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Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel: Kapitalkällan – en varumärkeskapitalsorienterad fallstudie över 

konkurrenssituationen mellan Loka och Ramlösa år 2000-2008. 

Seminariedatum: 2010-06-04 

Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp 

Författare: Christian Lennartsson, Eric Malm 

Handledare: Johan Anselmsson 

Nyckelord: Varumärkeskapital, Brand Equity, Brand Awareness, Line Extension, B2B-

varumärke. 

Syfte: Att undersöka om det kan finnas en förklaring till hur ett varumärke (Loka) kan uppnå 

bättre försäljning än ett annat som samtidigt tycks favoriseras av konsumenter (Ramlösa) är 

syftet med vår studie. Teori inom området för varumärkeskapital gör gällande att detta 

förhållande utgör en anomali. Vi ämnar undersöka om det trots allt kan finnas en förklaring 

inom ramen för sådan teori eller om detta fenomen kan påvisa en lucka inom 

varumärkeskapitalsteori. 

Metod: Denna studie har en explanativ ansats där vi söker förklaringen till ett fenomen som 

tycks svårförklarat inom gängse teori. För att kunna förklara detta fenomen har vi använt oss 

av historisk försäljningsdata, återförsäljarenkäter och mätning av attityder på Internet. 

 

Resultat: Vår studie visar att det kan vara svårt att avgöra vad starkt varumärkeskapital 

innebär och hur detta översätts i värde för ett företag. Det tycks stämma att Ramlösa har ett 

starkare varumärke än Loka utifrån vårt teoriunderlag. Samtidigt kvarstår att Lokas 

försäljning är starkare. Vi har funnit att det i detta fall finns ett samband mellan en line 

extension i form av utökat smakutbud och försäljningsökning. Detta resultat föranleder vidare 

forskning på sambandet mellan line extensions och varumärkeskapital. 
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Abstract 

 
Title: Liquid Equity – A brand equity oriented case study on the competitive relationship 

between Loka and Ramlösa during the years 2000-2008. 

 

Seminar date: 2010-06-04 

 

Course: FEKP01, Degree Project Graduate level, Business Administration, Graduate level, 

15 University Credits Points  

 

Authors: Christian Lennartsson, Eric Malm 

 

Advisor: Johan Anselmsson 

Key words: Brand Equity, Brand Awareness, Line Extension, B2B-branding. 

 

Purpose:  The purpose of our study is to find an explanation to how one brand (Loka) can 

achieve higher figures of sale than another (Ramlösa), while the latter seems to be favoured 

by consumers. This relationship has been shown to be an anomaly according to brand equity 

theory. Our aim is to explore if there despite of this might be an explanation within the field 

of such theory or if there is in fact a gap of knowledge in brand equity theory. 

 

Methodology:  The study is carried out from an explanatory approach where the explanation 

to a phenomenon that prevalent theory finds hard to explain is sought.  In order to find such 

explanation we have employed historical figures of sale, questionnaires to retailers and 

measuring brand attitudes on the Internet.  

 

Conclusions: Our study shows that it might be hard to determine the effects of strong brand 

equity and how to transform this to value for a firm. We have shown that Ramlösa does in fact 

have a stronger brand than Loka if evaluated through our body of theory. Meanwhile it is still 

prevalent that Loka’s sales are stronger. We have found that there is in this case a correlation 

between a line extension based on a wider range of flavours and higher figures of sales. This 

finding calls for further studies on the connection between line extensions and brand equity. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den klassiska marknadsföringsteorin har presenterat flera olika koncept för hur ett företag ska 

lyckas bli marknadsledare. Det har handlat om att ha överlägsen produktion, produkt, 

säljstyrka eller marknadsföring. På senare tid har man talat mer om en helhetsbild, enligt 

Kotler och Keller kallad ”holistic marketing” (2009).  

Gemensamt för de flesta marknadsföringsteorier idag är att den produkt eller tjänst ett företag 

erbjuder är mindre intressant än hur företaget framställer sig självt. Bilden av företaget och 

hur kunder och andra intressenter uppfattar denna bild tycks vara nyckeln till framgång. Det 

finns heller ingen aspekt av en produkt eller ett företag som är så beroende av denna bild som 

varumärket. Varumärket fungerar som ett paraply över alla associationer till företaget och 

dess betydelse för dagens marknadsföringsteori är därför lätt att förstå. 

Hårdraget kan man tala om ett nytt marknadsföringskoncept som skulle kunna heta 

varumärkeskonceptet. Man köper idag inte längre bara en produkt utan man köper den känsla 

eller det värde en produkt ger, och avgörande för detta är dess varumärke. Där man tidigare 

satsade på en överlägsen produkt eller en överlägsen säljstyrka satsar många företag idag på 

att stärka sitt varumärke. Om försäljningen uteblir är det i många fall lika naturligt att 

förstärka sitt varumärke som att förbättra sin produkt. En innovation, hur bra den än må vara, 

riskerar att misslyckas om inte ett väl genomarbetat varumärke finns med i bilden (Aaker 

2007). 

Ingen har tid och resurser att satsa på allt och genom att satsa på en sak väljer man samtidigt 

att avstå från någonting annat. Varumärkesbyggande tycks ha blivit en sådan sak som företag 

väljer att satsa på. Att det ska vara ekonomiskt lönsamt att sätta varumärket framför andra 

saker är nödvändigtvis inte självklart, men det finns många teoretiker, däribland framstående 

namn som David Aaker (1995) och Kevin Lane Keller (2001), som framhåller relevansen i 

detta. 

1.1.2 Varumärkeskapital  

På grund av att varumärken har visat sig kunna utgöra en avgörande skillnad för ett företags 

resultat har man från akademiskt håll funnit det nödvändigt att försöka hitta mått för att kunna 

mäta värdet på ett varumärke. Den förste som skapade en allmänt vedertagen metod för detta 

var David Aaker med Managing Brand Equity (1991). Här talas om begreppet ”brand equity” 

som på svenska kan översättas till ”varumärkeskapital”. Detta varumärkeskapital kan 

definieras som den faktor som gör att ett varumärke väljs framför ett annat. 

Aaker identifierar ett antal områden som avgör hur detta varumärkeskapital skapas och vilka 

komponenter som är avgörande för detta. De är lojalitet, upplevd kvalitet, association, 

medvetenhet och marknadsuppträdande och det finns enligt Aaker flera olika mått för att mäta 

dessa komponenter. Det allra viktigaste kanske är måttet prispremium (price premium) som 
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ingår under lojalitetskomponenten och är den skillnad i pris en konsument kan tänka sig att 

betala för att få ett varumärke framför ett annat (Aaker, 1996). Att ett varumärke har ett 

prispremium gentemot ett annat kan vara ett enkelt sätt att bedöma deras relativa 

varumärkeskapital. 

Efter Aaker har andra kommit med bidrag till teoribildning kring varumärkesteori. I synnerhet 

Kevin Lane Keller som bland annat utvecklat en värdekedja för varumärken som visar hur 

positiva varumärkesegenskaper i slutändan kan generera marknadsresultat. Denna modell är 

viktig för att förstå de fundamentala mekanismerna inom varumärkeskapitalsteori. Eftersom 

det idag är allmänt accepterat att ett varumärke i sig kan besitta värde förstår varje företag att 

det är värdefullt för deras verksamhet att ha ett starkt varumärke. Kellers värdekedja visar hur 

denna styrka är uppbyggd och hur den i slutändan kan generera resultat och till och med 

avkastning för aktieägare.  

 

Figur 1 – Kellers Brand Value Chain (Keller 2003). 

Denna modell är också högintressant eftersom den utgör teoribildning kring hur ett starkt 

varumärke kan generera intäkter. Hårdraget säger den att det starkaste varumärket kommer att 

generera störst intäkter, något som annars inte behöver vara helt självklart. Det finns flera fall 

där varumärken som av majoriteten anses som starkast inte är störst på marknaden och kanske 

inte ens i närheten av det, betänk bara sådant exempel som prisade Apple som bara har 10 %
1
 

av marknaden. 

                                                 
1
 Detta gäller marknaden för laptops. Detta kan vara värt en förklaring eftersom Apple är verksamma på flera 

marknader. (http://www.tuaw.com/2009/01/02/apple-market-share-tops-10-windows-share-lowest-since-

tracking) 

http://www.tuaw.com/2009/01/02/apple-market-share-tops-10-windows-share-lowest-since-tracking
http://www.tuaw.com/2009/01/02/apple-market-share-tops-10-windows-share-lowest-since-tracking
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1.2 Problemdiskussion 

Anselmsson, Johansson och Persson har även gjort studien The battle of brands in the 

Swedish market for consumer packaged food: A cross category of brand preference and liking 

där fler slutsatser kring varumärkesstyrka inom livsmedelsbranschen dras. I denna studie 

lyfter författarna fram ett intressant exempel som de ser som ett uppslag för framtida 

forskning. Det rör två varumärken inom buteljerat vatten; Loka och Ramlösa. I detta fall har 

Anselmsson et al funnit underlag för att Loka är marknadsledande trots att konsumenterna i 

deras undersökning klart föredrar Ramlösa. Undersökningen som baseras på data från 

marknadsundersökningsbyrån GfK (om GfK, se avsnitt 2.3.2.1) visar att Ramlösa har ett 

prispremium på 5-10% över Loka. 

Just detta förhållande har fångat vår uppmärksamhet för det tycks gå stick i stäv med gängse 

varumärkesteori. Enligt Aaker (1996) ska det varumärke som har ett prispremium över ett 

annat varumärke även ha högre varumärkeskapital, och Keller visar med sin värdekedja på att 

det starkaste varumärket är det som kommer att prestera bäst även försäljningsmässigt. Det 

finns alltså något intressant att finna i exemplet med Loka och Ramlösa. Kanske har vikten av 

varumärkeskapital överdrivits av Aaker med flera? Anselmsson et als studie visar dock enbart 

på att Ramlösa har ett starkare varumärke hos konsumenter. Kanske är det relevant att tala om 

varumärkeskapital i flera led än så till exempel gentemot återförsäljare? I varje fall tycks 

Anselmsson et al (2008) misstänka det:  

Could it be that an efficient distribution system and a positive relationship with the retailers (ie an 

emphasis on the distributor level) has turned out to be a more successful strategy with which to build the 

brand than a focus on the end-consumer would have generated? 

 

Att jobba med varumärkeskapital på business-to-business-nivå (B2B) är också något som i 

allt högre grad har uppmärksammats av teoretiker inom marknadsföring. Till exempel har 

Kuhn et al (2008) anpassat Kellers varumärkeskapitalspyramid till att passa bättre för B2B-

marknaden. Niklas Persson vid Lunds universitet, en av medförfattarna till studien som 

uppmärksammat fallet med Loka och Ramlösa, har också anpassat Kellers värdekedja för 

varumärken till B2B-marknaden i en kommande avhandling (2010). 

Enligt den B2B-baserade varumärkeskapitalsteori vi har nämnt kan ett varumärke uppfattas på 

ett annat sätt hos återförsäljare än konsumenter (Kuhn et al, 2008). Om Loka är starkare i 

återförsäljarled kan det mycket väl vara en faktor som förklarar deras bättre resultat. I en 

bransch som livsmedelsbranschen där man är beroende av återförsäljare för att ens produkt 

ska hamna på butikshyllor och säljas skall B2B-relationen säkerligen inte underskattas. 
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1.2.1 Precisering av problemet 

För att belysa hur fallet med Loka och Ramlösa är en paradox utifrån detta teoretiska 

perspektiv kan en enkel deduktion användas.  

Premiss 1: Ett varumärke med mer varumärkeskapital än ett annat visar också upp bättre 

marknadsresultat. 

Premiss 2: Ramlösa har mer varumärkeskapital än Loka. 

Slutsats: Ramlösa säljer bättre än Loka. 

Eftersom denna slutsats har visat sig vara falsk måste det dölja sig något fel i någon av de två 

stipulerade premisserna. Den första premissen skulle kunna vara falsk på så sätt att det kan 

visa sig att det finns andra, för oss inte uppenbara variabler, som gör att det varumärket som i 

det här fallet har mer varumärkeskapital inte säljer bättre. Det skulle exempelvis kunna visa 

sig att det varumärke som har bäst relation till distributörer eller återförsäljare i vissa fall kan 

sälja mer. Om den andra premissen ska vara felaktig ska Ramlösa alltså inte ha mer 

varumärkeskapital än Loka. Aaker (1996) menar att prispremium som enskilt mått är den 

tydligaste indikatorn på större varumärkeskapital. Det kan dock även i detta fall finnas nivåer 

som inte är uppenbara för oss. Ramlösa har kanske ett starkare varumärke i konsumenternas 

ögon men deras ställning hos återförsäljare behöver inte vara lika stark. Det kan kanske vara 

så att det behövs skiljas på varumärkeskapital i konsumentled och återförsäljarled. När det 

kommer till återförsäljarledet i detta exempel skulle Loka kunna ha ett starkare varumärke än 

Ramlösa. Att ett starkt varumärke behöver vara avgörande för att öka försäljningen är heller 

inte helt självklart, en studie av Sandra Luxton (2001) pekar på att det finns en tendens i 

livsmedelsbranschen att satsa på andra åtgärder än varumärkesbyggande för att öka 

försäljningen, till exempel gratisprodukter och sänkta priser. Vi har därför valt att se närmare 

på återförsäljarledet i fallet Loka och Ramlösa, för att på så sätt bedöma hur viktigt 

varumärkeskapital är i detta led och om det där kan finnas en förklaring till vårt teoretiska 

problem. 

1.2.2 Syfte 

Vad kan vi finna för orsaker till att Loka är marknadsledande trots att Ramlösa egentligen 

borde innesitta denna position enligt gängse varumärkeskapitalsteori? 

Genom att studera konkurrenssituationen mellan Loka och Ramlösa på flera olika nivåer 

hoppas vi kunna hitta en förklaring till den situation vi har sett där Loka är marknadsledande 

trots att Ramlösa har ett starkare varumärke. Detta är en paradox ur ett varumärkeskapital 

teoretiskt perspektiv. Vi hoppas kunna visa hur varumärkeskapitalteori på detta område är 

otillräcklig och att det kan finnas förklaringar till uppkomsten av liknande situationer som inte 

kan förklaras endast utifrån varumärkesstyrka. Syftet är sålunda att denna studie ska kunna 

komma fram till en förklaring som inte är fallspecifik utan även kan appliceras på andra fall 

inom livsmedelsbranschen. 
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2. Metod 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Eftersom vi har valt att ta oss an ett fall där det tycks föreligga en paradox har det varit viktigt 

för oss att ha en explanativ ansats till vårt problem. En sådan ansats har till avsikt att förklara 

ett fenomen och varför det ser ut som det gör (Kinnear & Taylor, 1996) och är därför lämplig 

för en utredande fallstudie som vår. Vidare innebär en ansats av denna natur en 

hypotesprövning där man testar olika hypoteser i syfte att förklara problemets orsak (Lundahl 

och Skärvad, 1999). Genom att undersöka konkurrenssituationen mellan Loka och Ramlösa 

på flera olika nivåer hoppas vi kunna komma fram till en möjlig förklaring till uppkomsten av 

situationen.  

Då vårt syfte med uppsatsen är att utreda ett till synes svårförklarligt fenomen vore det svårt 

att använda en explorativ eller deskriptiv ansats eftersom vi på förhand inte riktigt har 

identifierat vårt problem till fullo. 

 

2.2 Undersökningsdesign 

I regel utformas en undersökning utifrån kvalitativ eller kvantitativ design (Bryman & Bell, 

2005). Det kvalitativa angreppssättet lämpar sig för en djupdykning i ett avgränsat ämne 

medan det kvantitativa angreppssättet bör användas då man söker en generell blick över 

ämnet och förutsätter i regel en större undersökning (Jacobsen, 2002). Kunskapssyftet är i 

allra första hand att orsaksförklara de företeelser som är föremål för undersökningen. 

(Jacobsen, 2002).  

Med en kvalitativ undersökningsstrategi finns det också möjligheter att kvantifiera resultatet 

av undersökningen, genom kodifiering av resultatet (Lundahl & Skärvad, 1999). I allmänhet 

brukar dock tonvikten i en kvalitativ undersökning ligga på att förståelse genom ord snarare 

än att orsaksförklara med hänvisning till siffror (Bryman & Bell, 2005). Metoden syftar till att 

ge djupare förståelse för problem som undersöks, samt låta problemets komplexitet få komma 

fram i sin helhet (Andersen, 1998). Vårt problem är visserligen av den natur att vi har mycket 

kvantitativ data att tillgå i form av försäljningssiffror et cetera, men vår tolkning av dessa data 

är i slutändan av mer kvalitativ karaktär, mycket på grund av att problemet förklaras även 

utifrån annan mer kvalitativ data. 

Vår undersökning är av casenatur och de data som vi har funnit relevanta för denna studie har 

varit av såväl kvalitativ som kvantitativ natur. Sålunda använder vi oss av element från båda 

dessa angreppssätt, eftersom det vore begränsande för vår studie att inte använda detta 

tillvägagångssätt. Vår undersökningsmetod utgörs till exempel av en surveyundersökning, 

vilken är utformad efter kvantitativ design med enkät med flervalsfrågor som sedan skall 

sammanställas statistiskt. Dock är denna undersökning också behäftad med ett antal öppna 

frågor av kvalitativ natur. Vår förhoppning är att dessa frågor kan visa på sådant som kan vara 

svårt komma åt med hjälp av flervalsfrågor och det är också viktigt att betona att det specifika 
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som våra respondenter har att säga om vårt ämne är intressant i sig, inte endast som 

kvantifierbart statistiskt underlag, vilket ger en kvalitativ nyans till vår undersökning.  

Huvudsakligen kan sägas att vi genom vår surveyundersökning samlar in olika data (av 

kvalitativ såväl som kvantitativ natur) till det empiriska materialet med avsikten att analysera 

materialet och identifiera om undersökningen kan bidra till mönster, utmärkande fenomen och 

vidare information som går att slutsatser utifrån (Bryman & Bell, 2005). 

På grund av vår breda form av datainsamling kan vi inte välja endast en typ av 

undersökningsdesign som man vanligen gör (Bryman & Bell, 2005). Utan vi har använt oss 

av båda för att besvara vårt dilemma på bästa sätt. Om vi hade valt endast en 

undersökningsdesign hade vi gått miste om väsentlig data som hade resulterat i en mer 

övergripande analys av problemen präglat av fler spekulativa antaganden. Troligen hade vi 

inte kunnat vidareutveckla uppsatsen från den deskriptiva till den orsaksförklarande ansatsen i 

sådant fall heller.  

 

2.3 Datainsamling  

Det finns två typer utav datainsamling, primär- och sekundärdata (Jacobsen, 2002). Vi har 

samlat in både primär- och sekundärdata för att få ett så komplett informationssystem som 

möjligt med hänsyn till den tid som vi har på oss att skriva uppsatsen.  

2.3.1 Primärdata 

Dee primärdata vi har använt oss av för vår uppsats är främst det material vi har samlat ihop 

genom vår enkätundersökning. För mer ingående redogörelse för dessa data se avsnitt 2.4.1 

under Undersökningsmetod.   

2.3.2 Sekundärdata 

Vi har även valt att använda oss utav befintlig data såsom konsumentundersökningar från 

marknadsundersökningsinstitutet GfK, marknadsföringssiffror från mediebyrån Scream samt 

internetmaterial främst från bloggstatistikwebbsidan blogipedia.com. 

2.3.2.1 GfK:s marknadsundersökningar 

GfK – Growth from Knowledge (ursprungligen Gesellschaft für Konsumforschung) är en av 

världens fyra största aktörer inom marknadsundersökningar (www.gfk.com/se). Deras 

undersökningar av den svenska marknaden för buteljerat vatten är av stor vikt för denna 

undersökning. De har kunnat tillhandahålla oss med försäljningsdata för denna kategori för tre 

år under 2000-talet; år 2000, 2004 och 2008.  

 

http://www.gfk.com/se
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2.4 Undersökningsmetod 

I huvudsak har vi valt att genomföra vår empiriska undersökning genom enkätintervjuer men 

även genom en befintlig konsumentundersökning. 

2.4.1 Intervjuer 

Enkätintervjuer är anmärkningsvärt lika strukturerade intervjuer som metodiskt verktyg enligt 

Bryman och Bell (2005). Enkätintervjuer medför dock fördelar som till exempel att de saknar 

intervjuareffekt, är billigare och går snabbare att administrera. De medför visserligen en risk 

för enkättrötthet
2
 och därför har vi försökt hålla vår enkät förhållandevis kort för att minska 

denna risk (Bryman & Bell, 2005).  

Vi valde att låta våra respondenter ta del utav vår enkät via e-post. Denna metod valde vi för 

att underlätta i största möjliga mån för respondenterna. I vår enkät bifogad via e-post kunde 

mottagarna enkelt fylla i enkäten som största del var av sådan karaktär att respondenten skulle 

rangordna påståenden på en skala 1-7. Att respondenterna fick enkäten via e-post innebär att 

de kunde välja att besvara den under en tidpunkt som passade dem väl. Dessutom tror vi att 

det var tidsbesparande för dem gentemot om vi skulle ha låtit dem fylla i denna enkät via en 

telefonintervju eller om vi hade träffat dem på plats.  

För att minimera svarsbortfall av sådan natur som hade kunna undvikas om vi var på plats 

kunde respondenterna fritt kontakta oss om de stötte på frågor som de upplevde tvetydiga 

eller svårtolkade och på så sätt kunde vi försäkra oss om att de svarar på respektive fråga på 

ett rättvist- och tillförlitligt sätt.  

Vår enkät till återförsäljarna är baserad på frågor från tidigare enkätundersökningar riktade till 

företag, t.ex. Johan Anselmsson och Frans Melins Personalen stärker varumärket – 

Framgångsrika friska företag, men även på GfK:s konsumentundersökningar om livsmedel. 

Enkäten består av 44 påståenden som skall bedömas på en Likertskala från 1-7. Egentligen är 

det bara 22 stycken olika påståenden som kopierats för båda företagen. Dessa påståenden har 

att göra med variabler för att kunna bedöma Loka och Ramlösas varumärkeskapital i 

återförsäljarled. Påståendena återknyter till Aakers teori för hur varumärkeskapital kan bildas 

och alla de fem kategorierna för detta som presenterats i teoriavsnittet (se avsnitt 3.2) är 

representerade i olika utsträckning. 

Dessa flervalsfrågor är så kallade slutna frågor. Slutna frågor är mycket enkla för 

respondenter att besvara och är inte lika tidskrävande, varken för respondenten eller för 

intervjuaren. Den här typen av frågor ökar jämförbarheten i svaren (Bryman & Bell, 2005). Vi 

har tillämpat likvärdigt system som använts i konsumentundersökningen till dess utformning 

och Likertskala för att hålla samma jämförbarhet till denna sekundära undersökning.  

                                                 
2
 Uppstår då respondenten tröttnar på enkätfrågorna som resulterar till att respondenten slänger hela enkäten i 

papperskorgen. Detta begrepp används i samband med enkäter med många och långa frågor. (Bryman & Bell, 

2005) 
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Våra utvalda enkätintervjufrågor tillför både kvalitativ och kvantitativ svarsinformation. 

Flertalet frågor är uppställda som en hypotes och besvaras genom en skala från 1-7 där varje 

siffra anger en viss svarsgrad av hypotesen i fråga. De sista frågorna är präglade mer av en 

kvalitativ karaktär. De besvaras inte genom att välja ett angivet svar på en skala, utan de är 

öppna frågor som besvaras genom ord. Vi har valt skalan 1-7 av två anledningar. Dels är det 

denna skala som GfK har använt sig av i sina konsumentundersökningar och dels är det 

tillsammans med skalan 1-5 den vanligast förekommande och även mest tillförlitliga 

Likertskalan (Krosnick, 1991). 

Fördelen med de öppna frågorna på vår enkät är att de lämnar utrymme för ovanliga eller 

oförutsedda svar eller reaktioner, sådana svar som vi kanske inte skulle själva tänkt på att 

ställa upp som svarsalternativ (Bryman & Bell, 2005). Nackdelen med att ställa frågor av 

denna karaktär är företrädesvis att de upplevs tidsödande för respondenterna men eftersom att 

vår enkät endast utgörs utav fyra sådana frågor hinner troligen inte respondenterna tröttna.  

Förutom vår enkätundersökning har vi även genomfört en telefonintervju med Niklas Persson 

vid Lunds universitet. Denna intervju ska ses som ett teoriutvecklande samtal och inte som 

empiriinsamling. 

 

2.5 Caseföretag 

De företag som vi har studerat i denna uppsats är Loka och Ramlösa. Situationen mellan 

företagen erbjuder en spännande anomali att utreda, i och med att Loka säljer mer än 

Ramlösa, trots att Ramlösa förefaller ha ett starkare varumärke. Att båda dessutom agerar 

inom samma prissegment gör att de lämpar sig väl för vår studie. 

Företagen har dessutom en lång historia av konkurrens och här nedan följer en kort historik 

om vardera företag. 

2.5.1 Kort historik om Ramlösa 

Ramlösa är en stadsdel i Helsingborg där Johan Jacob Döbelius den 17 juni 1707 invigde 

Ramlösa Hälsobrunn som idag ägs av den danska bryggerikoncernen Carlsberg. Döbelius 

marknadsförde brunnen genom att ge ut broschyrer om hur god inverkan på hälsan vattnet 

hade. Det lyckades mycket bra och folk från alla samhällsklasser kom till brunnen för att 

dricka för det var kostnadsfritt för de allra fattigaste. Genom att dricka ur brunnen sades man 

återfå livskraften och bota sjukdomar.  

Av en slump hittades 1895, efter att ett arbetslag borrat efter kol men funnit vatten, istället en 

ny underjodisk källsjö som efter tester visade sig ha lika rent och mineralrikt vatten som 

dåtidens storhet Neuenahrs hälsovatten. Denna sjö är än idag källan till Ramlösas 

mineralvatten (www.ramlosa.se). 

http://www.ramlosa.se/
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2.5.2 Kort historik om Loka 

Utanför Grythyttan i Bergslagen ligger Loka Brunn. Den är en av Sveriges äldsta kurorter och 

ägs idag av Spendrups bryggeri. 1761 reste kung Adolf Fredrik till Bergslagen och Loka för 

att bota sin migrän. Enligt utsago så blev han ordinerad 6-8 liter vatten om dagen och efter två 

veckor så var han fri från migränen. Det var startskottet för det Loka som vi känner det idag 

då kungligheter och adel kom i strid ström till Loka för att bota sina åkommor. Annars har det 

varit känt i 1000 år att Loka Brunn har ett väldigt friskt vatten (www.loka.se). 

 

2.6 Urval av respondenter 

Urvalet av företag för vår undersökning har varit de större aktörerna på den svenska 

livsmedelsmarknaden men har också varit beroende av vilka företag som varit tillgängliga. 

Urvalet av respondenter kan därför sägas ha växt fram stegvis. 

Vår första ansats var att kontakta ansvariga på Loka och Ramlösa direkt angående 

djupintervjuer kring deras varumärkesstrategi och taktik gentemot återförsäljare. Loka och 

Ramlösa ägs av Spendrups respektive Carlsberg och det visade sig att marknadsansvariga på 

dessa företag inte gärna delade med sig av information på detta område till oss. Detta är en 

risk man står inför då man söker information som kan anses känslig för större organisationer. 

Återförsäljarna visade sig vara mer samarbetsvilliga och vi utformade en enkät som 

innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter. Denna enkät skickades ut till 

inköpsansvariga på flera av de största återförsäljarna av Loka och Ramlösa i Sverige, det vill 

säga; Axfood, Coop, ICA, Vi-butikerna samt 7-eleven och Pressbyrån. Pressbyrån och 7-

eleven visade sig ha samma inköpschef för buteljerat vatten då de båda ingår i norska 

livsmedelskoncernen Reitangruppen och får i detta arbete därför anses som en respondent. Vi-

butikerna föll efterhand bort på grund av lågt engagemang från deras sida gentemot vår enkät, 

vilket gjorde att vårt slutgiltiga urval för vår undersökning utgjordes av Coop, ICA och 

Reitangruppen.  

Urvalet kan förefalla litet för att bedöma Loka och Ramlösas varumärkeskapital i 

återförsäljarled. De flesta beslut om inköp av denna typ av varor tas dock på central nivå, 

detta var också något vi fick bekräftat när vi kontaktade lokala återförsäljare. Alltså är det ett 

litet antal individer som styr dessa frågor, varför vårt urval av respondenter inte kunnat vara 

mycket större än det är, taget i akt att vi haft ett visst bortfall. Ett undantag från detta med 

kontakt på centralnivå har varit ICA där vi inte fick access till huvudkontoret, men där den för 

regionen lokala Malmborgskedjan visade sig ha egna inköpare som kunde besvara våra 

frågor. 

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

Denna uppsats har sitt ursprung i ett varumärkeskapitalsteoriskt problem som vi söker en 

förklaring till. Prominenta teoretiker på området varumärkeskapital är i synnerhet David 

http://www.loka.se/
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Aaker och Kevin Lane Keller som är de vi hämtat mest underlag ifrån. Genom Aakers teori 

ger vi en överskådlig bild av varumärkeskapitalsbegreppet och Keller har vi kunnat använda 

för att åskådliggöra hur varumärkeskapital skapar lönsamhet för företag, främst genom hans 

modell för varumärkets värdekedja.  

Det finns ett antal möjliga infallsvinklar till ämnet varumärkeskapital, där kanske den 

vanligaste är ingången business-to-consumer eller B2C. Vi har sett en begränsning i detta 

perspektiv i det att slutkonsumenten där står i fokus. Det kan finnas poänger med att även 

sätta andra led i distributionssystemet mer centralt, till exempel återförsäljarna. Vi har därför 

valt att också lägga fokus på business-to-business och sådan varumärkeskapitalsteori som 

specifikt berör B2B-marknaden. I många fall rör det sig om ganska direkta översättningar av 

Aakers och Kellers grundläggande teori på en B2B-miljö, men slutsatserna behöver 

nödvändigtvis inte vara desamma som de skulle varit i en B2C-kontext.  Ett exempel på en 

sådan B2B-anpassning är Niklas Perssons värdekedja som på många sätt är en förenkling av 

Kellers värdekedja, men som tillåter en bredare analys utifrån återförsäljarperspektivet. 

Utgångspunkten för oss har varit att vår studie kretsar kring ett fall som utgör ett problem 

utifrån vanlig varumärkeskapitalsteori och då i synnerhet den allmänna B2C-teorin. Vårt val 

att även se till B2B-delen av varumärkeskapital har varit ett led i sökandet efter möjliga 

förklaringar till problemet och vi har funnit poänger i att kolla på förutsättningarna för 

varumärkeskapital även gentemot återförsäljare.  

 

2.8 Källkritik 

Vi har använt oss av olika källor, primära och sekundära, vilka i regel innebär olika 

begränsning och härtill kritik (Bryman & Bell, 2005). Nedan följer en genomgång av våra 

källor och vilka källkritiska överväganden vi har gjort inför användandet av dessa. 

2.8.1 Marknadsundersökningar 

Siffror från konsumentundersökningar utförda av GfK har utgjort en stor del utav vår 

undersökning. Det material vi har fått tillgå från GfK är riktat mot livsmedel och däribland 

buteljerat vatten, såsom Loka och Ramlösa. Använt underlag från marknadsundersökningen 

är data från år 2000, 2004 och 2008. Vi har ansett att dessa tre år är tillräckliga för att se ett 

mönster över utvecklingen på denna marknad. Möjligen hade vi kunnat få en mer detaljerad 

bild om vi hade haft data från fler år, men vi har gjort bedömningen att detta antagligen inte 

skulle tillföra någon avgörande skillnad, särskilt i förhållande till de tidsramar vi har fått ta 

hänsyn till.  

Ur de framtagna tre åren har vi räknat fram genomsnittspriser, försäljningssiffror, 

marknadsandel med avseende på rivalen och antalet olika smaker på respektive vattenmärke. 

Alla dessa data har varit uppdelade på typ av produkt, alltså 330, 500 och 1500 ml-flaska. Vi 

har även från dessa data kunnat sammanställa siffror på den totala ökningen för 

vattenbranschen under perioden 2000-2008. 
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Vi värderar att de data vi har fått tillgång till via GfK håller mycket hög tillförlitlighet. GfK är 

ett av världens ledande marknadsundersökningsinstitut och vi har inte haft anledning att 

ifrågasätta deras datainsamlingsmetoder.  

2.8.2 Attitydmätning 

Blogipedia drivs av Ted Valentin som även driver sidor som annonskartan.se och uppsatser.se 

(www.tedvalentin.com).  Blogipedia listar alla gånger ett sökord förekommer i bloggar som är 

listade att dyka upp vid en Googlesökning. Sökorden måste ha ordet ”är” framför för att dyka 

upp på Blogipedia. Detta innebär att om någon skriver ”jag gillar Ramlösa” på sin blogg 

registreras inte detta, om personen däremot skriver ”Loka är gott” registreras det. Registrerade 

användare på webbplatsen kan sedan kategorisera de resultat som dyker upp för ett sökord 

som positivt, negativt eller neutralt (www.blogipedia.com). 

Eftersom inte många resultat för Loka eller Ramlösa var kategoriserade har vi registrerat oss 

på Blogipedia och kategoriserat sökresultaten. På så sätt har vi även kunnat sålla bort resultat 

som har haft att göra med orterna Loka och Ramlösa och även de ganska vanligt 

förekommande fall där Loka har varit ett djurnamn. Detta innebär att vi i stor utsträckning har 

kunnat eliminera irrelevanta resultat. 

De begränsningar som denna undersökning dock har är framförallt att de äldsta 

bloggresultaten är från 2005. Alltså har vi inte kunnat mäta attityd för perioden 2000-2004, 

som är en viktig intervall i vår studie som helhet. Detta beror givetvis på att bloggandet som 

fenomen har tagit fart först den senaste tiden och detta märks också tydligt genom att de flesta 

sökträffar på Loka och Ramlösa på Blogipedia är från de två senaste åren.  

Det bör betonas att syftet med denna undersökning endast är att få en indikation på vilken 

attityd konsumenter har haft till Loka och Ramlösa de senaste åren. Vi är medvetna om att 

underlaget är alldeles för tunt för att kunna dra några definitiva slutsatser och det är långt ifrån 

säkert att den genomsnittlige bloggaren motsvarar den genomsnittlige Loka- eller 

Ramlösakonsumenten.  

2.8.3 Marknadsföringsdata 

Vi har även från mediebyrån Scream (www.scream.se) fått tillgång till siffror för Loka och 

Ramlösas marknadsföringsutgifter under åren 2006-2009 som har tagits fram av Sifo. Dessa 

siffror har inte varit helt jämförbara för de båda företagen vilket har medfört att vi har haft 

begränsat användningsområde för dem. Det har även varit en begränsande faktor att vi inte 

har haft siffror för hela vår undersökta period 2000-2008.  

2.8.4 Enkätintervjuer 

Våra enkätintervjuer riktade till återförsäljare av Loka och Ramlösa har en inneboende 

begränsning i det att tre personer får ses som representativa för alla återförsäljare i Sverige. 

Det bör dock betonas att personer på ledande befattningar för dessa återförsäljare inte är 

särskilt många och att vi som beskrivet i avsnitt 2.6 Urval av respondenter har kontaktat alla 

de huvudsakliga aktörerna.  

http://www.tedvalentin.com/
http://www.blogipedia.com/
http://www.scream.se/
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3. Teori 

 

3.1 Varumärkeskapital (Brand Equity) 

När man jämför varumärkens styrka och position gentemot varandra är det vanligt att man gör 

det med hjälp av det engelska begreppet ”brand equity” eller varumärkeskapital som är den 

översättning vi genomgående använt oss av i denna uppsats. Begreppet varumärkeskapital är i 

grunden David Aakers bidrag till varumärkesteori, men vi har funnit att den tydligaste 

definitionen av begreppet finns hos Hoeffler och Keller (2003) som ―the differential effect 

that brand knowledge has on consumer response to marketing activity‖. Alltså, i andra ord är 

varumärkeskapital den fördel ett varumärke har i en marknadssituation beroende på 

konsumentens varumärkeskännedom. Det har därmed att göra med hur avgörande det är för 

en produkt att den har ett visst varumärke när konsumenten är ställd inför olika alternativ. 

Den mest avgörande faktorn för denna styrka tycks ligga i konsumentens varumärkeskunskap 

(brand knowledge). Keller och Hoeffler har använt denna kunskap om ett varumärke som en 

indikator på dess styrka, och finner att ett starkt varumärke besitter många fördelar gentemot 

andra varumärken. Sådan styrka avgörs av vilken form av kunskap konsumenter har om 

varumärket på områden som image, rykte, värde och kvalitet. 

Starka varumärken visas hos Keller och Hoeffler ha klara fördelar när det kommer till 

varumärkesutvidgning (brand extension) och kan även förvalta denna styrka till att ta ut ett 

högre pris för sina produkter, alltså har de vad man brukar kalla ett prispremium (Hoeffler & 

Keller, 2003). 

3.1.1 Varumärkeskapital i B2B-kontext 

För denna uppsats skull finns det även en stor poäng att utreda begreppet varumärkeskapital 

även ur ett business-to-business-perspektiv. Det finns många studier som visar att 

återförsäljare förhåller sig till varumärken på ett annat sätt än konsumenter och därför kan 

även ett varumärkes kapital vara annorlunda i detta led (Mudambi, 2002; Wilson & 

Woodside, 2001).  

När man talar om varumärkeskapital i klassiskt konsumentperspektiv är det ofta Aakers 

begrepp som används. Bendixen, Bukasa och Abratt (2003) har visat att Aakers 

varumärkeskapitalsbegrepp är relevant även i ett B2B-perspektiv om än i något annorlunda 

form. De visar på att man kan tala om ett varumärkesbaserat prispremium även när det gäller 

företags köpbeslut av varor. Detta prispremium är i detta fall mer knutet till kvalitet än 

emotion som kan vara fallet hos konsumenters prispremium, likväl är det förknippat med 

varumärket. Även Kuhn, Alpert och Pope (2008) visar att dimensionen känsla inte tycks vara 

särskilt prominent när varumärkeskapital utvärderas i B2B-sammanhang. 

I följande stycken kommer vi att se närmare på Aakers varumärkeskapitalsbegrepp. Vi 

kommer också se till annan varumärkeskapitalsteori, främst från Keller, samt se hur dessa 

teorier kan anpassas till B2B-marknaden. 
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3.2 Varumärkeskapital enligt Aaker 

Det rena varumärkeskapitalsbegreppet förklaras bäst av David Aaker. Enligt Aaker (1996) så 

finns det tio mått för varumärkeskapital, vilka kan delas in i fem kategorier; lojalitet, upplevd 

kvalitet, association, medvetenhet och marknadsuppträdande. Dessa mått kan enligt Aaker 

användas samlat men alla kategorier måste inte tas i akt för att man ska kunna göra en 

uppskattning av varumärkeskapital. Vilka komponenter som är viktigast bör avgöras noga 

utifrån vilken typ av varumärke det är som bedöms (Aaker, 1996).  

3.2.1 Lojalitet 

Aaker lyfter fram lojalitet som den främsta av dessa kategorier och den mäts med måtten 

prispremium och kundnöjdhet. Prispremium är helt enkelt den summa (mäts av Aaker i 

procent) som en konsument är villig att betala för ett visst varumärke när det kommer till 

snarlika produkter. Ett exempel som rör vår uppsats är att Ramlösa uppskattas ha ett 

prispremium på 5-10% gentemot Loka (Anselmsson et al, 2008). Det är alltså så mycket mer 

den genomsnittlige konsumenten är beredd att betala för att få med sig en flaska Ramlösa hem 

istället för en flaska Loka. Aaker (1996) lyfter fram prispremium som det bästa enskilda 

måttet på varumärkeskapital genom följande logik; ‖If a variable has no impact on price 

premium, it has little value as an indicator of brand equity‖. Det andra måttet på lojalitet som 

Aaker presenterar är kundnöjdhet (satisfaction). Detta mått är speciellt viktigt inom 

serviceindustrin. Nackdelen med kundnöjdhet som lojalitetsmått är att det inte omfattar icke-

konsumenter och därför gör det svårt att i vissa lägen uppskatta varumärkeskapital utifrån 

denna måttstock. Kundnöjdhet som mått för lojalitet är trots detta en viktig komponent i 

uppskattning av varumärkeskapital eftersom kundtillfredsställelse leder till återköp såväl som 

till rekommendationer och på så sätt bevarar en kundkrets kring varumärket.  

3.2.2 Upplevd kvalitet 

Den upplevda kvaliteten hos en produkt eller tjänst är ett viktigt mått för varumärkeskapital 

hos Aaker eftersom den är lätt att jämföra mellan olika kategorier av produkter. En svaghet 

med detta mått är att den upplevda kvaliteten kan variera stort mellan olika kundgrupper, i 

synnerhet mellan de lojala till ett varumärke och de som inte är det. Aaker menar att för att 

minska subjektiviteten i undersökningar om upplevd kvalitet kan man även se till vilken 

marknadsposition ett varumärke har. Om ett varumärke upplevs som marknadsledare menar 

Aaker att det måste ha en viss kvalitetsställning i konsumenters ögon (1996). 

3.2.3 Association 

Kategorin association, som även kallas differentiering av Aaker, innehåller tre huvudsakliga 

komponenter; värde, varumärkets personlighet och organisatoriska associationer.  

Komponenten värde har att göra med de fördelar (benefits) ett varumärke erbjuder. Det har 

dels att göra med prismässiga fördelar (mer värde för pengarna), och dels med andra fördelar 

som gör att man väljer ett visst varumärke istället för ett annat. Svagheten med detta mått av 

värde är enligt Aaker att det på många sätt faller ihop med kategorin upplevd kvalitet; mer 

värde för pengarna kan utryckas som upplevd kvalitet dividerat med pris. Undersökningar har 
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även visat att upplevd kvalitet är viktigare för en konsuments köpintention än det uppfattade 

värdet av produkten. Aaker vidhåller dock att det finns en poäng med att särskilja dessa två 

mått i olika kategorier eftersom upplevd kvalitet är mer knutet till en produkts prestige och 

sociala status, medan värdet en produkt ger kan mätas i funktionella termer och har att göra 

med den praktiska nytta man får av produkten (1996). 

Varumärkets personlighet är den komponent som allra tydligast har att göra med 

differentiering. Vissa produkter kan i fråga om utseende och smak inte alls särskiljas från 

varandra av den absoluta majoriteten av konsumenter. Ändå har konsumenterna favoriter 

bland dessa produkter eftersom deras varumärken förmedlar olika känslor och personlighet. 

Man väljer kanske att servera ett visst bordsvatten inte på grund av dess smak utan på grund 

av vad det säger om en själv som person att man bjuder på just det vattnet och inte ett annat. 

Olika varumärken och kanske framförallt olika kategorier av produkter har olika mycket 

personlighet. Inom livsmedelsbranschen kan detta mått vara av mindre betydelse än inom 

klädbranschen eller någon annan statusdriven bransch. Aaker framhåller också att det kan 

vara viktigt att bedöma vilka associationer en organisation har för att kunna bedöma dess 

varumärkeskapital. Många företag associeras med mycket mer än bara dess produkter och 

förknippas med värden och attribut som går långt utanför det som är deras kärnverksamhet. 

Aaker lyfter bland annat fram McDonalds som ett exempel på detta (1996). 

Sammantaget menar dock Aaker att associationsmåttet inte är viktigt om varumärket inte 

uppfattas som annorlunda än dess konkurrenter. Anledningen till detta är att det är omöjligt att 

upprätthålla ett prispremium eller någon annan fördel gentemot andra varumärken om 

konsumenterna inte kan se någon skillnad dem emellan. Hårdraget menar Aaker att man 

istället för eller som komplement till att bedöma ett varumärkes associationer helt enkelt kan 

fråga konsumenter om de upplever att ett visst varumärke är annorlunda eller det samma som 

sina konkurrenter. 

 

3.2.4 Medvetenhet 

Medvetenhet (brand awareness) är enligt Aaker en ofta underskattad indikator på 

varumärkeskapital. En konsuments medvetenhet om ett varumärke kan dock ha stor betydelse 

eftersom den påverkar attityden till och upplevelsen av en produkt. Om en konsument känner 

till en produkt på förhand kan denne uppleva en starkare köpupplevelse av denna produkt än 

om han/hon skulle köpt ett okänt alternativ (Aaker 1996). 

Medvetenhet mäts oftast inom tre kategorier; igenkännande (recognition), erinran (recall) och 

top-of-mind. Igenkännande innebär att en individ känner igen varumärket när den ställs inför 

det, erinran är att individen kan ta fram varumärket från minnet och top-of-mind är det första 

relevanta varumärke en individ kan tänka på. De olika kategorierna är olika viktiga för olika 

varumärken. För ett litet eller nytt varumärke kan igenkännande vara viktigt. För ett större är 

det kanske viktigare att vara top-of-mind. Aaker lyfter fram svårigheten att i en undersökning 

mäta erinran och att man istället kan använda mått som ifall konsumenten har någon kunskap 

eller åsikt om varumärket (Aaker, 1996). 
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3.2.5 Marknadsuppträdande 

Aaker lyfter fram marknadsuppträdande (market behavior) som ett relativt enkelt och billigt 

mått för varumärkeskapital. Ett företags marknadsandel till exempel, säger ganska mycket om 

ifall konsumenterna gillar varumärket eller inte och är inte svårt att få uppgifter om. Eftersom 

marknadsandel kan vara beroende av en lågprisstrategi eller sänkta priser är det även viktigt 

att ta in pris som en variabel när man bedömer varumärkeskapital utifrån denna kategori 

(Aaker, 1996). 

3.3. Varumärkets värdekedja 

Hur varumärkeskapital uppkommer, och vilka effekter de har, har Kevin Lane Keller 

strukturerat upp i en modell som han kallar ”Brand Value Chain”. Denna varumärkets 

värdekedja är en ganska komplex modell som börjar i ett varumärkes investering i 

marknadsföring och som på fyra steg leder till värde för företagets aktieägare (Keller och 

Lehmann, 2003) (Se figur 1 i avsnitt 1.1.3). Värdekedjans centrala idé är dock att 

varumärkesstärkande åtgärder i förlängningen generar värde för varumärket, alltså ekonomisk 

vinst. Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att modellen presenterar sambandet mellan högt 

varumärkeskapital och goda resultat. Eftersom en viktig del i vår studie har varit att vända sig 

till återförsäljare av Loka och Ramlösa har vi valt att se närmare på denna värdekedja ur ett 

B2B-perspektiv.  

3.3.1 Varumärkets värdekedja ur B2B-perspektiv 

Niklas Persson vid Lunds universitet har i sin avhandling utformat en förenklad modell av 

Kellers varumärkets värdekedja (Persson, 2010). Denna modell inkluderar inte det sista steget 

med värde för aktieägarna utan stannar på varumärkets värde. Modellen är anpassad för ett 

B2B-perspektiv vilket har gjort den mer lämplig för vår studie än Kellers ursprungliga 

modell. 

 

© Niklas Persson, Lunds Universitet  
 

Figur 2 – Varumärkets värdekedja enligt Niklas Persson (2010). 
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Värdekedjan bygger på tre steg och i teorin ska åtgärder och insatser i första steget i 

förlängningen leda till att det sista steget, varumärkets värde, blir högt. Enligt Persson 

(telefonintervju, 2010) kan dock externa faktorer fungera som störningar i denna 

trestegsprocess och sådana faktorer kan till exempel vara en sådan sak som ogynnsam 

hyllplacering i butik som gör att ett varumärke med en stark image inte kan generera lika 

starkt värde.  Persson sa också i intervjun vi gjorde med honom att det är viktigt att se att det 

finns flera nivåer till ett varumärke. Ett varumärke kan ha flera olika värdekedjor beroende på 

vilka nivåer som kan identifieras. Vi kan tala om konsumentvarumärke, B2B-varumärke och 

även produktvarumärken som innebär att en viss kategori av varumärkets produkter kan 

utgöra ett varumärke i sig. 

Det första steget, varumärkets image, är hur varumärket uppfattas av konsumenten. Ett flertal 

komponenter bygger upp denna bild eller image. Detta steg kan sägas motsvara kategorierna 

upplevd kvalitet, association och medvetenhet i Aakers varumärkeskapitalsmodell.  

Varumärkets styrka är det andra steget och motsvarar Aakers lojalitetskategori. Här i Perssons 

modell, finns förutom måttet prispremie som Keller använder, även en så kallad volympremie. 

Volympremie är ett liknande mått som prispremium men att ha ett volympremium innebär 

inte nödvändigtvis att man kan ta ut ett högre pris för produkten. Det innebär dock att 

konsumenter är beredda att köpa fler enheter av denna produkt än en annan. Det kan finnas ett 

otal anledningar till att en produkt har volympremium, en kan vara en så enkel sak som ren 

vana, att man alltid har köpt denna produkt. Vad som är viktigt med detta mått är att Persson i 

sin modell här får in en aspekt som inte har att göra med rent ekonomiska faktorer, vilket 

saknas på detta steg i Kellers värdekedja. 

I Perssons modell är det sista steget varumärkets värde. Detta steg har att göra med 

varumärkets förmåga till ekonomiska resultat för företaget och det motsvaras av Aakers 

kategori marknadsuppträdande. I Kellers värdekedja är detta endast steg tre av fyra, men det 

är ett naturligt slutsteg för oss eftersom vi inte är intresserade av det fjärde steget, värde för 

aktieägarna.  

3.4 Customer-Based Brand Equity (CBBE) 

Mycket av den teori vi har presenterat tidigare handlar i förlängningen om hur varumärken 

skapar ekonomiskt värde för ett företag. Det finns anledning att även tala om andra perspektiv 

på varumärkesstyrka. Enligt Ambler et al. (2002) kan man dela upp begreppet 

varumärkeskapital i två perspektiv. Det ena, mer rena varumärkeskapitalsbegreppet har att 

göra med företagets ekonomiska resultat i förhållande till dess varumärke. Detta perspektiv 

motsvaras hos Keller av varumärkets värdekedja. Ett annat mjukare perspektiv är ett 

konsumentbaserat varumärkeskapitalsbegrepp (förkortat CBBE; customer-based brand 

equity). Detta perspektiv är strategiskt och värderar varumärkets kunder mer än varumärket i 

sig. Ambler menar att lönsamma kunder inte uppstår ur ingenting, utan påverkas av 

varumärkets attraktionskraft. Alltså är även CBBE indirekt ett mått på hur starkt ett 

varumärke är. 
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Keller (2003) har utvecklat en modell för detta som kan kallas varumärkeskapitalspyramiden 

eller CBBE-pyramiden. Denna varumärkeskapitalspyramid är fokuserad kring relationen 

mellan företagets varumärke och dess målgrupp eller konsument. Pyramiden tar sin bas i 

varumärkets identitet, för att sedan slutligen utmynna på relation i toppen. Det första steget 

för att uppnå denna relation är varumärkets identitet. Utan en specifik identitet finns det inget 

som kunder kan förknippa varumärket med och därför inget behov som kan stillas av 

varumärket. Detta steg heter i pyramiden ”salience”, och det som åsyftas här är vad som 

utmärker varumärket. 

Det andra steget är att skapa mening med varumärket och dess identitet. För detta finns det 

enligt Keller två dimensioner, dels ”performance” som är en konkret variabel som bygger på 

det funktionella värde som varumärket skapar, och dels ”imagery” som är abstrakt och har att 

göra med de associationer som varumärket väcker. Nästa steg i pyramiden bygger vidare på 

de associationer som varumärket har väckt i steg två. Steg tre är alltså dels ”judgements” 

bedömningar av den ”performance” som steg två presenterade, men det är också de känslor 

som väcks till de associationer som presenterades i steg två. Dessa steg leder sen till 

”resonance” som är relationen mellan varumärke och kund. Denna relation är stark och 

bygger på element såsom lojalt beteende, tillhörighetskänsla och aktivt engagemang (Keller, 

2001). 

Det kan noteras att precis som med varumärkets värdekedja bygger Kellers pyramid på att 

man för att kunna vara framgångsrik i det sista steget så måste varje steg dessförinnan 

uppfyllas på ett bra sätt. Konkret kan man säga att för att uppnå den starka resonans mellan 

varumärke och kund som CBBE-pyramiden strävar efter är det viktigt att varumärket har en 

tydlig identitet, och att denna identitet i sin tur uppfattas av konsumenten som kan sätta den i 

relation till någon form av erbjudande. Konsumenten ska också få en positiv känsla för 

varumärket och utvärdera dess erbjudande som attraktivt. Utan detta kan inte den 

resonansliknande relationen uppstå.  

 

Figur 3 – Kellers CBBE-pyramid med B2B-anpassning inom parentes (Kuhn et al, 2008). 
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3.4.1 CBBE ur B2B-perspektiv 

Eftersom vi har valt att använda modellen för varumärkets värdekedja ur ett B2B-perspektiv 

har vi även funnit det lämpigt med en liknande anpassning av CBBE-pyramiden. En sådan är 

skapad av Kuhn, Alpert och Pope (2008) och deras B2B-anpassning finns utsatt som 

parenteser i Figur 3 ovan.  

Kuhn et als modell är baserad på två studier i B2B-marknader och resultatet av dessa visar att 

den stora skillnaden mellan konsumenter och inköpare på B2B-nivå är att den kvalitativa 

delen, performance och judgements är i princip densamma som hos konsumenter, men att den 

abstrakta biten ser annorlunda ut, alltså det som vi ser till höger i pyramiden.  

Först och främst finner de dock att i en B2B-marknad är producenten eller leverantörens 

varumärke viktigare än deras enskilda produktvarumärken. Detta är alltså en skillnad i det 

första steget, salience, vad som uppfattas utmärkande för ett varumärke. B2B-kunder lägger 

inte stor vikt vid produktvarumärken utan ser mer tillverkaren eller ägaren av dessa 

produkters varumärke. Detta är en viktig skillnad från konsumentmarknaden där det inte är 

säkert att individer är medvetna om vilka andra varumärken som ligger bakom populära 

produkter.  

Vidare finner Kuhn et al att de associationer och känslor som ett varumärke väcker i B2B-led 

är inte lika tydliga som hos konsumenter och har mer pragmatisk natur. Den upplevda bilden 

av ett varumärke anses inte som relevant utan det är istället organisationens rykte som avgör 

denna nivå på B2B-marknaden.  Känslor inför varumärken tycks också i största mån 

undvikas, istället värderas rationella, ekonomiskt grundade beslut och här är istället relationen 

till varumärkets säljkår värdefull.  

Också slutsteget i pyramiden, resonance, anses som svårbedömt på B2B-nivå. Denna 

resonance ska enligt Keller skapa en ihållande lojalitet mellan kund och varumärke men Kuhn 

et al finner att på B2B-nivå är lojaliteten mellan varumärken och deras kunder snarast 

kontraktsbunden, vilket innebär att många är villiga att byta till en konkurrent när 

kontraktstiden löpt ut. Istället är det här alltså relevant att tala om lösningar för långsiktiga 

affärsrelationer eller ”partnership solutions”.  
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3.5 Varumärkeskapital inom livsmedelsbranschen 

Slutligen vill vi presentera den livsmedelsbranschspecifika teori som är uppslaget till vår 

uppsats om Loka och Ramlösa. Anselmsson, Johansson och Persson har i sin studie 

Understanding the price premium for grocery products applicerat Aakers teori om 

varumärkeskapital, och i synnerhet måttet prispremium för detta, på livsmedelsbranschen. Det 

som de lyfter fram som en viktig faktor som försvinner något i litteraturen hos prominenta 

författare på området, speciellt Aaker och Keller, är vikten av att vara unik. De menar att 

betydelsen av differentiering som på så många andra områden inom marknadsföring lyfts 

fram av bland andra Reeves (1961), Ries och Trout (1986) har förbisetts något inom teorin för 

just varumärkeskapital. 

Vikten av unikhet (uniqueness) förstärks eftersom varumärkeskapital är ett relativt mått som 

inte har någon betydelse om inte jämfört mellan varumärken. Anselmsson et al menar att 

själva poängen när man operationaliserar begreppet varumärkeskapital, exempelvis med hjälp 

av prispremium, är att man mäter vad det är som gör att konsumenten väljer ett varumärke 

framför ett annat. Att konsumenten väljer ett visst varumärke indikerar att det varumärket har 

något ett annat liknande varumärke inte har; det är med andra ord unikt (Anselmsson et al, 

2007).  

Resultaten av deras studie visar att när det kommer till prispremium inom 

livsmedelsbranschen är det långt ifrån bara kvalitet som räknas. Faktum är att minst 40 % av 

de tillfrågade ansåg att andra variabler än kvalitet avgjorde deras preferenser. Andra viktiga 

faktorer var ursprung, miljövänlighet, smak, utseende, ingredienser, förpackning, pris och 

varumärke. Av dessa faktorer kan särkilt förpackning nämnas som en viktig faktor i skapandet 

av varumärkeskapital för varumärken inom livsmedelbranschen (Anselmsson et al 2007). 

Många andra konsumtionsartiklar, t.ex. kläder eller elektronik presenteras ofta utan 

förpackning i butik och detta medför att hur dessa varor paketeras har mindre betydelse för 

deras varumärkeskapital. 
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4. Resultat 

4.1 Lokas och Ramlösas försäljning 2000-2008 

Vi har med marknadsundersökningsinstitutet GfK:s hjälp fått fram Loka och Ramlösas 

försäljningssiffror från 2000, 2004 och 2008. En sammanställning av dessa visar tydliga 

tendenser på att försäljningen av buteljerat vatten har ökat under hela perioden och i synnerhet 

efter 2004. Tydligast ses detta på marknaden för 1500 ml och 500 ml där Loka tidigare än 

Ramlösa kunde visa på ökad försäljning. Vi bortser därför i denna sammanställning från 330 

ml-marknaden eftersom inga stora försäljningsförändringar har skett på den marknaden under 

den nämnda perioden.  

Siffrorna från 1500 ml och 500 ml-marknaden visar på ett tydligt mönster nämligen att Loka 

ökade sin försäljning på 1500 ml med 40,9 % från 2000-2004, samtidigt som Ramlösa bara 

ökade med 9,4 %. På 500 ml-marknaden visade Loka under samma period upp en ökning på 

41,7 % medan Ramlösa ökade med endast 10,7 %. Loka stod alltså för en kraftig ökning 

redan 2000-2004 medan Ramlösas försäljning bara ökade marginellt under samma period. 

Den totala ökningen på marknaden för buteljerat vatten var 40,1 % mellan 2000-2004.  

Under den andra fyraårsperioden, 2004-2008, ser vi dock en klar tendens på att Ramlösa har 

tagit igen mycket av Lokas ökning. På 1500 ml-marknaden ökade Ramlösa under denna 

period med hela 65,8 %, samtidigt ökade Loka med i jämförelse blygsamma 10,2 %. På 500 

ml-marknaden var skillnaden dock inte lika stor, här har Loka ökat med 53,1 % mellan 2004-

2008. Ramlösas ökning var något större, 57,4%. Den totala marknadsökningen på buteljerat 

vatten var under perioden 2004-2008 endast 0,9 %. 

 

Diagram 1 – Loka och Ramlösas försäljningssiffror fördelat på år och flaskstorlek i milliliter 

Nedan har vi sammanställt ett diagram som överskådligt visar Ramlösas och Lokas antal 

smaker med hänsyn till storleken på buteljens storlek. Diagrammet visar att Loka har haft 

flera smaker än Ramlösa. Värt att notera är utvecklingen på 1500 ml-flaskan, som Ramlösa 
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har utökat antalet smaker under 2004-2008. År 2008 hade de sexton olika smaker, vilket kan 

jämföras med 2000 då de hade två olika och 2004, då de hade fem olika smaker varav tre av 

dem var citrussmaksatta och två naturella smaker. 

 

Diagram 2 – Antalet smaker för Loka och Ramlösa fördelat på år och flaskstorlek i milliliter 

 

4.2 Enkätundersökning 

Vi har valt att göra en studie till tre stora aktörer på den svenska dagligvarumarknaden där vi 

bett dem svara på 22 identiska frågor vardera om Loka respektive Ramlösa och tre öppna 

frågor där de kan svara mer fritt på hur de ser på företagen i fråga och hur det är att jobba med 

dem. Vi valde att numrera svaren där 1 var sämst och 7 var bäst. Detta för att ge 

respondenterna tillräckligt med valmöjligheter till att kunna sätta en siffra som de tycker väl 

representerar deras syn på samarbetet utan att siffrorna blir för många så att varje tal inte 

säger någonting.  

Om samma fråga har tre eller mer i skillnad beroende på om det är Loka eller Ramlösa frågan 

syftar på från ett livsmedelsföretag har vi valt att se det som signifikativt. Till exempel om 

Ramlösa fått en femma på en fråga och Loka en trea så har vi bortsett från det. Om Loka 

däremot hade fått en tvåa så hade skillnaden varit tre och vi sett den som signifikativ.  

Det är också viktigt att betona att vi av respekt för respondenterna inte publicerar namnen på 

våra svarspersoner eller det företag de jobbar på i redovisandet av svaren men att det är tre av 

de största aktörerna på den svenska livsmedelsmarknaden.  

4.2.1 Loka 

Det som ansågs vara styrkorna i samarbetet med Loka var att de har ett brett produktutbud, 

snabba leveranser och är lätta att kommunicera med. Loka är även en omtyckt leverantör som 

de tre utfrågade gärna förknippas med. 

Lokas svagare sidor var att de inte ses som förstahandsalternativ inom buteljerat vatten och 

som privatpersoner skulle ingen av de tre tillfrågade vara villiga att betala mer för Lokas 
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vatten än för en konkurrents vatten. En annan punkt som Loka var svaga på var hur mycket de 

skiljer sig åt jämfört med sina konkurrenter där alla de tillfrågade ansåg att Loka inte var 

särskilt differentierade. 

Bland de öppna frågorna svarade en att det kändes mer personligt med Loka. De betonade 

dock att det hänger mycket ihop med vem som är kontaktpersonen men just nu kände en av de 

tillfrågade en starkare samhörighet med Loka. En intressant iakttagelse som kunde göras ifrån 

de öppna frågorna var att ett av företagen sades sig ha markant högre marginal på Loka än vad 

de har på Ramlösa.  

4.2.2 Ramlösa 

Ramlösas styrkor var enligt våra respondenter att de är branschledande, att de har god 

förståelse för återförsäljarnas marknader, att de har snabba och pålitliga leveranser samt att de 

har ett brett produktutbud.  

Ramlösa ansågs i regel som starkare än Loka på de flesta punkter men när det kom till vilket 

varumärke återförsäljarna gillade mest att göra affärer med var Ramlösa något sämre än Loka. 

Det framkom också att återförsäljarna hade sämre marginal på Ramlösa än Loka. 

I de öppna frågorna framkom att flera anser att Ramlösa har större fokus på att sälja ut från 

butik än Loka och att de har en mer kreativ säljkår och med professionella kampanjer både till 

butiker och till konsumenter. Alla var de överens om att det märktes att Carlsberg, som äger 

Ramlösa, är ett större företag som har mer finansiella muskler och kan därför satsa mer på 

marknadsföring än vad Spendrups kan göra med Loka. 

4.2.3 Skillnader mellan företagen 

De skillnader som vi bedömde som signifikanta var alla till Ramlösas fördel. Respondent A 

ansåg att Ramlösa var mycket bättre än Loka på att ha en god förståelse för återförsäljarnas 

marknader, att Ramlösa är mer kompetenta, intelligenta och framgångsrika, och att Ramlösa i 

högre utsträckning specialanpassar sig för att uppfylla specifika kundbehov. 

Respondent B såg inte lika stora skillnader emellan företagen utan hade bara en fråga som de 

ansåg att Ramlösa var signifikant bättre på än Loka. Det var på frågan vilket företag som 

anses som branschledande där Ramlösa fick mycket högre än Loka. Respondent C såg 

däremot fler skillnader och ansåg att Ramlösa skiljer sig mer än Loka från sina konkurrenter 

inom buteljerat vatten och att de är branschledande. Ramlösa var även det första varumärket 

som respondent C kom att tänka på inom buteljerat vatten.  
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Diagram 3 - Denna graf visar de aggregerade svarsutfallen för Loka respektive Ramlösa för 

var ocn en av de 22 frågorna i enkätundersökningen. 

Med detta upplägg så väger svaren över till Ramlösas fördel, två av de tre tillfrågade 

företagen hade tre frågor som de svarade signifikativt bättre på Ramlösa än på Loka medan 

den tredje däremot bara hade en fråga som de ansåg att Ramlösa var bättre. Inget av de tre 

livsmedelsföretagen hade Loka som signifikant bättre än Ramlösa på någon fråga. 

Diagrammet ovan illustrerar trenden som kan utläsas från svaren från vår enkätundersökning 

där det är tydligt att Ramlösa överlag har fått ett bättre svarsutfall än Loka.  
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4.3 Sammanställning av marknadsföringsutgifter 2006-2009 

Vi har försökt få tag på siffror på marknadsföringsutgifter för Loka och Ramlösa under 

samma period som vi har försäljningssiffror på, alltså 2000-2008. Vi har dock endast kunna få 

fram siffror från Sifo för 2006 och framåt, vilka vi fått tag på genom mediebyrån Scream i 

Malmö. Dessa siffror är inte helt jämförbara företagen emellan och därför har vi i 

sammanställningen behövt ta bort vissa kategorier och år som inte har varit likstämmiga för 

att kunna göra en rättvis bedömning.   

  Loka Ramlösa 

TV     

2006 79 725 50 759 

2007 67 700 49 923 

2008 61 555 58 773 

2009 65 413 32 089 

Summa 274 393 191 544 

Populärpress     

2006 2 062 420 

2008 3 512 2 585 

2009 2 311 1 133 

Summa 7 885 4 138 

Bio     

2006 915 3 232 

2008 487 2 007 

2009 1 938 762 

Summa 3 340 6 001 

Utomhus                            

2008 2 885 4 438 

Storstad kväll     

2006 547 393 

2009 72 683 

Summa 618 1 076 

Totalsumma 289 121 207 197 

 

Tabell 1 – Loka och Ramlösas reklamutgifter under åren 2006-2009 

Jämförelsen ovan visar hur Loka har lagt mer pengar än Ramlösa på marknadsföring men det 

är alltså viktigt att påpeka att dessa siffror inte är heltäckande och att vi därför bara kan se det 

som en indikation på hur det egentligen ser ut. Om dessa siffror är representativa för 

företagens totala marknadsföringsbudgetar visar det dock på att Loka har cirka 30 % större 

utgifter.   
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4.4 Attitydmätning 

För att få en indikation på konsumentattityder kring Loka och Ramlösa har vi använt oss av 

webbplatsen Blogipedia (www.blogipedia.com). Där kan vi förutom att se om varumärkena 

har blivit omnämnda i positiva eller negativa ordalag, se vid vilken tidpunkt detta hände. På så 

sätt kan vi bilda oss en uppfattning om hur attityden till varumärkena har ändrats genom åren. 

Blogipedias sökdata går dock tyvärr bara tillbaka till augusti 2005 så innan dess har vi inga 

data.  

Det vi konkret har gjort är att vi har sökt på termerna ”Loka” och ”Ramlösa” på Blogipedia 

och sett i hur många blogginlägg dessa termer förekommer. Blogipedia mäter bara de fall då 

termer förekommer med ordet ”är” framför, som ju förutsätter att den som skrivit bloggen 

anser att Loka eller Ramlösa besitter en viss egenskap. Sökresultaten kategoriseras sedan i 

antingen positiva, negativa eller neutrala omdömen. Det grönmarkerade representerar de 

positiva, det gula det negativa och röda de neutrala sakerna som skrivits på bloggarna.  

 

Loka  

       

Totalt: 65 

Statistik från Blogipedia.com över antalet uppmätta bloggomnämningar av Loka, augusti 

2005 till april 2010. 

Ramlösa  

       

Totalt: 113 

Statistik från Blogipedia.com över antalet uppmätta bloggomnämningar av Ramlösa, augusti 

2005 till april 2010. 

Det kan vara värt att påpeka att det finns en viss tendens till att använda Ramlösa som 

synonym för mineralvatten som kan urskönjas hos bloggförfattarna. Detta kan också vara en 

http://www.blogipedia.com/
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förklaring till många av de negativa inlägg som finns för Ramlösa, då de ofta handlar om 

miljöaspekten med buteljerat vatten. 

Den topp i antalet negativa omdömen som finns omkring 2006 är direkt knuten till att 

Ramlösas varumärke ett tag sattes på Vichy Nouveaus flaskor, något som väckte mycket 

känslor bland bloggförfattarna. Många av de positiva inläggen gällande både Loka och 

Ramlösa har att göra med nya smaker som bloggförfattarna uppskattar. 
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5. Analys  

5.1 Analys av resultaten 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga drag som har kunnat utläsas ur vårt empiriska 

material. Detta för att på ett tydligt sätt presentera för läsaren vilken relevans vår empiri har 

haft för slutresultatet.   

5.1.1 Loka och Ramlösas försäljning 2000-2008 

Försäljningssiffror från tre tidpunkter under 2000-talet visar på ett tydligt mönster 

försäljningsmässigt; från att ligga relativt jämsides år 2000 drar Loka ifrån kraftigt till 2004 

och 2008 är företagen tämligen lika igen. Det som är intressant är att undersöka vad denna 

kraftiga ökning från Lokas sida kan ha berott på. En iakttagelse på denna punkt är att vi kan se 

att den kraftiga ökningen sammanfaller med en utökning av antalet smaker i 

produktsortimentet, där vi även kan se att Ramlösa inte har varit lika expansiva rent 

smakmässigt. Denna utveckling är intresseväckande, i synnerhet som vi kan se att Ramlösa 

när de tar igen gapet vid 2008 även de har utökat sitt smaksortiment så att de faktiskt vid 

denna tidpunkt har fler smaker än Loka. 

5.1.2 Enkätundersökningen 

Den enkät vi skickade ut till de största återförsäljarna av Loka och Ramlösa syftade till att 

undersöka om det fanns någon skillnad i varumärkeskapital i återförsäljarled mellan 

varumärkena. Detta skulle i sådana fall kunna belysa den situation som tycks ha uppstått där 

Loka varit marknadsledare trots att de har ett svagare varumärke än Ramlösa. Ramlösas högre 

varumärkesstyrka har dock endast påvisats i konsumentled, kanske skulle det kunna vara 

annorlunda hos återförsäljare? 

Undersökningen visade att Ramlösa faktiskt även i återförsäljarled tycks ha starkare ställning. 

De får bättre på de flesta punkterna och framförallt är det tydligt att återförsäljarna har 

Ramlösa som top-of-mind och anser dem marknadsledande. Det antagande vi gjorde om att 

återförsäljare kanske skulle föredra Loka har alltså visat sig vara falskt. Det är viktigt att 

påpeka att detta gäller nu år 2010. Vi kan alltså inte säkert veta om detta även stämde år 2004 

då Loka hade sin försäljningsmässiga topp under den undersökta perioden.  

5.1.3 Marknadsföringssiffror 

Vi valde att se på marknadsföringsutgifter för Loka och Ramlösa för att se om någon större 

skillnad förelåg mellan dem. Om någon av dem spenderat betydligt mer eller mindre under 

vissa perioder skulle detta möjligen kunnat ses som en orsaksförklaring till den 

försäljningsmässiga utvecklingen. Det vi konkret kan se utifrån företagens insatser 

marknadsföringsmässigt är att Loka de senare åren spenderat mer än Ramlösa, framförallt 

inom TV och populärpress. Vår tolkning av detta är att Loka under denna period har jobbat 

intensivt med varumärksbyggande. Kanske har de sett att de tappar andelar till Ramlösa.  
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5.1.4 Attitydmätning 

Vi gjorde en undersökning av hur Loka och Ramlösa har beskrivits i bloggar under perioden 

2005 till januari 2010. Denna undersökning syftar till att ge en indikation på hur attityderna 

har förändrats över tid och samtidigt ger den oss en bild av hur attityden är idag. Detta ger oss 

möjligheten att jämföra denna attityd med den undersökning som gjordes 2006 där det visade 

sig att konsumenter föredrog Ramlösa framför Loka. 

Det vi ser rent konkret från bloggundersökningen är att Ramlösa upplever mycket mer 

uppmärksamhet än Loka. Det är ett tecken på att Ramlösa faktiskt är top-of-mind för de flesta 

konsumenter. Vi har även genom att granska innehållet i bloggarna där Loka och Ramlösa 

nämns sett att det finns en tendens till att Ramlösa används som en synonym till mineralvatten 

av vissa bloggare. Detta syns inte alls på samma sätt för Loka. Samtidigt ser vi att Ramlösa 

har en topp i negativa omdömen år 2006. Detta är samtidigt som undersökningen som visade 

att de hade prispremium gentemot Loka genomfördes. 

5.2 Teoretisk analys 

Den varumärkeskapitalsteori som i huvudsak har legat till grund för vår studie är David 

Aakers grundläggande teori, B2B-anpassningen av Kellers varumärkes-värdekedja samt 

CBBE-pyramiden, även den i en B2B-anpassning. I detta avsnitt försöker vi tolka våra 

resultat utifrån dessa teorier och även ge andra möjliga förklaringar där dessa teorier tycks 

komma till korta när det gäller att förklara vårt problem, att Loka har störst marknadsandel 

trots att Ramlösa har ett starkare varumärke. Då vårt forskningsproblem bygger på ett 

antagande att det är en anomali att ett företag med svagare varumärkeskapital säljer mer än ett 

annat så måste vi för att kunna utreda vårt problem besvara två frågor; för det första, stämmer 

det verkligen att Ramlösa har starkare varumärkeskapital än Loka? För det andra, måste alltid 

företaget med starkast varumärkeskapital sälja bäst?  

5.2.1. Bedömning av varumärkeskapital enligt Aaker 

David Aaker är kanske det största namnet när det kommer till varumärkeskapitalsteori och 

han har följaktligen varit en viktig figur i vårt teoretiska ramverk. Enligt Aaker (1995) så kan 

ett varumärkes kapital bedömas med hjälp av fem kategorier; lojalitet, upplevd kvalitet, 

association, medvetenhet och marknadsuppträdande.  

Lojalitet mäts främst med måttet prispremium, men också genom kundnöjdhet. Utifrån vårt 

empiriska material kan vi inte avgöra något om hur olika prispremium kan ha sett ut under 

den undersökta perioden. Vi vet dock att Anselmsson et al hittade ett prispremium på 5-10% 

för Ramlösa år 2006. Kundnöjdheten är också svårbedömd utan en ordentlig 

konsumentundersökning. Vad vi har i vårt empiriska material som skulle kunna ge 

indikationer på denna nivå är möjligen vår attitydundersökning över Loka och Ramlösa i 

bloggar. Där kan vi se att Ramlösa har fått ta emot mer negativa omdömen än Loka, men detta 

är inget bevis för att de också skulle ha lägre kundnöjdhet. Tvärtom kan detta vara ett tecken 

på att Ramlösa är top-of-mind, vilket vi kommer in på senare.  
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Det är heller inte säkert att en bedömning av varumärkeskapital utifrån lojalitet, och i 

synnerhet kundnöjdhet behöver vara rättvisande. Enligt Geyskens och Steenkamp (2000) bör 

man dela upp kundnöjdhetsbegreppet i två olika kategorier; ekonomisk kundnöjdhet och 

social kundnöjdhet. Detta eftersom dessa två typer av kundnöjdhet tar sig olika uttryck och 

framförallt att ekonomisk kundnöjdhet går att uppnå genom att sänka priser. En sådan 

kundnöjdhet säger egentligen lite om varumärkets styrka eftersom det i sådana fall tycks vara 

plånboken som styr och inte nödvändigtvis varumärkespreferens.  

En annan svaghet med lojalitetsmåttet finns i det för Aaker så viktiga prispremiemåttet. I och 

med att det mäter hur pass mycket mer en konsument är beredd att betala för en produkt utav 

ett visst varumärke framför en likvärdig produkt av ett annat varumärke är en förutsättning för 

detta att man kan avgöra om det förekommer en likvärdighet. När produkter är hårt 

differentierade är det svårt att bedöma detta; är Loka Päron till exempel likvärdig med 

Ramlösa Citron? Det beror helt och hållet på vem du frågar. För en person är de två olika 

typer av mineralvatten och därmed likvärdiga, för en annan person är det ena en pärondryck 

och det andra en citrusdryck, vilket gör dem till dåliga substitut om man specifikt vill ha en av 

dessa smaker. Det prispremium som Ramlösa förmodas ha gentemot Loka år 2006 kan vara 

mycket svårt att översätta över tid. Vi har sett att antalet smaker har utvecklats enormt under 

perioden 2000-2008 och om smak är en viktig variabel vid inköp av buteljerat vatten kan även 

detta prispremium varierat beroende på hur smakutbudet under perioden har sett ut. 

För att vidare bedöma vilket varumärke som är starkast enligt Aaker bör vi se till måttet 

upplevd kvalitet. Liksom med lojalitetsmåttet är detta svårt att bedöma utan en större 

konsumentundersökning. Aaker menar dock att man i avsaknad av detta kan använda 

marknadsuppträdande eller marknadsposition som en indikation på upplevd kvalitet, eftersom 

en marknadsledare troligen inte har en undermålig produkt. I vårt empiriska material finns 

försäljningsdata från tre olika tidpunkter vilka visar att Loka är knapp marknadsledare 2000 

och 2008. 2004 har de en stor ledning gentemot Ramlösa. Om marknadsposition är en rättvis 

indikator för upplevd kvalitet kan detta tyda på att Loka har högre upplevd kvalitet hos 

konsumenter än Ramlösa åtminstone år 2004. Eftersom Lokas ställning som marknadsledare 

har varierat under den undersökta kan det finnas variabler som har att göra med upplevd 

kvalitet som skulle kunna ha orsakat detta. Hur upplevd kvalitet för så snarlika produkter som 

Loka och Ramlösa skulle kunna variera kraftigt är dock ett intressant spörsmål. De har legat 

inom samma prissegment (se Bilaga 3 för skillnader i pris) under hela den undersökta 

perioden och det enda som vi har kunnat notera som en skillnad varumärkena emellan är hur 

smakutbudet har sett ut under de åtta åren.  

Detta för oss in på en bedömning av Aakers mått för association eller differentiering. Ett 

varumärke kan här utvärderas på tre nivåer; värde, personlighet och organisatoriska 

associationer. Egentligen är det bara den sista av dessa, organisatoriska associationer, som vi 

kan uttala oss något om utifrån vårt undersökningsmaterial. Vi har med vår 

enkätundersökning mätt attityder till Loka och Ramlösa i återförsäljarled och där kan vi 

åtminstone se hur vissa återförsäljare uppfattar de två varumärkena. Här är det kanske inte 
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Loka och Ramlösa i sig som associeras till, utan möjligen i större grad Spendrups och 

Carlsberg. Det framgår att respondenterna till enkäten tycker att Ramlösa har en mer kreativ 

säljkår och tycks uppfatta Ramlösa/Carlsberg som mer kreativa än Spendrups/Loka. Det är 

också viktigt att här ta upp att Loka i hög grad anses odifferentierade från sina konkurrenter, 

vilket är viktigt för bedömningen av differentiering och association enligt Aaker. Han menar 

att associationsmåttet inte är relevant om konsumenter har svårt att särskilja ett varumärkes 

produkter från ett annat (1995). Om det stämmer som våra tillfrågade återförsäljare indikerar, 

uppfattas Loka inte som en lika tydlig aktör på marknaden som Ramlösa och detta är den 

främsta indikationen vi har utifrån Aakers bedömningsgrunder att Loka heller inte har lika 

högt varumärkeskapital. 

Medvetenhet eller brand awareness kan också vara en viktig indikator på varumärkeskapital. 

Inte minst i livsmedelsbranschen tror vi att det kan vara av stor betydelse om en konsument 

känner igen ett varumärke när den står inför ett köpbeslut. Medvetenhet mäts med måtten 

igenkännande, erinran och top-of-mind. Vi har gjort en återförsäljarenkät i vilken måttet top-

of-mind är med, vilket är det lättaste att mäta av dessa tre. Resultatet av denna är smärtsamt 

tydligt till Ramlösas fördel, på punkten top-of-mind inom buteljerat vatten får Ramlösa 18 av 

totalt 21 poäng. Loka får bara 9. Vår attitydundersökning via bloggar visar också indikationer 

på att Ramlösa är top-of-mind. Dels är Ramlösa mycket mer omskrivna än Loka och dels 

skrivs det i många fall på bloggar om Ramlösa som en synonym till buteljerat vatten, vilket 

tyder på en otroligt hög medvetenhet om varumärket som, vore resultaten generaliserbara i 

större utsträckning, nästan riskerar att bli generiskt. 

5.2.2 Varumärkeskapital inom ramen för varumärkets värdekedja 

Varumärkets värdekedja, och i synnerhet Perssons B2B-anpassade variant är av stor vikt för 

analysen av våra resultat och bedömningen av respektive varumärkes kapital. Värdekedjan 

som modell fungerar som så att image och styrka avgör varumärkets värde i sista steget, och 

om vi med hjälp av vårt empiriska material kan bedöma de två varumärkenas image och 

styrka måste detta då också ge en ledtråd om vilket som har högst värde. 

För att bedöma varumärkets image med hjälp av vårt empiriska material kan vi främst hitta 

ledtrådar i vår enkätundersökning till återförsäljare och vår attiydundersökning via bloggar. 

På en B2B-nivå ger vår enkätundersökning mycket tydligt svar på vilket av varumärkena som 

har starkast image. Ser vi till de nivåer Persson presenterar som avgörande för varumärkets 

image kan vi med hjälp av sammanställning av enkätsvaren se att Ramlösa, möjligen med 

undantag av relation, är starkare på alla punkter (se Bilaga 1). Attitydundersökningen kan vi 

också använda för att få in aningen mer konsumentperspektiv, men då egentligen bara på 

punkten ”Kännedom och kunskap”, där vi ju redan etablerat att Ramlösa är top-of-mind och 

därmed alltså har högre kännedom än Loka. 

En stark image ska i nästa steg etablera en hög varumärkesstyrka och detta sker med hjälp av 

volym- och prispremium. Som tidigare avgjort kan vi inte veta mer om ett eventuellt 

prispremium än att Ramlösa har ett år 2006. Utifrån vad vi med hjälp av vår 
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enkätundersökning har konstaterat om Ramlösas image, åtminstone i B2B-led, kan vi dock 

misstänka att Ramlösa även idag har ett prispremium gentemot Loka. Vad gäller 

volympremium kan det åtminstone kring år 2004 funnits ett sådant för Loka som då sålde 

mycket mer än Ramlösa trots att priset för varumärkenas produkter är så gott som samma. 

Vad ett sådant volympremium skulle grunda sig på kan man spekulera i, men en möjlig 

förklaring kan vara en utökning av antalet smaker från Lokas sida. 

Vi kan med antagande av den höga frekvensen bloggomnämningar för Ramlösa, och även till 

viss del i återförsäljarenkäterna, se att de tycks ha starkare image än Loka. Det kan innebära 

att Ramlösa har ett starkare varumärke, eller åtminstone inte svagare än Loka. Vi vet 

samtidigt att Loka genererar lika mycket värde sett till försäljning, och att de under den 

undersökta åttaårsperioden aldrig sålt mindre än Ramlösa. 

Grundantagandet hos Keller (2003) är att en stark image och ett starkt varumärke ska resultera 

i ett högt värde i sista steget i varumärkets värdekedja. Högt värde på detta sista steg ska 

också kunna ses som likvärdigt med marknadsframgång, men detta tycks inte stämma i vårt 

fall där Ramlösa är tvåa på marknaden trots sin starka image och varumärke. Enligt Niklas 

Persson (telefonintervju, 2010) kan dock varje varumärke ha flera olika värdekedjor, som 

baseras på olika nivåer av varumärket.  Förutom konsumentvarumärket kan det finnas B2B-

varumärke och kanske även enskilda produktvarumärken. Utifrån vad vi har sett i vår empiri 

kan vi anta att Ramlösa har ett starkare varumärke i återförsäljarled. Vi kan även med stöd av 

vår bloggundersökning och tidigare rön om prispremium anta att denna varumärkesstyrka 

gäller även för konsumenter. 

Kan det då finnas en nivå där Loka är starkare än Ramlösa, vilket leder till ett högt värde för 

Lokas varumärke i slutändan? Vad kan en sådan nivå vara? Den tidpunkt då vi ser den 

tydligaste skillnaden i försäljning till Lokas fördel är år 2004 och vi utgår därför ifrån att Loka 

också haft starkast varumärke vid denna tid. 

Vi har försökt utröna möjliga anledningar till Lokas starka position utifrån vårt empiriska 

material. Det vi ser rent konkret om man jämför med andra år är att Loka år 2004 har 

genomfört en ökning av antalet smaker i deras produktutbud. Det skulle kunna finnas ett 

samband mellan försäljningsökningen och detta och vi tror därför att det kan finnas en viktig 

nivå kring varumärkena som har att göra med smaksättningen av det buteljerade vattnet. 

Utifrån värdekedjan så skulle man kunna säga att de olika smakerna här fungerar som vad 

Persson kallar produktvarumärken. Loka kan här ha en implicit styrka som är svår att komma 

åt, även genom marknadsundersökningar. Det kan vara så att kunder som säger sig föredra 

Ramlösa i butiken faktiskt köper en Loka för att den finns i flera smaker. Detta resonemang 

stämmer överens med de data som vi har analyserat och fenomenet är känt från Morwitz och 

Schmittlein (1992) som konstaterar att köpintention inte är beständig.  Tydligast torde detta 

vara för 1500 ml-flaskor år 2004. Ramlösa hade fem olika smaker vara tre av dem är olika 

typer av citrus och två av naturell smakprägel. Samtidigt hade Loka sju helt åtskilda smaker. 

Därför kan man spekulera i om inte Loka år 2004 hade ett starkare varumärke än Ramlösa om 
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man endast ser till produktens smak. Detta även om konsumentundersökningen under samma 

tidpunkt visade att de flesta föredrog Ramlösa som varumärke.   

Nedan har vi illustrerat en egen modell som är utgångspunkt ur Perssons värdekedja som tar 

hänsyn till tre olika nivåer, förutom konsumentled också B2B- och smaknivå.  

 
 

Figur 4 – Illustration av hur varumärkets värdekedja kan ha flera nivåer 

 

Den här modellen visar att varumärkets alla nivåer bidrar till det slutgiltiga värdet. För Loka 

och Ramlösas del kan det här vara, förutom styrkan hos konsumenter, även smak och B2B-

varumärke. Ett antagande är att om en av dessa nivåer är riktigt stark kan det leda till ett högt 

värde i slutändan även om de andra nivåerna är svaga. Om vi ser till Loka så vet vi att de har 

haft ett högt värde på slutsteget men att varumärket varit relativt svagt såväl hos konsument 

som i B2B. Det kan kanske förklaras genom att Loka har haft en oproportionerlig styrka på 

smaknivån. Ett försök att illustrera detta ser ni nedan. Där vi ser att värdet är högt trots att 

bara en nivå är riktigt stark.   

 
Figur 5 – Illustration av hur en stark nivå bidrar till ett högt värde i sista led. 

 

Vad vi har kommit att anta utifrån det samband vi ser är att Loka år 2004 genom att utöka sitt 

smakutbud har fått en mycket starkare produktportfölj än Ramlösa. Det har föranlett oss att se 

till teori inom line extensions, där det vad vi vet från tidigare kunskap, inte är alldeles 

självklart att en utökning av produktportföljen har positiv inverkan. I detta fall tror vi oss se 

att smakutökningen inte varit skadlig eftersom Lokas försäljning ökat kraftigt i samband med 
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den. Det finns dock anledning att utreda detta samband ytterligare, se därför även avsnitt 6.1 

Diskussion.  

Avslutningsvis gällande varumärkets värdekedja och sambandet mellan varumärkesstyrka och 

ekonomiska resultat måste dock ett frågetecken resas kring möjligheten att på ett korrekt sätt 

mäta sådana samband. Kanske kan en analys från denna värdekedja visa på någon form av 

värde i slutändan, men att sedan uttrycka detta värde i lönsamhet är inte enkelt. Ambler och 

Roberts (2008) framhåller svårigheten att på ett tydligt sätt bedöma lönsamhet från ett ensamt 

mått, vare sig det är finansiella verktyg såsom ROI (Return-of-investment) eller DCF 

(Discounted cash-flow) eller icke-finansiella som varumärkeskapital. Vi har för denna studie 

endast utvärderat Loka och Ramlösas varumärkeskapital och kan omöjligen bedöma hur deras 

räkenskaper har sett ut under perioden. Det är inte nödvändigtvis så att den som uppvisar 

starkast varumärkeskapital också visar upp bäst resultat i årsredovisningar. Ambler och 

Roberts förespråkar en kombinerad modell för att mäta ekonomiska resultat, där 

varumärkeskapital är en variabel tillsammans med andra finansiella instrument.  

Persson (2010) visar också i sin kommande avhandling att även om det går att finna en 

korrelation mellan föredraget varumärke (brand preference) och lönsamhet är det svårare att 

se sambandet mellan och lönsamhet och kortvariga fördelar, som köpintention och 

prispremium. 

5.2.3 Varumärkeskapital enligt den B2B-anpassade CBBE-modellen 

Den tredje avgörande teoripusselbiten för denna analys är CBBE. Denna modell bygger på 

relationen mellan varumärke och kund och har på så sätt ett inslag av 

relationsmarknadsföring. Denna nivå är viktig för oss eftersom vi tidigt insåg vikten av att 

skilja på varumärkeskapital i konsumentled och återförsäljarled. Vi har därför valt att använda 

en B2B-anpassad version av CBBE-pyramiden vilket gör denna aspekt extra tydlig.  

Den första nivån på denna pyramid är ”salience”, alltså vilka drag som är framträdande hos ett 

varumärke och lägger grunden för dess identitet. Kuhn et al (2008) visar att i ett B2B-

perspektiv är det producenten snarare än produktvarumärket som räknas och för vår studie då 

alltså snarare Carlsberg och Spendrups snarare än Ramlösa och Loka. Det i vår empiri som är 

mest relevant för analysen utifrån CBBE är vår enkätundersökning som också är utformad så 

att återförsäljarna får svara i termer av Carlsberg eller Spendrups istället för Ramlösa och 

Loka. Vi väljer dock för tydlighets skull att tala om resultaten från denna undersökning i 

termer av Loka och Ramlösa. Enkäten visar att Ramlösa anses som något starkare på de flesta 

punkter i undersökningen, till exempel på viktiga områden som samarbetsvillighet och 

förståelse för återförsäljarens marknader. Ramlösas förknippas också med en mer kreativ 

säljkår än Loka. 

I nästa steg är det performance och rykte som är viktigt på B2B-nivå. Självklart är det för en 

återförsäljare viktigt för en affärsrelation vilka ekonomiska resultat en partner gör och även 

vilket rykte den har på marknaden. Ett av företagen i vår enkätundersökning sade sig föredra 

att göra affärer med Loka. Detta kan dels bero på deras sätt att göra affärer, men det kan också 
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ha att göra med vilken nivå deras inköpspriser ligger på. Det framkom att denna återförsäljare 

hade högre marginal på Loka än Ramlösa. När vi ser till rykte kan en sådan sak som att det 

har varit en debatt kring miljöaspekten hos buteljerat vatten spela in. Vår bloggundersökning 

visade att Ramlösa ansågs miljöovänligt av många. Säkerligen gäller detta även Loka, men 

Ramlösa fick ta den dåliga kritiken, troligtvis för att de, som vi har kunnat visa, är top-of-

mind.  

Att vara top-of-mind kan givetvis som i fallet med miljökritik innebära att ett välkänt företag 

får ta smällar som vore lika befogade för andra, mindre kända företag. Samtidigt är fördelarna 

med att vara top-of-mind och därmed ha hög kännedom eller brand awareness tydliga. I 

synnerhet kan så vara fallet när det gäller B2B. Bland annat har Davis et al (2008) visat att 

brand awareness är viktigare än andra varumärkeskapitalsmått hos återförsäljare. Vår 

återförsäljarenkät visar tydligt att Ramlösa/Carlsberg är top-of-mind och det kan alltså enligt 

Davis et al vara avgörande när en återförsäljare väljer leverantör. Detta tyder på att Ramlösa 

är starkare i återförsäljarled, varför vi kan se att vårt antagande om att skillnaden i försäljning 

mellan Loka och Ramlösa skulle ligga i Lokas har fördel hos återförsäljarna, är falskt.  

Det näst högsta steget i den B2B-anpassade CBBE-modellen är också Sales Force 

Relationships, relationen mellan återförsäljare och leverantör. Förutom att ha högre brand 

awareness visade enkätundersökningen var att återförsäljarna också föredrog Ramlösa som 

varumärke, även om två stycken sade sig föredra att göra affärer med Loka. Kanske var denna 

känsla av att göra affärer med Loka på ett rent personligt plan, och marknadsrelaterade 

avgöranden av affärskaraktär kring storlek eller varumärkesstyrka kan ha avgjort till 

Ramlösas fördel när det ändå kommer till inköpsbeslut. Enkätundersökningen gav 

indikationer på att återförsäljarna anser att Ramlösa är mer professionella än Loka. Vår 

slutsats är således att Loka inte kunnat ha någon bestående fördel på denna punkt gentemot 

Ramlösa, utom möjligen hos det företag där Loka har en högre marginal.  

CBBE-pyramiden utmynnar i vad Keller kallar resonance, en bestående relation mellan 

konsument och varumärke. B2B-anpassningen av pyramiden är inte lika tydlig på denna 

relation och lägger istället fram lösningar för en lång affärsrelation som målet med 

pyramiden. Enkätundersökningen visade att det visserligen är så att återförsäljarna uppskattar 

att göra affärer med Loka, och man anser att de är pålitliga och lätta att kommunicera med. 

Samtidigt så visade det sig att även Ramlösa är bra på dessa punkter och får till och med lite 

högre utfall, om än marginellt, när det kommer till känslan för partnerskap och samarbete. 
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5.2.4 Sambandet mellan smak och försäljning 

Analysen av varumärkeskapital enligt teorierna ovan tycks visa att Ramlösa sammantaget har 

ett starkare varumärke. Samtidigt kvarstår faktumet att Loka har haft större försäljning än 

Ramlösa under hela den undersökta perioden.  

Vi har flertalet gånger lockats in på spåret att smak, och framförallt antalet smaker, skulle 

kunna ha varit en fördel för Loka under åren 2000-2008. Det är svårt att översätta denna 

komparativa fördel direkt till varumärkeskapital men som vi har visat kan smak bland annat 

ses som en egen nivå i varumärkets värdekedja och på så sätt bidra till starkt 

varumärkeskapital i slutändan.  

Det krävs dock en närmare granskning av sambandet mellan smakutbud och försäljning för att 

det ska kunna ses som bekräftat. Diagrammen nedan visar inbördes andel försäljning, antal 

smaker och utgifter för TV-reklam för Loka och Ramlösa. Det är viktigt att notera att data för 

utgifterna för TV-reklam endast finns för åren 2006-2009 varför denna linje är mycket kortare 

än de andra. Genom att även bedöma korrelationen mellan dessa utgifter och företagens 

inbördes andel försäljning kan vi se ifall denna typ av varumärkesbyggande åtgärder kan ha 

haft en positiv inverkan på försäljningen. 

 

Diagram 3 – Lokas andel av försäljning, smaker och utgifter för TV-reklam relativt mot 

Ramlösa 

För Lokas del ser vi att de inledningsvis har haft en mycket hög procent av de två 

varumärkenas totala antal smaker. Det finns inget tydligt samband mellan Lokas 

försäljningstopp och antalet smaker men däremot tycks korrelationen mellan förlorad 

smakandel och försäljningsandel tydlig. Lokas utgifter för TV-reklam tycks heller inte 

påverka försäljningsandelen men den kraftiga ökning av dessa utgifter som tycks sammanfalla 

med Lokas tappade försäljningsandel kan tolkas som en aktiv åtgärd för att försöka öka 

försäljningen. 
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Diagram 4 – Ramlösas andel av försäljning, smaker och utgifter för TV-reklam relativt mot 

Loka 

Diagrammet för Ramlösas andel är givetvis en spegelbild av det för Loka. Samtidigt är det 

kanske här tydligare att se ett samband mellan en ökning av antalet smaker och 

försäljningsandel eftersom dessa båda ökar parallellt för Ramlösas del efter 2004. 

Motsvarande ökning för Loka kan inte urskönjas eftersom de är ledande på smaker redan vid 

första undersökningspunkten år 2000. Om vi hade haft en tidigare mätpunkt än denna, till 

exempel 1996, så är det mycket möjligt att vi skulle kunna se att Loka där ökade sin 

försäljning i samband med ökningen av antal smaker. Som det är nu kan vi bara se att Loka år 

2000 är ledande inom både försäljning och smak.  

Att reklamutgifter inte tycks korrelera med ökad andel försäljning är även i detta diagram 

mycket tydligt eftersom Ramlösas utgifter med detta sjunker samtidigt som försäljningen 

ökar. Möjligen är det så att marknadsföringsåtgärder kan ses som reaktiva åtgärder på 

försäljning och att de således anpassas efter hur försäljningen utvecklas och inte tvärtom. 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

Det vi i analysen sökte svar efter var två saker, dels om Ramlösa verkligen har ett starkare 

varumärke än Loka och dels om varumärkeskapitalsteori i så fall kan förklara varför Loka 

ändå har lyckats sälja bättre.  

Analysen visade att det utifrån Aaker är svårt att avgöra om Loka eller Ramlösa har högst 

varumärkeskapital. Den främsta begränsningen är avsaknaden av större 

marknadsundersökningar som till exempel gör det svårt för oss att bestämma sådana för 

Aaker viktiga mått så som prispremium. Samtidigt finns det också inneboende begränsningnar 

med Aakers teoripaket. Det tycks vara synonymt med varumärkesstyrka att vara 

marknadsledare, vilket är tydligt på många sätt eftersom Aaker framhåller marknadsposition 

som en viktig indikator för varumärkeskapital. Kanske blir det ännu tydligare när variabler 

som upplevd kvalitet enligt Aaker också kan utvärderas från marknadsposition. Ett sådant 

resonemang gör gällande att störst alltid är bäst och det perspektivet kan verka litet snävt. 

Detta blir uppenbart när man genomför en sådan studie som vi har gjort, där själva dilemmat 

är att det till synes svagare varumärket har en starkare marknadsposition. Utifrån Aaker kan 

såväl Loka som Ramlösa ses som det starkaste varumärket beroende på om vi ser till variabler 

som marknadsposition (Loka) eller brand awareness (Ramlösa), vilket endast understryker 

svårigheterna att förklara vårt forskningsproblem genom Aakers ramverk. 

Även utifrån den B2B-anpassade CBBE-pyramiden är det svårt att förklara vårt 

forskningsproblem. Modellen bygger mycket på relationen mellan varumärkets organisation 

och dess partners, i vårt fall återförsäljarna. Vi ser att relationen mellan Loka och 

återförsäljare tycks vara stark, men samtidigt inte starkare än Ramlösas dito. Vårt antagande 

innan denna studie var att det kunde finnas en relationsaspekt som kunde förklara Lokas 

starka försäljning under den undersökta perioden och att detta skulle kunna förstås utifrån 

CBBE-pyramiden. Detta antagande får vi så här i efterhand hålla som falskt eftersom det är 

tydligt att Ramlösa har starkast ställning hos återförsäljarna, i synnerhet på viktiga områden 

som brand awareness. 

Då återstår bara varumärkets värdekedja för att förklara vårt problem. Som vi tidigare i 

analysen har konstaterat förefaller även denna ha svårt att förklara hur Loka, som tycks vara 

svagare på Image, och kanske även Styrka, kan ha högt värde i slutsteget. År 2004 förefaller 

det dock tydligt att Loka har högre värde än Ramlösa, baserat på försäljningssiffror. 

Lösningen kan finnas i att se till fler nivåer av varumärket vilket Persson talar om 

(telefonintervju, 2010). Här finns det utrymme för djupare analys än bara sådan om 

konsumentpreferens et cetera. Perssons modifierade version av Kellers värdekedja innehåller 

också måttet volympremie som ger en bredare bild på vad som innebär varumärkesstyrka. Vi 

har ju sett Aakers prispremiebegrepp kommer till korta i vår analys, och att det utifrån detta 

mått är svårt att förklara att Loka trots allt säljer större volymer än Ramlösa, särskilt som vi 
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vet att Ramlösa åtminstone en gång i tiden har haft ett prispremium. Det vi kan spekulera i nu 

är dock att Loka år 2004 kan ha haft ett volympremium gentemot Ramlösa, på grund av deras 

flera smaker, vilket vi har sett skulle kunna vara orsaken till deras då markant ökade 

försäljning. 

Det är visserligen rimligt att även någon annan förklaring skulle kunna ligga till grund för 

denna ökning. Vi kan dock utifrån vår empiri utesluta stark relation till återförsäljare, som var 

en tidigare hypotes. Vi kan även utesluta kraftiga satsningar på imagebygge och 

marknadsföring. Dels för att sådana ansträngningar om de vore lyckade till den grad att 

försäljningen sköt i höjden, borde avspeglats i vår enkätundersökning eller 

bloggundersökning, och dels för att vi kan se att marknadsföringsutgifterna för dessa 

varumärken inte är korrelerade med försäljning. Som exempel har Loka den senaste 

fyraårsperioden spenderat något mer än Ramlösa på marknadsföring, detta samtidigt som 

Ramlösa har tagit igen stora marknadsandelar. 

Att det är så svårt att förklara vårt forskningsproblem inom ramen för varumärkeskapitalsteori 

föranleder givetvis till ett problematiserande av denna. Det är med stöd av vår studie givet att 

det åtminstone går att ifrågasätta den oövervinnerliga styrkan i att ha ett starkt 

varumärkeskapital. Ser man till teoretikerna på området så tycks alla övertygade om att ett 

starkt varumärke är eftersträvansvärt, hos Aaker och Keller kan det mycket väl var det mest 

eftersträvansvärda för ett företag. Författaren Lucas Conley är relativt ensam om att uttrycka 

kritik mot detta. I den populärvetenskapliga boken Obsessive Branding Disorder, lägger han 

fram tesen att den främsta orsaken till att företag gör bra resultat är att de tillverkar en bra 

produkt, helt enkelt något som konsumenter vill köpa. Att ett varumärke är starkt och populärt 

ska ses som en följd av detta och inte tvärtom. Ett starkt varumärke ska enligt Conley (2005) 

givetvis inte underskattas, det han vänder sig emot är istället tendensen att från 

företagsledningens håll vilja satsa på att bygga varumärken, när uppkomsten av starka 

varumärken ska ses som en konsekvens av satsningar på annat: 

To brand, in a corporate sense, is no more a verb than "to gorgeous." A brand is a result, not a tactic. One 

cannot go about branding an organization or a product or a service; the organization, product, or service 

is what creates the brand. In a brilliant twist, the experts have bottled an end and sold it as a means. 

Samtidigt är det givetvis svårt att visa vad som skulle kunna vara viktigare än 

varumärkeskapital. Vårt antagande är att Lokas till synes svårförklarliga försprång gentemot 

Ramlösa år 2004 berodde på en utökning av antalet smaker, alltså en line extension. Det finns 

teorier som gör gällande att det är riskabelt för ett varumärke om det utökas för mycket. Bland 

andra ”Association of National Advertisers” (1984), The Economist (1990), och Ries & Trout 

(1986) har framfört en tvekan över en line extensions positiva verkan. De framhåller bland 

annat att i snitt misslyckas 27 % av line extensions och att bara för att de inte ses som ett 

misslyckande så behöver det inte betyda att de har levt upp till önskat resultat (Association of 

National Advertisers). En line extension kan även kannibalisera och vilseleda konsumenter 

och förstöra den bild de har byggt upp kring produkten under en lång tid (The Economist, 

Tauber och Ries & Trout).  
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Dessa teoretiker kan allstå tänkas skeptiska till vad vi har sett i Lokas utökning av smaker. 

Det finns dock även de som pekar på att line extensions kan ha positiva effekter. I artikeln 

‖To extend or not to extend‖ (1994) skriver Srinivas Reddy, Susan Holak och Subodh Bhat 

att kannibalisering inte måste vara nödvändig vid en line extension och att den ursprungliga 

produkten snarare kan stärkas tillsammans med varumärket. Viss kannibalisering kan 

förekomma då det trots allt kommer vara så att några av de som innan köpte den ursprungliga 

produkten kommer gå över till en av de nya smakerna men att det inte behöver vara något 

negativt eftersom det samtidigt tillkommer nya konsumenter så att totalt så ökar försäljningen.  

Vad Reddy et al gör gällande som är särskilt intressant för vår uppsats är att starka 

varumärken är mer troliga att ha framgångsrika line extensions än svaga varumärken. Tidiga 

line extension är också mer effektiva än sena (Reddy et al, 1994). Applicerar vi detta på vår 

hypotes om att Lokas ökade försäljning har ett samband med en utökning av deras smakutbud 

tycks det finnas ett klart samband. Loka var före med sin line extension och fick då uppleva 

de fördelar som Reddy et al beskriver, detta skulle alltså kunna förklara det oerhörda 

försprång Loka upplevde gentemot Ramlösa år 2004. Att Ramlösa sedan tar igen gapet till 

Loka kan mycket väl vara i logisk överensstämmelse med att starka varumärken har mer 

framgångsrika line extensions än svaga. Loka är inget svagt varumärke, men vi har många 

indikationer på att Ramlösa i sig är ett starkare och framförallt mer välkänt varumärke än 

Loka och på så sätt var det kanske oundvikligt att Ramlösa skulle ta igen gapet när de valde 

att kopiera Lokas framgångsrecept med att utöka smakutbudet. 

Vad gäller kannibalisering i vårt fall kan man enkelt se att det har förekommit i viss 

utsträckning. Ser vi till Lokas starkaste enskilda produkt år 2000 var det Citron 1500 ml som 

då stod för hälften av de sålda 1500 ml-flaskorna. År 2008 har Citron tappat till 35 % men 

eftersom Lokas totala försäljning samtidigt har ökat med följden att flera nya smaker väger 

upp ett sådant tapp är detta inget problem. Ett slående exempel på hur nya smaker väger upp 

kannibalisering av existerande är till exempel Loka vildäpple som introducerades efter 2004 

och redan 2008 stod för 13,5 % av Lokas totala 1500 ml-försäljning.  

Kannibalisering av detta slag är alltså inte ett problem, i synnerhet då marknaden för 

buteljerat vatten ökade med 41 % under den undersökta perioden 2000-2008. Samtidigt kan vi 

se att ökningen på marknaden mellan 2004 och 2008 är en knapp procent vilket indikerar att 

den stora ökningen var mellan åren 2000 och 2004. Med en sådan drastisk skillnad i 

marknadsökning kan man anta att marknaden har stagnerat och att det inte kommer vara lika 

lätt framöver att komma fram med nya smaker utan att för den sakens skull kannibalisera på 

de existerande produkterna.   
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6.2 Slutsats 

Teori inom området för varumärkeskapital är hos de flesta stora teoretiker som Aaker och 

Keller tätt förknippad med vilket ekonomiskt värde ett varumärke kan inbringa. Hos Aaker är 

det tydligt att ett sådant värde är starkt knutet till en stark position i konsumenters 

medvetande. Samtidigt tycks det också förutsättas att en sådan position hos konsumenter 

återspeglas i varumärkets marknadsposition. 

Vårt fall med Loka och Ramlösa har visat något där varumärkeskapitalsteori, i synnerhet hos 

Aaker, kommer till korta, nämligen att ett varumärke, Ramlösa, är starkt hos deras 

intressenter, såväl konsumenter som återförsäljare, men har en sämre position på marknaden 

än deras huvudkonkurrent, Loka. Loka å sin sida visar inte upp några vanliga tecken på starkt 

varumärkeskapital, förutom just sin marknadsledarposition. 

Genom en analys av bakomliggande faktorer till Lokas starka marknadsposition har vi funnit 

att försprånget till Ramlösa tycks ha grundats i en utökning av antalet smaker. Ur ett 

varumärkeskapitalteoretiskt perspektiv är detta samband inte helt enkelt att förklara. Vi kan se 

att den lyckade smakutökningen kan tolkas som en investering i produkten, och att smakerna 

på så sätt fungerar som enskilda produktvarumärken som utgör en egen nivå i varumärkets 

värdekedja. På denna nivå har Loka varit starkare än Ramlösa och på så sätt har de även 

kunnat ha ett högre sammantaget varumärkeskapital, trots att Ramlösa varit starkare på andra 

områden. 

Att en utökning av antalet smaker på detta sätt ska ha så stor inverkan på ett företags 

varumärkeskapital väcker dock frågetecken kring relevansen av att mäta varumärkeskapital i 

alla lägen. Vi har funnit att en lämpligare utgångspunkt för denna fallstudie hade varit att se 

till problematik kring line extension och problematiken kring att utöka sin produktportfölj 

utan att skada varumärket. Vi har i detta fall sett att smakutökningen för båda fallföretagen 

har inneburit en kannibalisering på existerande smaker, men detta har inte utgjort något 

problem då den totala försäljningsökningen har varit substantiell inom marknaden för 

buteljerat vatten under den undersökta perioden. 
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7. Uppsatsens begränsningar samt förslag på framtida 
forskning 

 

Vår studie har flera inneboende begränsningar, bland annat i det att vi har saknat möjligheten 

att genomföra en större konsumentundersökning och därmed på vissa sätt haft svårare att 

avgöra många viktiga variabler för att utvärdera varumärkeskapital. En undersökning som 

skulle kunna fastställa såväl prispremium och volympremium för Loka och Ramlösa idag 

skulle förhoppningsvis kunna ge extra tyngd till vår undersökning och bekräfta vår slutsats. 

Det är också viktigt att framhäva att vår studie är en fallstudie som endast behandlar två 

isolerade varumärken som dessutom agerar på en och samma marknad. Resultatet av vår 

studie får anses begränsad till livsmedelsbranschen och generaliserbarheten skulle öka om 

resultatet kunde stärkas i en studie på fler företag inom denna bransch. 

När det kommer till begränsningar inom ramen för vårt specifika ämnesval har vi också stött 

på flera svårigheter främst i form av accessproblem. Vi kunde inte få tillgång till 

förstahandsdata från Loka och Ramlösa och dessutom hade vi i andra fall, till exempel när det 

gäller marknadsföringssiffror, inte tillgång till data för hela den undersökta perioden, vilket 

begränsade dess användningsmöjlighet för oss. 

Sammantaget ger dock resultatet av vår studie indikationer på att gängse 

varumärkeskapitalsteori i stor grad saknar förklaringar till hur line extensions kan fungera 

som varumärkeskapital på en växande marknad. Det vore därför intressant att se studier över 

fler fall där ett varumärke har fått ett försprång på marknaden genom en utökning av sin 

produktportfölj. Det vore också intressant att se på det motsatta sambandet, om line extension 

kan vara skadliga för ett varumärkeskapital på en mättad eller avtagande marknad. En sådan 

studie skulle ge en tydligare bild på sambandet mellan line extensions och varumärkeskapital, 

och hur/om line extensions kan skada varumärket. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1:1 Enkät till återförsäljare, del 1 

 

Loka 

Ftg 

A 

Ftg 

B 

Ftg 

C Summa 

Loka är mitt förstahandsval för inköp av buteljerat vatten  3 4 0 7 

Jag är villig att betala ett högre pris vid inköp av produkter från 

Loka än för liknande produkter från andra varumärken 4 4 1 9 

Inköp av Loka ger bra vinst i förhållande till inköpskostnaden  6 5 6 17 

Jag gillar Loka som leverantör   5 5 7 17 

Loka skiljer sig från sina konkurrenter inom buteljerat vatten 4 5 3 12 

Loka har pålitliga och snabba leveranser 6 6 7 19 

Loka är tillgängliga och lätta att kommunicera med 6 6 7 19 

Loka är enkla att göra affärer med 4 6 6 16 

Loka är ett välskött företag 4 6 6 16 

Loka är inriktade på samarbete och partnerskap 4 5 7 16 

Loka erbjuder användbar information och ger goda råd 4 5 4 13 

Loka har god förståelse för återförsäljarnas marknader 2 5 6 13 

Loka är ett företag som vi gärna förknippas med 5 5 7 17 

Loka är branschledande 6 4 1 11 

Loka har ett brett produktutbud 6 6 7 19 

Loka är kompetenta, intelligenta och framgångsrika 2 4 7 13 

Loka är innovativt 4 5 7 16 

Loka är flexibla och anpassningsbara 4 4 7 15 

Att handla med Loka ger tillgång till attraktiva affärsnätverk 3 4 7 14 

Loka erbjuder helhetslösningar 3 5 6 14 

Loka specialanpassar för att uppfylla specifika kundbehov 3 5 5 13 

När det gäller buteljerat vatten är Loka det första företag jag 

kommer att tänka på   5 4 0 9 

     Ramlösa 

    Ramlösa är mitt förstahandsval för inköp av buteljerat vatten  4 6 0 10 

Jag är villig att betala ett högre pris vid inköp av produkter från 

Ramlösa än för liknande produkter från andra varumärken 4 5 1 10 

Inköp av Ramlösa ger bra vinst i förhållande till inköpskostnaden  4 5 6 15 

Jag gillar Ramlösa som leverantör   5 5 5 15 

Ramlösa skiljer sig från sina konkurrenter inom buteljerat vatten 5 5 6 16 

Ramlösa har pålitliga och snabba leveranser 6 6 7 19 

Ramlösa är tillgängliga och lätta att kommunicera med 5 6 5 16 
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Ramlösa är enkla att göra affärer med 4 6 5 15 

Ramlösa är ett välskött företag 4 7 6 17 

Ramlösa är inriktade på samarbete och partnerskap 5 6 6 17 

Ramlösa erbjuder användbar information och ger goda råd 6 5 6 17 

Ramlösa har god förståelse för återförsäljarnas marknader 6 6 7 19 

Ramlösa är ett företag som vi gärna förknippas med 5 6 7 18 

Ramlösa är branschledande 6 7 7 20 

Ramlösa har ett brett produktutbud 5 7 7 19 

Ramlösa är kompetenta, intelligenta och framgångsrika 5 5 7 17 

Ramlösa är innovativt 4 5 7 16 

Ramlösa är flexibla och anpassningsbara 4 5 5 14 

Att handla med Ramlösa ger tillgång till attraktiva affärsnätverk 3 5 5 13 

Ramlösa erbjuder helhetslösningar 4 6 6 16 

Ramlösa specialanpassar för att uppfylla specifika kundbehov 6 5 3 14 

När det gäller buteljerat vatten är Ramlösa det första företag jag 

kommer att tänka på   5 6 7 18 
 

 

Bilaga 1:2 Enkät till återförsäljare, del 2 

Företag A Loka Ramlösa 

Loka är mitt förstahandsval för inköp av buteljerat vatten  3 4 

Jag är villig att betala ett högre pris vid inköp av produkter från Loka än för 

liknande produkter från andra varumärken 4 4 

Inköp av Loka ger bra vinst i förhållande till inköpskostnaden  6 4 

Jag gillar Loka som leverantör   5 5 

Loka skiljer sig från sina konkurrenter inom buteljerat vatten 4 5 

Loka har pålitliga och snabba leveranser 6 6 

Loka är tillgängliga och lätta att kommunicera med 6 5 

Loka är enkla att göra affärer med 4 4 

Loka är ett välskött företag 4 4 

Loka är inriktade på samarbete och partnerskap 4 5 

Loka erbjuder användbar information och ger goda råd 4 6 

Loka har god förståelse för återförsäljarnas marknader 2 6 

Loka är ett företag som vi gärna förknippas med 5 5 

Loka är branschledande 6 6 

Loka har ett brett produktutbud 6 5 

Loka är kompetenta, intelligenta och framgångsrika 2 5 

Loka är innovativt 4 4 

Loka är flexibla och anpassningsbara 4 4 

Att handla med Loka ger tillgång till attraktiva affärsnätverk 3 3 

Loka erbjuder helhetslösningar 3 4 

Loka specialanpassar för att uppfylla specifika kundbehov 3 6 

När det gäller buteljerat vatten är Loka det första företag jag kommer att 

tänka på   5 5 
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Företag B Loka Ramlösa 

Loka är mitt förstahandsval för inköp av buteljerat vatten  4 6 

Jag är villig att betala ett högre pris vid inköp av produkter från Loka än för 

liknande produkter från andra varumärken 4 5 

Inköp av Loka ger bra vinst i förhållande till inköpskostnaden  5 5 

Jag gillar Loka som leverantör   5 5 

Loka skiljer sig från sina konkurrenter inom buteljerat vatten 5 5 

Loka har pålitliga och snabba leveranser 6 6 

Loka är tillgängliga och lätta att kommunicera med 6 6 

Loka är enkla att göra affärer med 6 6 

Loka är ett välskött företag 6 7 

Loka är inriktade på samarbete och partnerskap 5 6 

Loka erbjuder användbar information och ger goda råd 5 5 

Loka har god förståelse för återförsäljarnas marknader 5 6 

Loka är ett företag som vi gärna förknippas med 5 6 

Loka är branschledande 4 7 

Loka har ett brett produktutbud 6 7 

Loka är kompetenta, intelligenta och framgångsrika 4 5 

Loka är innovativt 5 5 

Loka är flexibla och anpassningsbara 4 5 

Att handla med Loka ger tillgång till attraktiva affärsnätverk 4 5 

Loka erbjuder helhetslösningar 5 6 

Loka specialanpassar för att uppfylla specifika kundbehov 5 5 

När det gäller buteljerat vatten är Loka det första företag jag kommer att 

tänka på   4 6 

   Företag C Loka Ramlösa 

Loka är mitt förstahandsval för inköp av buteljerat vatten  0 0 

Jag är villig att betala ett högre pris vid inköp av produkter från Loka än för 

liknande produkter från andra varumärken 1 1 

Inköp av Loka ger bra vinst i förhållande till inköpskostnaden  6 6 

Jag gillar Loka som leverantör   7 5 

Loka skiljer sig från sina konkurrenter inom buteljerat vatten 3 6 

Loka har pålitliga och snabba leveranser 7 7 

Loka är tillgängliga och lätta att kommunicera med 7 5 

Loka är enkla att göra affärer med 6 5 

Loka är ett välskött företag 6 6 

Loka är inriktade på samarbete och partnerskap 7 6 

Loka erbjuder användbar information och ger goda råd 4 6 

Loka har god förståelse för återförsäljarnas marknader 6 7 

Loka är ett företag som vi gärna förknippas med 7 7 

Loka är branschledande 1 7 

Loka har ett brett produktutbud 7 7 

Loka är kompetenta, intelligenta och framgångsrika 7 7 

Loka är innovativt 7 7 

Loka är flexibla och anpassningsbara 7 5 

Att handla med Loka ger tillgång till attraktiva affärsnätverk 7 5 

Loka erbjuder helhetslösningar 6 6 

Loka specialanpassar för att uppfylla specifika kundbehov 5 3 

När det gäller buteljerat vatten är Loka det första företag jag kommer att tänka på   0 7 
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Bilaga 1:3 Enkät till återförsäljare, del 3: 

 

Upplever du att det är stor skillnad i sättet Loka och Ramlösa arbetar gentemot er? Kan 

du isåfall nämna några sådana skillnader?  

Företag A:  

Ramlösa har ett större fokus på att sälja ut ur butik. Ramlösas säljkår är mer kreativ. Vi har 

bättre marginal på Loka.  

Företag B:  

Nej. 

Företag C:  

Lite mer personligt med Loka, med det hänger till stor del vem man har som KAM (Key 

Account Manager, författarnas förtydligande) och jobbar med. Personkemi spelar roll till viss 

del. 

 

När det kommer till kampanjer och erbjudanden upplever du att det är något av 

företagen som arbetar mer på detta sätt? Detta gäller såväl mot er som mot 

konsumenter.  

Företag A:  

Ramlösa är mer professionella vad gäller kampanjer till konsument och i butik. 

Företag B:  

Nej, inga stora skillnader. 

Företag C:  

Ramlösa (Carlsberg) har lite mer muskler/finansiell styrka att göra fler kampanjer och 

aktiviteter. 
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Gåvor, såsom fruktkorgar, påskägg etc är något som är vanligt förekommande företag 

emellan. Är detta i dina ögon något som stärker relationen mellan producent och 

återförsäljare? Arbetar Loka och Ramlösa annorlunda på något sätt på detta område? 

Företag A:  

Det som stärker relationen är att leverantörens produkter säljer bra med god lönsamhet samt 

att leverantören har fokus på att sälja ut ur butik. Gåvor av det slag som beskrivs har ingen 

betydelse för relationen men skall generellt inte accepteras. Om de accepteras skall gåvan 

spridas bland hela personalen i butik eller på kontoret. Gåvor av större värde och till enskilda 

medarbetare betraktas som mutor och om detta förekommer försämras relationen. Däremot 

kan sponsring av butikschefsmöten etc stärka relationen mellan butik och leverantör. 

Företag B:  

Förekommer  inte längre. 

Företag C:  

Vi har som policy att vi inte tar emot gåvor utan vi vill inte sitta i knä på en leverantör och 

kunna bli ifrågasatta varför vi har tagit ett affärsmässigt beslut. Utan vi vill jobba 

professionellt mot alla leverantörer stora som små. Ingen skillnad mellan företagen 

 

Avslutningsvis, vilket varumärke föredrar du att göra affärer med, Loka eller Ramlösa? 

Företag A:  

Lika bra – de är bra på olika saker. 

Företag B: 

Valde att inte svara på denna frågan.  

Företag C:  

Återigen det hänger ihop med vem som är företagets kontaktperson och den som man gör 

affärer med och förhandlar på årsbasis. I dagsläget är det Loka. 
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Bilaga 2 Historiska data  

 

Marknadsandel per produkt 2000 2004 2008 

Loka 1500 20,0% 33,6% 37,4% 

Ramlösa 1500 13,0% 14,6% 42,6% 

Loka 330 2,0% 2,2% 3,3% 

Ramlösa 330 4,0% 3,1% 3,6% 

Loka 500 7,0% 12,6% 26,8% 

Ramlösa 500 6,0% 6,2% 14,5% 

        

Procentuell försäljningsförändring 2000-2004 2004-2008   

Loka 1500 40,9% 10,2%   

Ramlösa 1500 9,4% 65,8%   

Loka 330 27,4% 32,0%   

Ramlösa 330 -26,1% 11,8%   

Loka 500 41,7% 53,1%   

Ramlösa 500 10,7% 57,4%   

        

Ökning av buteljerat vatten marknaden       

2000-2004 40,13%     

2004-2008 0,87%     

2000-2008 41,36%     

        

Buteljerat vatten försäljning i Sverige i SEK       

2000 263 708 528     

2004 369 547 104     

2008 372 770 688     

        

Antal smaker per produktstorlek 2000 2004 2008 

Loka 1500 4 7 9 

Ramlösa 1500 2 5 16 

Loka 330 4 5 7 

Ramlösa 330 2 3 4 

Loka 500 5 8 12 

Ramlösa 500 2 4 14 

        

Antal smaker per år 2000 2004 2008 

Loka 6 11 19 

Ramlösa 3 7 22 

        

Försäljningssiffror i SEK 2000 2004 2008 

Loka 1500 55 191 796 80 117 714 72 826 979 
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Ramlösa 1500 36 865 762 31 135 527 75 047 003 

Loka 330 1 327 478 2 521 346 7 721 404 

Ramlösa 330 4 671 375 4 155 052 5 970 962 

Loka 500 6 185 848 16 332 403 20 449 002 

Ramlösa 500 8 597 478 8 169 773 15 132 557 

        

Andel av totala marknaden 2000 2004 2008 

Loka 23,78% 26,78% 31,69% 

Ramlösa 19,01% 11,76% 27,50% 

        

Andel av inbördes försäljning  2000 2004 2008 

Loka 55,57% 69,49% 53,54% 

Ramlösa 44,43% 30,51% 46,46% 
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Bilaga 3 Försäljningssiffror per år i SEK 

 

Loka år 2000 Värde Genomsnittpris 

   LOKA CI/LI KOL RETGLA 

330ML 301 979 3,56 

   LOKA CITRON KOL BRK 

330ML 48 215 6,13 

   LOKA CITRON KOL PETENG 

500ML 2 894 878 9,74 

   LOKA CITRON KOL PETRET 

1500ML 27 827 002 13,89 

   LOKA GRAPE KOL PETRET 

1500ML 5 730 222 12,90 

   LOKA GRAPE KOL RETGLA 

330ML 174 632 3,05 

   LOKA GRAPE KOLS PETENG 

500ML 532 695 9,70 

   LOKA MEL/CIT KOLS PETRE 

1500ML 10 001 288 13,99 

   LOKA MEL/CITR KOLS PETEN 

500ML 627 336 10,21 

   LOKA NATUR KOL BRK 330ML 16 688 5,00 

   LOKA NATUR KOL PETENG 

500ML 1 531 656 10,29 

   LOKA NATUR KOL PETRET 

1500ML 11 633 284 14,11 

   LOKA NATUR KOL RETGLA 

330ML 785 964 3,44 

   LOKA PASSION KOLS PETENG 

500ML 599 284 9,53 

Ramlösa år 2000 Värde Genomsnittpris 

   RAMLÖSA CITR KOL BRK 

330ML 118 555 6,86 

   RAMLÖSA CITR KOL PETENG 

500ML 4 016 745 11,00 

   RAMLÖSA CITR KOL PETRET 

1500ML 15 888 101 16,12 

   RAMLÖSA CITR KOL RETGLA 

330ML 1 638 710 4,26 

   RAMLÖSA NAT 2P KOL PETR 

3000ML 366 983 8,20 

   RAMLÖSA NAT KOL PETENG 

1500ML 18 545 10,90 

   RAMLÖSA NAT KOL PETENG 

500ML 4 580 733 10,84 

   RAMLÖSA NAT KOL PETRET 

1500ML 20 959 116 16,18 

   RAMLÖSA NATUR KOL BRK 

330ML 206 747 6,82 

   RAMLÖSA NATUR KOL 

ENGLA 330ML 26 438 5,90 

   RAMLÖSA NATUR KOL 

RETGLA 330ML 2 313 942 4,04 
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Loka år 2004 Värde Genomsnittpris 

   LOKA BJÖRNBÄR KOLS 

1500ML 7 897 738,0 13,64 

   LOKA BJÖRNBÄR KOLS 500ML 1 498 097,6 10,54 

   LOKA CI/LI KOL RETGLA 

330ML 915 213,5 3,05 

   LOKA CITRON KOL BRK 330ML 21 282,6 5,90 

   LOKA CITRON KOL PETENG 

500ML 9 364 472,0 11,80 

   LOKA CITRON KOL PETRET 

1500ML 

33 764 

272,0 13,62 

   LOKA GRAPE KOL PETRET 

1500ML 1 244 337,1 12,77 

   LOKA GRAPE KOL RETGLA 

330ML 263 069,8 2,82 

   LOKA LIME KOLS 330ML 8 833,8 4,48 

   LOKA MA/LI EJKOLS PETENG 

500ML 215 494,9 10,18 

   LOKA MA/LI KOLS PETRET 

1500ML 6 245 631,5 13,38 

   LOKA MEL/CIT KOLS PETRE 

1500ML 6 818 861,0 13,76 

   LOKA MEL/CITR KOLS PETEN 

500ML 458 118,9 10,06 

   LOKA NATUR KOL BRK 330ML 45 405,6 7,16 

   LOKA NATUR KOL PETENG 

500ML 2 063 595,3 9,98 

   LOKA NATUR KOL PETRET 

1500ML 

14 141 

696,0 13,48 

   LOKA NATUR KOL RETGLA 

330ML 1 267 541,3 4,67 

   LOKA PASSION KOLS PETENG 

500ML 893 390,9 6,58 

   LOKA SMULTRO/CITRON KOLS 

500ML 878 838,3 10,33 

   LOKA TRANBÄR/CITR KOLS 

1500ML 

10 005 

178,0 14,01 

   LOKA TRANBÄR/CITRON KOLS 

500ML 960 395,5 9,94 

Ramlösa år 2004 Värde Genomsnittpris 

   RAMLÖSA ACT N CIT KOLS 

1500ML 5 055 360,5 12,87 

   RAMLÖSA CITR KOL BRK 

330ML 109 748,1 6,85 

   RAMLÖSA CITR KOL PETRET 

1500ML 5 319 769,0 15,65 

   RAMLÖSA CITR KOL RETGLA 

330ML 1 725 158,1 4,99 

   RAMLÖSA CITR KOLS PETRET 

500ML 2 694 191,0 11,62 

   RAMLÖSA KOLS 1500ML 7 122 449,5 13,45 

   RAMLÖSA KOLS 330ML 71 192,3 5,39 

   RAMLÖSA MINDRE KOLS 

1500ML 1 127 569,0 12,97 

   RAMLÖSA MINDRE KOLS 

500ML 290 507,4 11,57 
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   RAMLÖSA NAT KOL PETRET 

1500ML 9 252 196,0 15,42 

   RAMLÖSA NAT KOLS PETRET 

500ML 3 773 543,3 12,08 

   RAMLÖSA NATUR KOL BRK 

330ML 247 046,6 7,09 

   RAMLÖSA NATUR KOL 

RETGLA 330ML 1 844 693,5 3,74 

   RAMLÖSA RÖD CIT KOL PETR 

500ML 1 411 530,9 11,54 

   RAMLÖSA RÖD CITRUS KOLS 

1500ML 1 973 905,8 14,17 

   RAMLÖSA RÖD CITRUS KOLS 

330ML 157 213,8 3,84 

   RAMLÖSA RÖD KOLS PETRET 

1500ML 1 284 277,1 14,37 

 

Loka år 2008 Värde Genomsnittpris 

   LOKA APELS/HAVTORN KOLS 

1500ML 5 305 965 11,04 

   LOKA APELS/HAVTORN KOLS 

330ML 99 620 3,74 

   LOKA APELS/HAVTORN KOLS 

3960ML 813 052 4,43 

   LOKA APELS/HAVTORN KOLS 

500ML 1 832 144 9,83 

   LOKA ASIA GR T/V P KOLS 500ML 1 702 225 9,44 

   LOKA ASIA MACAU M KOLS 500ML 1 832 960 9,76 

   LOKA BJÖRNBÄR KOLS 1500ML 60 768 14,90 

   LOKA CI/LI KOL RETGLA 330ML 1 435 743 3,46 

   LOKA CITRON 12P KOLS 3960ML 13 165 076 4,04 

   LOKA CITRON KOL BRK 330ML 82 022 5,31 

   LOKA CITRON KOL PETENG 500ML 3 527 886 10,48 

   LOKA CITRON KOLS 1500ML 25 573 114 11,27 

   LOKA CITRON KOLS 330ML 2 178 938 3,78 

   LOKA FLÄDER KOLS 500ML 2 274 743 9,83 

   LOKA FLÄDER/CITRON KOLS 

1500ML 5 071 757 10,69 

   LOKA HALL M GRA 12P KOL 

3960ML 1 128 433 3,70 

   LOKA HALL/GRAPE EJKOLS 

1500ML 4 554 203 11,22 

   LOKA HALLON KOLS 500ML 608 509 10,50 

   LOKA HALLON/GRAPE KOLS 

330ML 749 614 4,11 

   LOKA JORDGUBB/GUAVA KOLS 

500ML 227 186 9,15 

   LOKA NATUR KOL BRK 330ML 59 087 6,59 

   LOKA NATUR KOL PETENG 500ML 2 682 292 9,69 

   LOKA NATUR KOL RETGLA 330ML 464 405 2,87 

   LOKA NATURELL KOLS 1500ML 8 367 965 11,48 

   LOKA NATURELL KOLS 330ML 374 744 4,82 

   LOKA NATURELL KOLS 3960ML 524 480 3,52 
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   LOKA PÄRON 12P KOLS 3960ML 1 510 958 4,40 

   LOKA PÄRON KOLS 1500ML 8 517 856 10,80 

   LOKA PÄRON KOLS 330ML 2 254 885 3,68 

   LOKA PÄRON KOLS 500ML 2 373 957 10,16 

   LOKA SAIGON SUNSET KOLS 

500ML 1 483 597 9,31 

   LOKA SMULT/CITRON KOLS 

1500ML 5 531 450 11,08 

   LOKA SMULTR/CITRON KOLS 

330ML 22 346 3,89 

   LOKA SMULTRO/CITRON KOLS 

500ML 1 474 321 10,43 

   LOKA VILDÄPPLE KOLS 1500ML 9 843 902 11,14 

   LOKA VILDÄPPLE KOLS 500ML 429 183 9,09 

Ramlösa år 2008 Värde Genomsnittpris 

   RAMLÖSA ACT N CIT KOLS 1500ML 11 976 932 12,05 

   RAMLÖSA BLÅBÄR KOLS 1500ML 7 022 718 11,19 

   RAMLÖSA BLÅBÄR KOLS 500ML 984 755 9,90 

   RAMLÖSA CITR KOL BRK 330ML 191 141 3,08 

   RAMLÖSA CITR KOL RETGLA 

330ML 1 529 239 3,53 

   RAMLÖSA CITR KOLS PETRET 

500ML 1 825 993 11,02 

   RAMLÖSA GRAN.ÄPP 6P KOL 

1980ML 152 541 4,32 

   RAMLÖSA GRANATÄPP KOLS 

1500ML 7 779 463 11,47 

   RAMLÖSA GRANATÄPPLE KOLS 

500ML 863 534 10,36 

   RAMLÖSA JORDG/LIME KOLS 

1500ML 7 614 298 11,69 

   RAMLÖSA JORDG/LIME KOLS 

500ML 2 380 968 10,91 

   RAMLÖSA KAKTUS KOLS 1500ML 6 746 174 11,04 

   RAMLÖSA KAKTUS KOLS 500ML 817 096 10,86 

   RAMLÖSA KOLS 1500ML 13 261 248 11,66 

   RAMLÖSA KOLS 330ML 258 877 4,74 

   RAMLÖSA LIME/CITR KOLS 

1500ML 46 248 9,70 

   RAMLÖSA LIME/CITRON KOLS 

500ML 23 442 9,90 

   RAMLÖSA LING/LIME KOLS 

1500ML 52 200 14,24 

   RAMLÖSA MINDRE KOLS 1500ML 351 117 11,72 

   RAMLÖSA MINDRE KOLS 330ML 688 930 2,28 

   RAMLÖSA MINDRE KOLS 500ML 262 388 10,82 

   RAMLÖSA NAT KOL PETRET 

1500ML 1 245 149 11,71 

   RAMLÖSA NAT KOLS PETRET 

500ML 6 625 737 10,95 

   RAMLÖSA NATUR KOL BRK 330ML 811 660 3,97 

   RAMLÖSA NATUR KOL RETGLA 

330ML 1 196 208 4,14 
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   RAMLÖSA ORIG 4P KOLS 6000ML 1 739 572 8,74 

   RAMLÖSA PERSI/GRAP KOLS 

1500ML 4 293 400 11,02 

   RAMLÖSA PERSI/GRAPE KOLS 

500ML 603 612 10,79 

   RAMLÖSA PL CIT/LIME KOLS 

500ML 445 276 10,89 

   RAMLÖSA PL GUAV&LIM KOLS 

500ML 312 987 10,82 

   RAMLÖSA PÄR&CITRMEL KOLS 

500ML 893 135 10,45 

   RAMLÖSA PÄR/CITMEL KOLS 

1500ML 6 569 749 11,36 

   RAMLÖSA SKOGSHAL 4P KOL 

6000ML 2 103 981 8,37 

   RAMLÖSA SKOGSHALL KOLS 

1500ML 6 804 193 10,84 

   RAMLÖSA SKOGSHALLON KOLS 

330ML 1 294 908 3,75 

   RAMLÖSA SKOGSHALLON KOLS 

500ML 1 027 683 10,36 

   RAMLÖSA ST HALLON EJKOLS 

500ML 189 148 10,22 

   RAMLÖSA ST NATUR EJKOLS 

1500ML 1 067 765 12,34 

   RAMLÖSA ST NATUR EJKOLS 

500ML 257 772 11,30 

   RAMLÖSA V N CIT/LIM KOL 

1500ML 18 734 7,00 

   RAMLÖSA V N MAN/PAP KOL 

1500ML 44 578 26,00 

   RAMLÖSA V N TR LEM KOLS 

1500ML 153 038 11,24 
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Bilaga 4 Sifos reklammätning 

              

Sifo Reklammätningar                                                                                                      

                                                                                             

 

         
 

                    

2010.01.04                                                                                                                

                                                                                                                          

Period: 20060101 - 20091130                                                                                               

Fördelning /År                                                                                                            

                                                                                                                          

Produktgrupp:                                                                                                             

BORDSVATTEN                                                                                                               

                                                                                                                          

Märken                                                                                                                    

Annonsör                       Märke                          Huvudmedia                     Period   Belopp      Andel   

                                                                                                                          

SPENDRUPS BRYGGERI             LOKA BORDSVATTEN               T V                            2006 79 725 29   

                                                              T V                            2007 67 700 25   

                                                              T V                            2008 61 555 22   

                                                              T V                            2009 65 413 24   

                                                              S:A T V                                 274 393 43   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2006 2 062 26   

                                                              Populärpress                   2008 3 512 45   

                                                              Populärpress                   2009 2 311 29   

                                                              S:A Populärpress                        7 885 1   

                                                                                                                          

                                                              Bio                            2006 915 27   

                                                              Bio                            2008 487 15   

                                                              Bio                            2009 1 938 58   

                                                              S:A Bio                                 3 340 1   

                                                                                                                          

                                                              Utomhus                        2008 2 885 100   

                                                              S:A Utomhus                             2 885 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Kväll                 2006 547 88   

                                                              Storstad Kväll                 2009 72 12   

                                                              S:A Storstad Kväll                      618 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2008 41 100   

                                                              S:A Fackpress                           41 0   

                                                                                                                          

                               S:A LOKA BORDSVATTEN                                                   289 162 46   

                                                                                                                          

S:A SPENDRUPS BRYGGERI                                                                                289 162 46   
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CARLSBERG SVERIGE              RAMLÖSA BORDSVATTEN            T V                            2006 50 759 26   

                                                              T V                            2007 49 923 26   

                                                              T V                            2008 58 773 31   

                                                              T V                            2009 32 089 17   

                                                              S:A T V                                 191 544 30   

                                                                                                                          

                                                              Utomhus                        2006 3 692 20   

                                                              Utomhus                        2007 9 077 48   

                                                              Utomhus                        2008 4 438 23   

                                                              Utomhus                        2009 1 693 9   

                                                              S:A Utomhus                             18 900 3   

                                                                                                                          

                                                              Bio                            2006 3 232 44   

                                                              Bio                            2007 1 396 19   

                                                              Bio                            2008 2 007 27   

                                                              Bio                            2009 762 10   

                                                              S:A Bio                                 7 397 1   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2006 420 8   

                                                              Populärpress                   2007 1 209 23   

                                                              Populärpress                   2008 2 585 48   

                                                              Populärpress                   2009 1 133 21   

                                                              S:A Populärpress                        5 346 1   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Kväll                 2006 393 28   

                                                              Storstad Kväll                 2007 342 24   

                                                              Storstad Kväll                 2009 683 48   

                                                              S:A Storstad Kväll                      1 417 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2006 343 33   

                                                              Fackpress                      2007 699 67   

                                                              S:A Fackpress                           1 042 0   

                                                                                                                          

                                                              Landsortspress                 2007 7 7   

                                                              Landsortspress                 2008 86 93   

                                                              S:A Landsortspress                      93 0   

                                                                                                                          

                                                              Butiksreklam                   2009 92 100   

                                                              S:A Butiksreklam                        92 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Morgon                2007 58 100   

                                                              S:A Storstad Morgon                     58 0   

                                                                                                                          

                               S:A RAMLÖSA BORDSVATTEN                                                225 891 36   
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                               RAMLÖSA BALANS                 T V                            2008 10 508 100   

                                                              S:A T V                                 10 508 2   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2008 1 259 100   

                               S:A RAMLÖSA BALANS                                                     11 767 2   

                                                                                                                          

                               RAMLÖSA PLUS                   Populärpress                   2007 637 89   

                                                              Populärpress                   2008 82 11   

                                                              S:A Populärpress                        719 0   

                                                                                                                          

                               S:A RAMLÖSA PLUS                                                       719 0   

                                                                                                                          

S:A CARLSBERG SVERIGE                                                                                 238 377 38   

                                                                                                                          

COCA-COLA DRYCKER SVERIGE      BONAQUA SILVER                 T V                            2006 11 011 18   

                                                              T V                            2007 20 291 33   

                                                              T V                            2008 23 945 39   

                                                              T V                            2009 6 431 10   

                                                              S:A T V                                 61 679 10   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2006 737 30   

                                                              Populärpress                   2007 951 38   

                                                              Populärpress                   2009 794 32   

                                                              S:A Populärpress                        2 482 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2007 535 42   

                                                              Fackpress                      2008 383 30   

                                                              Fackpress                      2009 359 28   

                                                              S:A Fackpress                           1 277 0   

                                                                                                                          

                                                              Utomhus                        2009 922 100   

                                                              S:A Utomhus                             922 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Kväll                 2009 522 100   

                                                              S:A Storstad Kväll                      522 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Morgon                2009 278 100   

                                                              S:A Storstad Morgon                     278 0   

                                                                                                                          

                               S:A BONAQUA SILVER                                                     67 160 11   

                                                                                                                          

                               BONAQUA MINERALVATTEN          T V                            2009 10 633 100   

                                                              S:A T V                                 10 633 2   

                                                                                                                          

                                                              Utomhus                        2007 3 335 56   

                                                              Utomhus                        2008 2 630 44   
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                                                              S:A Utomhus                             5 965 1   

                                                                                                                          

                                                              Bio                            2007 79 7   

                                                              Bio                            2009 995 93   

                                                              S:A Bio                                 1 074 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2006 379 66   

                                                              Fackpress                      2007 39 7   

                                                              Fackpress                      2008 156 27   

                                                              S:A Fackpress                           574 0   

                                                                                                                          

                               S:A BONAQUA MINERALVATTEN                                              18 246 3   

                                                                                                                          

                               BONAQUA EMOTION                Storstad Kväll                 2009 702 100   

                                                              S:A Storstad Kväll                      702 0   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2009 620 100   

                                                              S:A Populärpress                        620 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2009 309 100   

                                                              S:A Fackpress                           309 0   

                                                                                                                          

                               S:A BONAQUA EMOTION                                                    1 632 0   

                                                                                                                          

S:A COCA-COLA DRYCKER SVERIGE                                                                         87 038 14   

                                                                                                                          

VITAMIN WELL                   VITAMIN WELL                   Utomhus                        2009 10 427 100   

                                                              S:A Utomhus                             10 427 2   

                                                                                                                          

                                                              T V                            2009 4 938 100   

                                                              S:A T V                                 4 938 1   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2009 685 100   

                                                              S:A Fackpress                           685 0   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2008 19 100   

                                                              S:A Populärpress                        19 0   

                                                                                                                          

                               S:A VITAMIN WELL                                                       16 069 3   

                                                                                                                          

S:A VITAMIN WELL                                                                                      16 069 3   

                                                                                                                          

SATURNUS                       AQUADOR                        Fackpress                      2006 451 53   

                                                              Fackpress                      2007 244 29   

                                                              Fackpress                      2008 78 9   

                                                              Fackpress                      2009 80 9   
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                                                              S:A Fackpress                           852 0   

                                                                                                                          

                                                              Utomhus                        2008 332 100   

                                                              S:A Utomhus                             332 0   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2006 129 70   

                                                              Populärpress                   2007 56 30   

                                                              S:A Populärpress                        185 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Kväll                 2006 147 100   

                                                              S:A Storstad Kväll                      147 0   

                                                                                                                          

                                                              Storstad Morgon                2006 4 11   

                                                              Storstad Morgon                2007 30 89   

                                                              S:A Storstad Morgon                     34 0   

                                                                                                                          

                               S:A AQUADOR                                                            1 550 0   

                                                                                                                          

                               EVIAN                          Populärpress                   2006 25 11   

                                                              Populärpress                   2007 201 89   

                                                              S:A Populärpress                        225 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2007 182 100   

                                                              S:A Fackpress                           182 0   

                                                                                                                          

                               S:A EVIAN                                                              407 0   

                                                                                                                          

                               AQUADOR DISNEY MINERALVATTEN   Populärpress                   2007 61 100   

                               S:A AQUADOR DISNEY MINERALVATT                                         61 0   

                                                                                                                          

S:A SATURNUS                                                                                          2 018 0   

                                                                                                                          

ENJOY WINE & SPIRITS           PELLEGRINO MINERALVATTEN       Populärpress                   2008 363 70   

                                                              Populärpress                   2009 157 30   

                                                              S:A Populärpress                        519 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2008 47 100   

                                                              S:A Fackpress                           47 0   

                                                                                                                          

                               S:A PELLEGRINO MINERALVATTEN                                           567 0   

                                                                                                                          

S:A ENJOY WINE & SPIRITS                                                                              567 0   

                                                                                                                          

BLUE KELD                      BLUE KELD                      Storstad Morgon                2006 384 84   

                                                              Storstad Morgon                2007 6 1   

                                                              Storstad Morgon                2008 65 14   
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                                                              S:A Storstad Morgon                     454 0   

                                                                                                                          

                                                              Radio                          2006 54 100   

                                                              S:A Radio                               54 0   

                                                                                                                          

                                                              Landsortspress                 2006 14 36   

                                                              Landsortspress                 2008 25 64   

                                                              S:A Landsortspress                      39 0   

                                                                                                                          

                               S:A BLUE KELD                                                          547 0   

                                                                                                                          

S:A BLUE KELD                                                                                         547 0   

                                                                                                                          

NORDIC SPRING WATER            MORE BORDSVATTEN               Utomhus                        2008 470 100   

                                                              S:A Utomhus                             470 0   

                                                                                                                          

                                                              Populärpress                   2008 38 100   

                               S:A MORE BORDSVATTEN                                                   508 0   

                                                                                                                          

S:A NORDIC SPRING WATER                                                                               508 0   

                                                                                                                          

DI LUCA & DI LUCA              SAN PELLEGRINO                 Populärpress                   2006 263 64   

                                                              Populärpress                   2007 150 36   

                                                              S:A Populärpress                        413 0   

                                                                                                                          

                                                              Fackpress                      2006 22 25   

                                                              Fackpress                      2007 69 75   

                               S:A SAN PELLEGRINO                                                     505 0   

                                                                                                                          

S:A DI LUCA & DI LUCA                                                                                 505 0   

                                                                                                                          

FINEDININGWATERS.COM           FINE DINING WATERS             Fackpress                      2008 76 46   

                                                              Fackpress                      2009 88 54   

                               S:A FINE DINING WATERS                                                 163 0   

                                                                                                                          

S:A FINEDININGWATERS.COM                                                                              163 0   

                                                                                                                          

NORDQUIST ARVID HANDEL         BADOIT/EVIAN                   Fackpress                      2006 33 100   

                                                              S:A Fackpress                           33 0   

                                                                                                                          

                               S:A BADOIT/EVIAN                                                       33 0   

                                                                                                                          

S:A NORDQUIST ARVID HANDEL                                                                            33 0   

                                                                                                                          

MALMBERG PER                   MALMBERG ORIGINAL              Populärpress                   2006 15 100   

                               S:A MALMBERG ORIGINAL                                                  15 0   
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S:A MALMBERG PER                                                                                      15 0   

                                                                                                                          

STENKULLA BRUNN                STENKULLA MINERAL WATER        Populärpress                   2006 5 100   

                                                              S:A Populärpress                        5 0   

                                                                                                                          

                               S:A STENKULLA MINERAL WATER                                            5 0   

                                                                                                                          

S:A STENKULLA BRUNN                                                                                   5 0   

                                                                                                                          

STRALI SÄLJ                    VITTEL BORDSVATTEN             T V                            2007 0 ***     

                                                              S:A T V                                 0 0   

                                                                                                                          

                               S:A VITTEL BORDSVATTEN                                                 0 0   

                                                                                                                          

S:A STRALI SÄLJ                                                                                       0 0   

                                                                                                                          

                                                                                                                          

S:A Total                                                                                             635 006 100   

 


