaspekten i sin storytelling med uttryck såsom mjölk är livet och reklam där gubbar 

och tanter hoppar högt för att visa hur hälsosam mjölk är. Arla berättar att ett annat sätt 

för dem att arbeta med varumärket är att lyfta fram det naturnära förhållningsättet i 

storytellingen, exempelvis genom Bregott. Konceptet i reklamen av Bregott har under 

alla år varit densamma, nämligen berättelsen om de svartvita korna. Där Arla beskriver 

att storytellingen bygger på vardagliga händelser, exempelvis partistämma, nätdejting 

och spionage i kohagen (se bild 1). I marknadsföringen av osten från Västgöta Kloster 

arbetar Arla med munkar för att berätta om det gamla arvet och den historia som ligger 

bakom hantverket och traditionen.   

 

 
                         Bild 1. Lånad från arla.se  

 

Även Leksands Knäckebröd lyfter fram det betydelsefulla i att berätta den gamla 

historien och traditionen bakom det äldre hantverket att baka knäckebröd med kvalitet. 

 

“Det är främst traditionen som vi försöker förmedla och att vi hållit på med det här 

sedan 1850-talet” Annika Sund, Leksands Knäckebröd 
 

 

Leksands Knäckebröd berättar att familjetraditionen lever kvar än idag och 

knäckebrödet bakas enligt de gamla genuina familjerecepten. Detta lyfter Leksands 

Knäckebröd fram i sin storytelling i både reklam och framförallt på förpackningarna i 

form av text och bilder. Leksands Knäckebröd vill genom denna storytelling påvisa den 

äkthet och stolthet som ligger bakom deras knäckebröd, som de själva menar är bakat 

med omsorg och kärlek. Leksands Knäckebröd framhåller i sin storytelling att de endast 

använder de allra bästa råvarorna: Svensk Sigill-märkt råg, friskt vatten från egen källa, 

jäst och salt samt att brödet bakas av bagare med kärlek och passion för det genuina 

knäckebrödet. En viktig del i storytellingen menar Leksands Knäckebröd är att framhålla 

den Svenska Sigill-märkningen som garanterar att spannmålen som används i 
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bakningen har lägsta tänkbara miljöbelastning och att rågen alltid går att spåra till den 

svenska gård där den har odlats. En del av garantin och även deras reklamslogan “Hit 

men inte längre” försäkrar konsumenter om att råget kommer från närliggande gårdar 

max 34 mil från Leksand, men främst från lokala bönder i Dalarna. 

 

Precis som Leksands Knäckebröd vill Skånemejerier också framhålla sitt naturnära 

förhållningssätt i storytellingen men även att bönderna har en stor roll i processen.   

 

“Framförallt vill vi berätta böndernas historia och vad de gör. Vi vill öppna upp 

gårdarna ännu mer och ha en stor transparens” Caroline Olsson, Skånemejerier 
 

Skånemejerier framhåller att de arbetar aktivt med att stärka bondens roll i varumärket. 

En viktig del i detta arbete är enligt Skånemejerier att i storytellingen berätta om 

familjen Sonesson på Gunnaröds Gård i Stockamöllan, som syns i Skånemejeriers 

reklamfilmer. Under perioden då Skånemejerier var i en djup kris och osäkra på 

företagets fortsatta framtid förstärktes samarbetet med bönderna. Skånemejerier 

berättar att en åtgärd för att rädda företaget var att bönderna besökte livsmedelsbutiker 

i deras närhet för att visa lokalbefolkningen vilka som var personerna bakom mjölken. 

Idag har det blivit allt viktigare för Skånemejerier att framföra böndernas arbete och 

visa personerna bakom mjölken i sin storytelling. Ett steg i denna riktning är att bjuda in 

lokalbefolkningen till sina gårdar exempelvis under skollov för att skapa en relation 

mellan bonde och konsument. Skånemejerier berättar att ett uppskattat inslag i 

marknadsföringen är att ha traditionsenliga kosläpp, vilket är en del av storytellingen 

för att visa att mjölken kommer från en levande varelse och inte från en maskin. 

Skånemejerier menar att det idag inte finns någon naturlig länk till gården. För tjugo år 

sedan kände de flesta någon som jobbade med jordbruk men så är inte fallet idag. Därför 

är det viktigt för Skånemejerier att bjuda in till gårdarna för att ge barn och vuxna en 

chans att titta och känna samt skapa en relation till sin lokala bonde.     

 

Att framhäva det naturnära förhållningssättet är inget unikt för just Skånemejerier utan 

något som både Arla och Leksands Knäckebröd arbetar aktivt med. Liksom 

Skånemejerier berättar Arla att det bjuder in konsumenter till kosläpp på de lokala 

gårdarna vilket de har sett uppskattas av konsumenterna. Arla arbetar även med Minior, 

ett program som bygger på att de anställda ska vara varumärket och agera i linje med 
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varumärket. Genom Minior bjuder Arla in barn i årskurs 1-3 till Arlas gårdar och idag 

har över en miljon barn fått möjligheten att umgås med bönder och kor. Leksands 

Knäckebröd belyser också vikten av det lokala i sin marknadsföring där de försöker 

köpa sin råg så nära bageriet som möjligt. En del i storytellingen av varumärket är att 

betona hur viktigt samarbetet är med de lokala bönderna och att Leksands Knäckebröd 

prioriterar närodlat från Dalarna. 
 

4.3 Kärnvärden som förmedlas genom storytelling  
 

“Arlas kärnvärden är naturligt hälsosamma produkter från svenska hållbara 
gårdar” Ann Freudenthal, Arla 
 

 
Arla framhåller vikten av att ha tydliga kärnvärden då det fungerar som en vägledning i 

det dagliga arbetet dels för anställda internt men även externt ut mot konsumenter i 

form av storytelling. Arlas kärnvärderingar är naturligt och hälsosamma produkter som 

kommer från svenska mjölkgårdar. Arla förtydligar att de vill att de anställda ska vara 

varumärket och agera i linje med det varumärket står för. Arla vill skapa framtiden inom 

mejeri för att sprida hälsa och inspiration till konsumenter på ett helt naturligt sätt. Arla 

trycker också på att de vill säkra högsta möjliga värde för bönderna på Arlagårdarna och 

ge dem en möjlighet till tillväxt. 

 

     “Kärnvärdena handlar om kvalité och miljöarbete rakt igenom vilket ligger högst upp 

på listan, men också familjeföretag och tradition” Annika Sund, Leksands Knäckebröd 

 

Leksands Knäckebröds kärnvärden har sina rötter i den gamla historia som företaget 

bygger på och är riktlinjer i det vardagliga arbetet men också i storytellingen mot 

konsumenter. Leksands Knäckebröd uttrycker att målsättningen inom företaget är att 

leverera felfria produkter som uppfyller den förväntande kvaliteten. Leksands 

Knäckebröd berättar att de anställda ständigt arbetar med att kvaliteten på 

knäckebrödet ska hålla högsta klass, hela vägen från råvara till färdigt bröd. Miljöarbetet 

är något som Leksands Knäckebröd också värnar om och genomsyrar hela 

verksamheten.  Detta speglas i deras arbete med återvinning och närodlade råvaror men 

även vattnet som tappas från egen källa. Ett viktigt kärnvärde att framhålla i 

storytellingen menar Leksands Knäckebröd är att brödet bakas enligt de gamla 



20 
 
 

familjerecepten som Olof och Anna använde på 1920-talet när de startade bageriet. 

Familjetraditionen är en tydlig ståndpunkt i Leksands Knäckebröds kärnvärden och 

företaget tror att detta har haft en bidragande faktor till framgången. 

 

    “Genom våra kärnvärden vill vi visa vår närhet till bönderna men också vårt personliga 

engagemang och den dialog vi för med våra konsumenter” Caroline Olsson, Skånemejerier 

 

Skånemejerier berättar att deras kärnvärden är grundstenen i varumärket. Företagets 

kärnvärden är närhet, smak och hälsa och är något som de anställda aktivt arbetar med i 

det dagliga arbetet. Skånemejerier uttrycker att närheten symboliserar det nära 

samarbetet mellan Skånemejerier och deras mjölkbönder men också dialogen med 

konsumenter om vad dem tycker är viktigt. Detta ger företaget en indikation på vad de 

behöver lägga krut på i sin verksamhet. Ett viktigt arbete som Skånemejerier lyfter fram 

är innovation och utveckling av produkter i form av smak samt inspirerande recept. 

Skånemejerier menar att de lägger stor vikt vid en hälsosam livsstil både inom företaget 

och i storytellingen mot konsumenter. Detta tas främst uttryck i begrepp som 

naturlighet och rörelse men också i omsorgen om djuren och miljön. 
 
 

4.4 Budskap som förmedlas genom storytelling  
 

“Arlakon handlar om naturliga och hälsosamma produkter som kommer 

från svenska mjölkgårdar nära dig” Ann Freudenthal, Arla 
 

Arla berättar att i deras varumärkesportfölj finns många olika budskap företaget vill 

förmedla genom storytelling beroende på vilken produkt det handlar om. När Arla 

marknadsför de olika produktkategorierna använder de sig av category-drivers som är 

produktspecifika berättelser som framförs i storytellingen. Arla menar att de budskap 

de flesta konsumenter förknippar Arla med är den röda Arlakon som har varit en symbol 

för det svensktillverkade sedan år 2000 då Arla fusionerades med danska bönder. Arla 

beskriver hur Arlakon går under produktkategorin Core Arla som bland annat innefattar 

mjölk, fil, grädde, gräddfil och ost där storytellingen är kring naturliga och hälsosamma 

produkter som kommer från svenska mjölkgårdar nära dig. Att förmedla budskapet i 

storytellingen om att produkten kommer från en svensk Arlagård syns inte minst på 

förpackningarna där Arla belyser att 7 av 10 konsumenter har en Arlagård som sin 
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närmaste mjölkgård. Vad gäller fil är budskap såsom konsistens, tradition och kvalitet 

viktiga att framhålla poängterar Arla.  Medan produktgruppen Kelda har bekvämlighet 

som ett tydligt budskap i sin stoytelling vilket lyfts fram i deras reklamslogan: Vad gör 

du när Kelda gör jobbet? 

 

Skånemejerier betonar också i sin storytelling att produkterna kommer från lokala 

mjölkgårdar nära konsumenterna. Detta återspeglas på deras förpackningar där mjölken 

är ursprungsmärkt så att konsumenter kan spåra från vilken gård mjölken kommer ifrån 

(se bild 2). Spårbarheten av mjölken menar Skånemejerier är ett viktigt budskap för 

varumärket och är en del av storytellingen.  

 

 
                   Bild 2. Lånad från skanemejerier.se 

 
 

“Det viktigaste budskapet är att fundera på vad mjölken, i det här fallet 

mejeriprodukterna, är värda” Caroline Olsson, Skånemejerier 

 

Förståelsen för värdet av mjölkens ursprung menar Skånemejerier är ett viktigt budskap 

i storytelling. Genom att berätta vad företaget gör och bjuda in konsumenter till 

gårdarna för att se arbetet bakom kulisserna hoppas Skånemejerier skapa en respekt 

och förståelse hos konsumenterna för böndernas yrkesroll och den omsorg som läggs 

ner i arbetet. För Skånemejerier har konkurrensen om lägst pris inte varit aktuell utan 

företaget betonar istället det viktiga arbetet bakom mjölken. Skånemejerier berättar att 

de genom sin storytelling vill förmedla stoltheten över det sydsvenska landskapet och 

att de värnar om den natur och jordbruk som Skåne har att erbjuda. Ett led i detta är att 

förmedla den sydsvenska levnadsstilen där många har en närhet till landet och 

jordbruket. Detta syns inte minst i storytellingen kring Åsens Lantmjölk där 
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Skånemejerier framhäver budskapet att mjölken har sitt ursprung i det vackra skånska 

landskapet. 

 

“Vi bakar knäckebröd på samma sätt som förr för att hålla i traditionen och behålla 

kvaliteten i hur man bakar knäckebröd ” Annika Sund, Leksands Knäckebröd 

 

Leksands Knäckebröd berättar att de är ett företag med gamla anor där budskapet i 

storytellingen är det gamla traditionsenliga sättet att baka knäckebröd. Leksands 

Knäckebröd beskriver att det fanns en omsorg i bakningen förr i tiden och att det är den 

omsorgen som företaget vill anamma. Idag använder Leksands Knäckebröd moderna 

maskiner men Leksands Knäckebröd förklarar att företaget bakar knäckebrödet på 

samma sätt som då med kärlek och omsorg för att behålla kvaliteten. Familjetraditionen 

är ett viktigt budskap i storytellingen kring varumärket och idag är det fjärde generation 

som driver familjeföretaget. Ett tydligt budskap som Leksands Knäckebröd redogör för i 

den senaste marknadsföringen av varumärket är uttrycket “Tänk Naturligt” som syns på 

de flesta förpackningarna. Företaget nämner att budskapet tar avstamp i deras tre 

kärnvärden: familjeföretaget i fjärde generationen, det egna vattnet som tappas från 

egen källa och den närodlade rågen som skördas max 34 mil från Leksand. “Tänk 

Naturligt”- kampanjen är en del av det naturliga synsätt som Leksands Knäckebröd vill 

förknippas med och därav framhålla att brödet bakas utan tillsatser. Leksands 

Knäckebröd berättar att de länge satsat på miljöarbetet och kan idag kalla sig ett hundra 

procent fossilfritt bageri vilket gör dem unika i sin bransch och är något som Leksands 

Knäckebröd anser är viktigt att framhålla i storytellingen kring varumärket. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                         Bild 3 Lånad från leksands.se 
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4.5 Storytelling differentierar varumärket 
 

“Det är storytellingen som är det som ska skilja oss åt från våra konkurrenter” 

 Ann Freudenthal, Arla 

 

Arla poängterar att det är storytellingen kring varumärket som differentierar dem från 

sina konkurrenter. Ett viktigt inslag i Arlas storytelling är Arlakon. Arla vill att 

konsumenter ska veta att de bidrar till att Arlabönderna får vara kvar och få fortsätta 

sitt arbete med hållbara och bra produkter när de köper en produkt med Arlakon på. 

Arla vill att konsumenterna ska ha en emotionell koppling till den röda Arlakon och veta 

att det står för någonting bra vilket gör att en konsument eventuellt väljer Arla framför 

ett annat konkurrerande varumärke i mejerikylen. Arla menar att det ligger ett stort 

värde i den positiva association som en stor del av Sveriges befolkning har med den röda 

kon. Vidare förklarar Arla att varumärket Bregott har kommit att få en stark 

personlighet som många förknippar med äkthet och trygghet vilket har gjort Bregott 

idag till ett av Sveriges mest köpta smör. 

 

“Att berätta vår historia tycker vi är väldigt viktigt och det är det som särskiljer oss 

en hel del” Annika Sund, Leksands Knäckebröd 

 

Leksands Knäckebröd anser sig ha en genuin historia bakom varumärket att berätta 

vilket blir en viktig del i differentieringen bland konkurrenter. Genom att hela tiden i sin 

storytelling berätta om brödets ursprung och att företaget har behållit 

familjetraditionen än idag har Leksands Knäckebröd stått ut bland sina konkurrenter. 

Leksands Knäckebröd berättar att till skillnad från andra konkurrenter bakar företaget 

en kaka i taget och inte på löpande band, vilket medför att företaget behandlar degen på 

ett sätt som enligt Leksands Knäckebröd ger mer smak i brödet. Leksands Knäckebröd 

vidhåller hur viktigt det är att berätta sin historia men att det finns ett hot till konceptet 

storytelling då många företag idag hittar på en historia kring varumärket. Detta gör att 

Leksands Knäckebröd måste arbeta ännu mer aktivt med storytelling i sin 

marknadsföring för att påvisa att det finns en äkta historia bakom varumärket. 

Miljöarbetet och ihärdigheten att hålla i kravet på bra råvaror är något som företaget 

uttryckligen vill förmedla i storytellingen och är väldigt viktigt för dem. Inte minst målet 

att vara ett fossilfritt bageri som Leksands Knäckebröd lyckades åstadkomma i år. 
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Leksands Knäckebröd framhåller att denna miljösatsning ligger väl i tiden med den 

pågående naturliga trend som fluktuerar inom livsmedelsbranschen men att denna 

satsning ligger långt i framtiden för konkurrenter som snarare har detta som mål till år 

2050. 
 

“Vi har alltid varit duktiga på att vara innovativa”  

Caroline Olsson, Skånemejerier 
 

Skånemejerier vill utmärka sig med att vara ett påhittigt företag och göra det som andra 

bara funderar över. Mentaliteten, som Skånemejerier beskriver det, lever kvar efter den 

kris företaget genomgick och har fortsatt prägla tänket att hela tiden våga och förbättra 

verksamheten för att vara steget före sina konkurrenter. Enligt Skånemejerier skapade 

krisen ett starkt lokalt engagemang hos konsumenter i södra Sverige och det har 

därigenom stärkt varumärkets position. Skånemejerier vill vara konkurrenskraftiga 

genom sitt personliga engagemang men också genom att ta till vara på den flexibilitet 

som finns i ett mindre företag. Något som Skånemejerier menar uppskattats av 

konsumenter är arbetet med ursprungsmärkningen där Skånemejerier både på 

hemsidan och i mobilapp möjliggör för konsumenter att knappa in datummärkningen på 

förpackningen. Detta gör det möjligt för konsumenter att se vilken mjölkgård som 

levererat just sin mjölk och att läsa om människorna på gården. Enligt Skånemejerier är 

det ett sätt för konsumenter att komma närmare bönderna vilket är en viktig del i 

storytellingen kring Skånemejeriers varumärke. Närhet för Skånemejerier innebär inte 

bara närheten till bönderna utan även till konsumenterna. Det är betydelsefullt för 

Skånemejerier att konsumenterna får komma till tals och att företaget alltid är 

tillgängliga för att lyssna och reagera. 
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5.0 ANALYS 

 

I detta avsnitt redogörs analysen av det empiriska resultatet med utgångspunkt i det 

teoretiska analysverktyg som ligger till grund för studien. Utifrån teorier inom brand 

identity ska begreppet storytelling som marknadsföringsverktyg vidare förklaras genom 

det empiriska resultat som framkommit i studien. 

 

5.1 Brand identity    
 

Aaker (2010) uttrycker varumärkesidentiteten som vad företag strävar efter att vara 

eller hur de vill uppfattas av konsumenter. Arla lägger stor vikt vid att förknippas med 

att vara det kooperativa företaget som ägs av sina bönder. Men också att uppfattas som 

ett företag med produkter som är producerade i samklang med naturen vilket ses i deras 

marknadsföring med öppna landskap och kor. I likhet med Arla vidhåller Skånemejerier 

också ett naturnära förhållningssätt i sin storytelling där bönderna har en stor roll i 

processen och är en viktig del av varumärkets identitet. Vidare menar Aaker (2010) att 

företag måste uttrycka sin identitet på ett aktivt och metodiskt sätt för att bygga ett 

framgångsrikt varumärke. Under intervjuerna har det framkommit att storytelling är en 

viktig del av marknadsföringen hos företagen för att uttrycka varumärkenas identitet 

gentemot konsumenter. Bönderna utgör en stor del av Skånemejeriers 

varumärkesidentitet vilket företaget uttrycker genom storytelling i sin reklam om 

familjen Sonesson på Gunnaröds Gård i Skåne. Leksands Knäckebröd vill att företagets 

identitet ska associeras med den gamla familjetraditionen och den historia som tog sin 

början på Jon Olofs och Annas gård utanför Leksand vilket de framhåller i sin 

storytelling. Detta i linje med Dennisdotter & Axenbrant (2008) som menar att 

storytelling är ett sätt att förmedla vilka företaget är och vad det står för.  

 

Enligt Kapferer (1997) skapar företag unika varumärken när varumärkesidentiteten 

framkommer på ett tydligt sätt. Leksands Knäckebröd har en tydlig ståndpunkt om vilka 

de vill vara och uppfattas av konsumenter vilket de framhåller i sin storytelling. 

Leksands Knäckebröd vill förknippas med det lilla familjeföretaget som bakar bröd på 

ett traditionsenligt sätt med naturnära råvaror vilket inte minst syns på deras 

förpackningar. Ett tydligt sätt för Arla att uttrycka sin varumärkesidentitet är genom 
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Arlakon som står för det svenskproducerade och att mjölken kommer från en lokal 

bonde nära konsumenten. Detta tydliggörs för konsumenterna på Arlas 

mjölkförpackningar där de framhåller att 7 av 10 svenskar har en Arlagård som sin 

närmaste mjölkgård.  Nandan (2005) menar att varumärket blir ett sätt för företag att 

kommunicera sin särprägel och individualitet. Skånemejerier använder sig av 

ursprungsmärkning som möjliggör för konsumenter att se vilken gård som tillverkat just 

deras mjölk vilket är ett unikt arbete i att framhålla det lokala naturnära tänket i 

storytellingen. 

 

Meningen med varumärkesidentitet är att bygga upp en relation mellan varumärke och 

konsumenter vilket Aaker (1996) menar att företag gör genom att förmedla egenskaper 

och fördelar med varumärket. Ett steg i det relationsbyggande arbetet inom 

Skånemejerier är att bjuda in lokalbefolkningen till sina gårdar under tillfällen som 

skollov för att skapa en relation mellan konsumenter och bönder. Även de 

traditionsenliga kosläppen är en viktig del i storytellingen för att visa var mjölken 

kommer från och på så sätt skapa en relation till varumärket. Skånemejerier menar att 

idag finns ingen naturlig relation med gården som det fanns för i tiden och därför blir 

denna typ av arbete allt viktigare.  Arla arbetar också med kosläpp som en del i 

relationsbyggandet men även med programmet Minior där skolbarn bjuds in till 

gårdarna under en dag för att få en inblick i en bondes arbete på gården och få en 

närmare relation med korna. Genom det relationsbyggande arbetet kan företag genom 

sina varumärken skapa förtroende och lojalitet hos konsumenter vilket Labrecque & 

Milne (2012) poängterar är viktigt gällande varumärkets identitet. Ett sätt för Leksands 

Knäckebröd att skapa förtroende är att understryka i sin storytelling att de bakar 

knäckebrödet med kärlek och omsorg på det gamla traditionsenliga sättet med en kaka i 

taget. Arla däremot vill att konsumenter ska ha en relation till den röda Arlakon och att 

det står för någonting bra vilket skapar lojalitet som gör att konsumenter väljer Arla 

framför ett konkurrerande varumärket i mejerikylen. 

 

Schmitt & Simonson (1997) antyder att en sammanhållen och tydlig 

varumärkesidentitet som konsumenter enkelt uppfattar och förstår skapar en tillit hos 

konsumenter vilket differentierar varumärket och skapar en efterfrågan på marknaden. 

Detta är något som Skånemejerier fick uppleva under sin kris då den lokala befolkningen 
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tog ett starkt ställningstagande för Skånemejeriers fortsatta framtid. Under denna kris 

var berättelsen om mjölkens ursprung väldigt viktig i skapandet av den lojalitet som 

byggdes upp kring varumärket. Detta i likhet med Fog et. al (2005) som menar att 

storytelling kan bidra till att varumärkesidentiteten blivit mer förståelig och fängslande 

för konsumenter. Bland annat besökte bönderna de lokala livsmedelsbutikerna för att 

visa konsumenterna vilka som var personerna bakom mjölken.  Detta var avgörande för 

Skånemejeriers fortlevnad och den starka position som de idag besitter i Sydsverige. Det 

är relationen och lojaliteten med lokalbefolkningen genom storytellingen som 

Skånemejerier hela tiden arbetar med gällande uppbyggandet av varumärket. En del i 

detta är den öppna dialogen med konsumenterna och att vara tillgängliga för att snabbt 

reagera på konsumenters åsikter och önskemål.  

5.2 Brand heritage  
 

Aaker (2010) uttrycker brand heritage som en viktig värdeskapande komponent av 

varumärkesidentiteten då brand heritage lyfter fram de historiska rötterna och gör 

varumärket äkta och skiljer det från andra varumärken. Leksands Knäckebröd som har 

en historia och en tradition som gått i arv i generationer att berätta och som de 

förmedlar i sin storytelling särskiljer dem från andra konkurrenter. Alla varumärken har 

en historia men Urde et al. (2003) menar att några varumärken också har ett arv att 

berätta i storytellingen som blir en viktig tillgång för varumärket.  Hos Skånemejerier är 

mjölkböndernas arv och arbetet på gårdarna en viktig tillgång i storytellingen. En 

anledning till att berätta sin historia menar Delahaye et al. (2009) är att historien bakom 

ett varumärke gör det unikt och svårt för konkurrenter att imitera. Den långa historien 

bakom den röda Arlakon gör varumärket unikt och gör symbolen igenkännbar för 

konsumenter i relation till konkurrerande varumärken.  

 

Enligt Simmons (2006) kan storytelling framföra varumärkens unika historia vilket 

skiljer dem åt från sina konkurrenter. Leksands Knäckebröds historia är unik och svår 

att imitera då hela bakningsprocessen kan förklaras av den gamla 

familjetraditionen.  Precis som Aaker (2010) framhåller så har arvet och traditionen i 

Leksands Knäckebröd byggts upp och vårdats under årtionden. Brand heritage kan 

stärka och lyfta fram varumärket, vilket enligt Aaker (2010) skapar mervärde då 
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historien och arvet är ett inslag i storytellingen.  Skånemejerier vill genom sin 

storytelling skapa en förståelse och en respekt för böndernas yrkesroll genom att lyfta 

berättelsen om det arv mjölkbönderna förvaltar och på så sätt tillföra ett mervärde till 

mjölken.  

 

Vidare menar Aaker (2010) att varumärken som har en betydelsefull historia 

symboliserar trovärdighet och trygghet vilket gör varumärket konkurrenskraftigt. 

Arlakon har en lång historia bakom sig som sträcker sig tillbaka till år 1915. Då 

symbolen har funnits under en lång tid så har Arlakon fått en stark ställning i de svenska 

folkhemmen och förknippas idag med äkthet och trygghet. Urde et al. (2007) anser att i 

de företag som historien har en framträdande roll är det viktigt att framhålla historien i 

storytellingen då den utgör en viktig del i varumärkets identitet. Detta återspeglas i 

Leksands Knäckebröd som bygger sin identitet på historien och familjetraditionen 

bakom varumärket vilket förmedlas i storytellingen. För att skapa legitimitet och 

autencitet för varumärket menar Blombäck & Brunninge (2013) att företag måste 

förtydliga det historiska arvet och göra det relevant för konsumenter idag. För att 

framhålla mjölkböndernas arv och tradition i ett sammanhang som gör det mer aktuellt 

för konsumenter idag har Skånemejerier infört ursprungsmärkning som ett modernt 

och roligt sätt för konsumenter att ta del av de arv Skånemejerier vill förmedla med sina 

mjölkgårdar. Ett annat modernt forum idag där berättelsen möter konsumenten är 

genom bloggar vilket Arla aktivt arbetar med som en del av sin storytelling. I bloggen får 

konsumenten möta bonden Elin där de får ta del av hennes vardag som ekologisk bonde 

på Ekerö. Andra kanaler att förmedla sin berättelse är genom Facebook och andra 

sociala medier. 

5.3 Core & Extended identity 
 

Varumärkets identitet är uppbyggt av företagets kärn- och utökade identitet. Aaker 

(2010) menar att kärnidentiteten kan beskrivas som varumärkets innersta punkt, 

varumärkets själ och består av de allra viktigaste associationerna som företaget vill 

förknippa med varumärket. Leksands Knäckebröd vill förknippas med kvalité och 

miljöarbete men också den gedigna traditionen och historien bakom familjeföretaget. 

Företagets främsta kärnvärden tar sig uttryck i den närodlade rågen som skördas max 
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34 mil från Leksand, det egna vattnet som tappas från egen källa och familjeföretaget i 

fjärde generationen. Dessa kärnvärden är själen i verksamheten och är deras 

kärnidentitet vilket genomsyrar det dagliga arbetet och är det som Leksands 

Knäckebröd strävar efter att bli associerade med. För att förmedla dessa värderingar 

arbetar Leksands Knäckebröd aktivt med storytelling vilket tar stöd i Fog et al.(2008) 

resonemang som menar att storytelling på ett enkelt sätt kan förmedla företagets 

värderingar.  

 

Skånemejerier lyfter fram kärnvärdena närhet, smak och hälsa i sin storytelling vilka 

utgör varumärkets inre kärna.  Arlas kärnidentitet tar ett annat uttryck då företaget 

innehar en stor varumärkesportfölj och där kärnidentiteten istället ligger i de olika 

varumärkenas attribut. Arla framhåller att deras kärnvärden är naturliga hälsosamma 

produkter från svenska gårdar där produkterna är i centrum. Detta kan ta stöd i 

Ghodeswars (2008) syn på innebörden av kärnidentiteten som istället belyser 

produkters attribut och prestanda som kärnidentitet. Bregott är ett exempel på ett 

varumärke med en tydlig kärna där Arla framhåller den naturligt goda smaken.  

 

Aaker (2010) menar att kärnidentiteten bör omfatta varumärkesassociationer som 

kvarstår under en längre tid vilket gör varumärken motståndskraftiga vid 

marknadsförändringar, såsom nya marknader eller utökade produktutbud. Leksands 

Knäckebröd har ända sedan familjeföretaget startade haft samma kärnvärderingar som 

består än idag, vilket företaget tror har lett till deras framgångssaga. Skånemejeriers 

kärnvärde närhet visade sig vara en viktig ståndpunkt under den kris som företaget 

genomgick. Genom att inte rubba på sina värderingar lyckades företaget vända den 

negativa trend som följde av den drastiska marknadsförändringen. För att varumärkets 

kärnvärden inte bara ska vara tomma ord menar Urde (2009) att de ska vara förankrade 

i företaget och inte vara påhittade, utan växa fram genom varumärkets historia. 

Leksands Knäckebröd framför att de arbetar aktivt med storytelling för att förmedla den 

äkta historien bakom varumärket. Detta har blivit ännu viktigare nu då företaget anser 

att det föreligger ett hot mot konceptet storytelling då många företag idag hittar på en 

historia om varumärket.  
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Aaker (2010) menar att den utökade identiteten förtydligar och fullständiggör 

varumärkesidentiteten. Fog et al. (2005) stödjer detta resonemang genom att antyda att 

den utökade identiteten förlänger kärnidentiteten och lättare når ut till konsumenter. 

Detta kan ses i Arlas marknadsföring av deras produktkategorier där de använder sig av 

category-drivers i sin storytelling för att tydliggöra specifika berättelser om sina 

varumärken. Detta är ett sätt för Arla att arbeta med sina kärnvärden men i form av 

budskap som blir enklare för konsumenter att ta till sig. Ghodeswar (2008) menar dock 

att den utökade identiteten snarare innefattar olika element i varumärkesidentiteten 

som exempelvis relationer. Ett viktigt inslag i Skånemejeriers storytelling kring 

varumärket är att berätta och bjuda in konsumenter till gårdarna för att skapa förståelse 

och en relation till sin lokala mjölkbonde. Att konsumenter förstår värdet av mjölkens 

ursprung och den omsorg som läggs ner i arbetet är en betydelsefull del i 

Skånemejeriers berättande marknadsföring. Även Arla anser att det är viktigt att skapa 

en relation till varumärket och detta gör dem bland annat genom årliga kosläpp som är 

en uppskattad aktivitet hos konsumenter.  

 

Till skillnad från kärnidentiteten som är bestående över tid så menar Aaker (2010) 

att den utökade identiteten är mer anpassningsbar till nya trender och marknader. 

Leksands Knäckebröd senaste kampanj “Tänk Naturligt” som syns på de allra flesta 

förpackningar vill berätta om det naturliga synsätt som Leksands Knäckebröd vill 

förknippas med vilket ligger i linje med den naturliga trend som pågår inom 

livsmedelsbranschen. Inför stundande vinter-OS har Arla ett samarbete med OS-truppen 

som kan ses i reklamen om naturens egen sportdryck, där Arla genom storytellingen vill 

förmedla att mjölk är bra vid idrottsutövande. Vidare menar Aaker (2010) att ett 

varumärkes budskap ska överrenstämma med företagets kärnvärderingar och att 

budskapen är ett sätt att förmedla kärnvärderingarna och sätta dem i ett sammanhang 

som berör konsumenter. “Tänk Naturligt”- kampanjen som Leksands Knäckebröd 

arbetar med tar avstamp i deras kärnvärderingar och är ett sätt att fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Även Skånemejeriers budskap ligger nära företagets kärnvärden då 

böndernas roll ofta framförs i deras storytelling. Detta har en direkt koppling till 

kärnvärdet närhet, vilket syftar till den närhet Skånemejerier vill ha till sina bönder men 

också närheten mellan konsumenter och bönder. 
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6.0 SLUTSATS  

 
I den avslutande delen av uppsatsen presenteras resultatet av analysen där syfte och 

forskningsfrågan ämnas besvaras. Därefter följer en slutdiskussion och förslag till vidare 

forskning.  
 

 

 

Uppsatsens syfte var att få en djupare förståelse för storytelling som ett externt 

marknadsföringsverktyg och hur företag inom en given bransch arbetar med 

storytelling för att stärka sitt varumärke. Studien har varit ett försök att ta fram ett 

möjligt teoretiskt analysverktyg som skulle kunna förklara hur företag kan arbeta med 

storytelling i den varumärkesbyggande processen. Uppsatsens forskningsfråga är: Hur 

arbetar företag inom livsmedelsbranschen med storytelling som ett externt 

marknadsföringsverktyg i den varumärkesbyggande processen? 

 

I resultatet av studien har det framkommit att storytelling utgör en stor del av de 

studerade företagens marknadsföring i arbetet med att stärka deras varumärken. 

Studien visar att företagen arbetar med storytelling på olika sätt genom att framhålla 

olika delar av varumärket i marknadsföringen. Resultatet påvisar att stortyelling 

används i marknadsföringen för att uttrycka vilka företagen är men också berätta den 

historia som ligger bakom varumärket samt de värderingar och budskap som 

varumärket vill förmedla. Studien indikerar att det framtagna analysverktyget kan vara 

ett möjligt sätt att förklara hur företag kan använda storytelling, då den empiriska 

undersökningen visar att de valda teoretiska begreppen; brand identity, brand heritage 

och core & extended identity är tydliga inslag i samtliga företags arbete med storytelling.  

 

Resultatet av studien kan bidra till att öka kunskapen om storytelling och hur företag 

kan arbeta med marknadsföringsverktyget för att stärka varumärken. Detta då 

resultatet av den empiriska undersökningen presenterar hur tre olika företag arbetar 

med storytelling i den varumärkesbyggande processen. Studien kan även bidra till den 

idag begränsade forskningen om storytelling då resultatet av studien indikerar att de 
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teoretiska begreppen som utgör det analytiska verktyget har visat sig vara tydlig inslag i 

de undersökta företagens marknadsföring och kan således teoretisera begreppet 

storytelling.  

6.1 SLUTDISKUSSION 
 

Studien visar att storytelling som externt marknadsföringsverktyg utgör en stor del av 

marknadsföringen hos de undersökta företagen. Företagens storytelling har tydliga 

inslag av samtliga komponenter i analysverktyget men framhålls olika mycket i 

marknadsföringen. Således kan det framtagna analysverktyget ge en förklaring till hur 

företag kan arbeta med storytelling i sin marknadsföring av varumärken. Studien kan 

även bidra till forskningen då analysverktyget har visat sig vara ett möjligt sätt att 

teoretisera det annars så empiriska begreppet storytelling.  

 

Då storleken på studiens empiriska underlag eventuellt kan ifrågasättas bör man vara 

försiktig med att dra några generella slutsatser om det framtagna analysverktyget och 

huruvida det kan förklara storytelling i en bredare kontext. Då denna studie är ett försök 

att ta fram ett analysverktyg som kan förklara begreppet storytelling kan en ytterligare 

studie med ett större empiriskt urval med fördel genomföras för att kunna utesluta viss 

osäkerhet kring verktyget.  

 

Studien har utgått från svenska företag inom livsmedelsbranschen, således vore det 

intressant att utifrån studiens framtagna teoretiska analysverktyg studera företag i 

andra branscher. Detta för att undersöka om verktyget är applicerbart i andra kontexter 

där storytelling har ett tydligt inslag i den externa marknadsföringen av varumärken. 

Det skulle även vara intresseväckande att undersöka om det framtagna analysverktyget 

skulle kunna användas vid studier om storytelling internt ur ett ledningsperspektiv. I 

och med att studien undersökt storytelling externt ur ett företagsperspektiv vore det 

följaktigen spännande att studera storytelling ur ett konsumentperspektiv. Detta i avsikt att 

kunna observera hur konsumenter mottar storytelling som företag förmedlar och vilka 

effekter marknadsföringsverktyget har i den varumärkesbyggande processen.  
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Som så många andra berättelser har även denna nått sitt slut men förhoppningsvis har 

uppsatsen bidragit till en ökad kunskap om ett idag begränsat forskningsområde och 

inspirerat andra att vidare undersöka det spännande begreppet storytelling.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Intervjuunderlag  

 

Intervjufrågorna är detsamma för samtliga företag och berör brand identity, brand 

heritage och core & extended identity.  

 

 

1. Vill du berätta om bakgrunden kring uppbyggandet av ert varumärke?  

 

2. Hur jobbar ni för att stärka ert varumärke gentemot konsumenter?  

 

3. Finns det någon bakomliggande berättelse/historia till ert varumärke? 

 

4. Hur försöker ni förmedla till konsumenter i marknadsföringen?  

 

5. Vilka budskap vill ni förmedla till konsumenter?  

 

6. Hur förhåller sig dessa budskap till era kärnvärden?  

 

7. Hur försöker ni skilja er från andra konkurrenter inom samma bransch?  

 
 

 

 

 


