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För ett framgångsrikt varumärke är det viktigt att konsumenterna ser på företaget på samma 
sätt som företaget ser på sig själv. Det vill säga att ett företags identitet stämmer överens med 
företagets image. Om identitet och image faller långt ifrån varandra kan problem uppstå för 
företaget och det blir svårare att reparera sin image (Kapferer, 2005).  

 

När en ny juicebar intog den svenska marknaden med ett annorlunda koncept som alkoholfri 
cocktailbar ställdes identitet och image mot varandra. Med hjälp av Stuart Halls teori om 
encoding/decoding, Kapferers Brand Identity Prism och associationsteorier undersöktes 
Juiceverkets image och identitet.  

 

Det visade sig att det existerar ett gap mellan dem. Vissa delar av identiteten stämde överens 
med mottagarnas image av företaget, medan andra delar inte gjorde det. Ett gap existerar 
mellan mottagarnas image av företaget som fokus på hälsa, medan företaget menar att de 
inte är ett hälsoföretag. Mottagarna tolkar också företaget som trendigt och modernt medan 
Juiceverket menar att de undviker att följa trender. Kanske den största skillnaden i gapet 
mellan Juiceverkets identitet och image står i företagets identifiering av sig själva som en 
alkoholfri cocktailbar, medan mottagarna beskriver företaget som en trendig juicebar med 
hälsofokus. 
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In order to develop a successful brand it is important that the consumers view the brand the 
same way as the brand see itself. This means that the brand identity is aligned with the brand 
image. If brand identity and brand image is not aligned and a gap exists between them, 
difficulties for the company could arise (Kapferer, 2005).  
 

When a new juicebar opened on the Swedish market with a different concept as an alcohol-
free cocktail bar, brand identity and brand image could be at it’s edge. The study uses Stuart 
Halls theory about encoding and decoding, the brand identity prism and theories of 
associations to identify a potential gap between image and identity. The result shows that a 
gap exists. Some parts of the brand identity was shared by consumers image of the brand, 
while other parts of the identity wasn’t.  
 

The identified gap exists in the brand image where consumers view the brand as a health 
company, while the company itself says they are not. The consumers also view the brand as 
modern and trendy, while according to brand identity they avoid trends. The largest gap 
between the brands image and identity could be the corner stone of the identity – an alcohol-
free cocktail bar, while the brand image tells the brand is a trendy juicebar with focus on 
health.  
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Inledning  

Juicemarknaden har exploderat i den svenska huvudstaden och färskpressade juicer har ökat  

avsevärt i popularitet sedan råsaftscentrifugen blev årets julklapp år 2013 (Hui, 2013). Juice 

har blivit någonting mer än den pressade saften från frukt och grönsaker. År 2011 intog 

Juiceverket den svenska marknaden med ett annorlunda koncept som skulle skilja dem från 

andra juicebarer i Stockholm. De valde att profilera sig som alkoholfri cocktailbar. Med fyra 

män i 30-års ålder som grundare och profiler för Juiceverket har företaget en lekfull och 

humoristisk approach till hur de valt att kommunicera på den svenska juicemarknaden.  

 

Idag, fem år senare har företaget byggt upp ett gott rykte på marknaden och har sedan start 

nästintill enbart marknadsförts på sociala medier. Färskpressade juicer, smoothies, podcasts, 

böcker, skäggiga män i kostym och färgsprakande bilder med knäppa hashtags. Det är vad du 

ser om du besöker Juiceverket på sociala medier. Grundarna av företaget har en tydlig bild av 

hur de tror att konsumenterna ser på Juiceverket. Men stämmer denna bild överens med 

konsumenternas? Har de lyckats profilera sig som en alkoholfri cocktailbar? 
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Bakgrund  

Juiceverket 

Juiceverket är ett företag med färskpressade juicer och smoothies som kärnprodukt. 

Företaget grundades år 2011 och driver i dagsläget sex juicebarer i centrala Stockholm. 

Juiceverkets grundare har bland annat publicerat en bok om företaget, spelat in en podcast 

som berörde olika teman samt en dokumentär där tittaren får följa dem i arbetet. 

(Juiceverket.se, 2015)  

 

Juiceverket har i dagsläget 2 586 följare på Facebook (Facebook, 2015), och 2 838 följare på 

Instagram (Instagram, 2015). Företaget har erhållit priser för årets svenska måltidslitteratur 

2015 (Instagram, 2015), och Best rookie 2011 i samband med Fast Food Award (Facebook, 

2015). 

 

 

Kommunikationens betydelse för varumärket 

Flertalet forskare som studerat varumärkeskommunikation har fastslagit att för att nå 

framgång som varumärke är det viktigt att mottagarna tolkar företaget i enlighet med hur 

företaget och medarbetarna ser sig själva (Hatch, 2002). När vi kommunicerar lyckas vi alltid 

att kommunicera mycket mer än vad vi tror att vi gör. Kommunikationskanalen säger 

någonting om sändaren, om källan, om mottagaren som kommunikationen är avsedd för 

samt vilken typ av relation som försöker skapas med mottagaren (Kapferer, 2005).  
 

Den uppfattning som mottagarna har av varumärket är varumärkets image. Denna 

uppfattning skapas av och är en sammanställning av all information och alla intryck 

konsumenterna har fått av företaget. Det inkluderar därför företagets logotyp, anställda, 

vilken typ av kund som konsumerar varumärket, hur företaget framställs i media, hur 

företaget talar med media och så vidare. Imagen är alltså den sammansatta bilden mottagare 

har av ett visst varumärke, och allt som rör varumärket påverkar dess image. Det är dock inte 

självklart att företaget och dess anställda delar denna bild av varumärket med 

konsumenterna. Hur företaget ser på sig själva och identifierar sig som är vad som kallas 

varumärkesidentitet, eller identitet som vi kommer att benämna begreppet från och med nu. 

Identiteten är kärnan i företaget och skulle kunna beskrivas som företagets självbild. 

(Kapferer, 2005) 
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För att uppnå enlighet mellan identitet och image är det viktigt att kommunikationen som 

flödar externt och internt i företaget står i enlighet med varandra. Upplever konsumenterna 

att ett företag försöker utge sig för att vara någonting som inte stämmer överens med deras 

bild av företaget försätts varumärket i en svag position. Problem kan uppstå och företaget 

kan riskeras att tolkas som oärligt. (Kapferer, 2005)  
 

Med kommunikationen som verktyg kan företaget avslöja vilka unika värderingar och 

attityder som döljer sig bakom produkten, som allt oftast har en paketering som liknar 

konkurrenters. Används kommunikationen på rätt sätt kan företaget bygga ett starkt 

varumärke, bygga relationer och skapa mervärde. (Kapferer, 2005)   
 

I The new strategic brand management skriver Kapferer (2005) att för att lyckas med 

kommunikationen är det viktigt att företaget först har en klar bild av dess värderingar och 

mål. Deras identitet, vad företaget egentligen är, för att sedan kunna applicera dessa till både 

medarbetare och konsumenter. Han argumenterar för att alla förändringar eller typer av 

kommunikation som inte förmedlar detta bör undvikas, då risken för att mottagarna ska få 

en felaktig bild av företaget då kan öka (Kapferer, 2005). Ett varumärkes identitet är det som 

företaget utger sig för att vara till skillnad från image som beskriver hur ett varumärke tolkas 

av mottagarna (Falkheimer och Heide, 2003).   
 

 

Företag och sociala medier 

Att företag använder sig av sociala medier har blivit en standardisering. Fler företag driver 

bloggar, twittrar och nätverkar mer än någonsin tidigare och det mesta talar för att de flesta 

typer av företag måste anamma sociala medier för att locka och behålla konsumenter. De mål 

som företag motiveras att försöka nå genom användning av sociala medier inkluderar en 

effektivare kommunikationshantering, bättre överblick och större kontroll över varumärket. 

De sociala medieverktygen tas tillvara på av företagen för att stärka sin position på 

marknaden. (Barnes, 2010) 

 

Problemformulering 

Med social marknadsföring kan företag föra sin kommunikation på sociala plattformar som 

Facebook och Instagram och erbjuda konsumenter en typ av relationsbyggande 

marknadsföring (Kapferer, 2005). Dessa sociala verktyg har kommit att spela en stor roll för 

företags varumärkesimage. Med en skickligt hanterad kommunikation där identitet och 
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image är tydlig och överensstämmande har varumärket de bästa förutsättningarna för 

framgång. Om företaget inte lyckas förmedla sin identitet till mottagarna, lämnas de med ett 

gap mellan identitet och image. Eftersom de enligt idealet bör stämma överens med varandra 

kan ett gap mellan identitet och image innebära svårigheter för företaget att reparera och 

förmedla den önskade bilden till sina konsumenter. (Kapferer, 2005)  

 

Juiceverket har satsat mycket av sin marknadsföring på sociala medier och har nästan 

uteslutet använt sig av dem som kommunikationsverktyg. Detta gör det intressant att studera 

huruvida ett företag med fokus på sociala medier som kommunikationskanal har fått för 

image, genom att enbart ta hänsyn till hur mottagare tolkar företaget genom deras sociala 

profiler. Problematiseringen av media som kommunikationskanal där endast text, bild och i 

vissa fall ljud är de verktyg som sändaren lämnas med lämnar en möjlighet med stort 

utrymme för misstolkning och felaktig läsning. Denna faktor gör att avsändare riskerar att 

förmedla budskap eller bilder och uppfattningar om sig själva som inte avsågs.  
 

Företaget utger sig för att vara en alkoholfri cocktailbar (Wilson, 2015), men är det denna 

bild företaget lyckats förmedla till konsumenterna? På Juiceverkets hemsida och sociala 

medieprofiler saknas definitionen om att vara en alkoholfri cocktailbar. Istället står 

företagets slogan: ”pressade frukter och bär“ på företagets hemsida, ”smoothie- och juicebar” 

på Facebook och på Instagram saknas beskrivning. Utöver avsaknaden av företagets egen 

definition av verksamheten visar flertalet studier att ”juice” ofta associeras med ”hälsosamt” 

(Queen Mary University of London, 2015, 19 januari). Kan en association till hälsa ha en 

negativ påverkan på företagets egna beskrivna identitet om att vara en alkoholfri cocktailbar? 
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Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka om ett gap existerar mellan Juiceverkets identitet och image 

i förhållande till kommunikationsförmedlingen på Facebook och Instagram. Enligt idealet 

bör dessa två faktorer överensstämma. För att undersöka om ett gap existerar kartläggs 

företagets publikationer på nämnda sociala medier, identiteten undersöks med hjälp av 

representant från företaget och imagen studeras med hjälp av mottagare till medieinnehållet.  

 

Studien syftar till att undersöka ett eventuellt gap mellan identitet och image via Facebook 

och Instagram. Resultatet representerar därför inte företagets image och identitet i helhet, 

utan endast i fokus kring kommunikationen på nämnda sociala medier.   

 
 

Stämmer Juiceverkets varumärkesidentitet och varumärkesimage överens 

med varandra?  

• Vilken bild önskar företaget att förmedla, enligt varumärkesansvarig?  

• Vad kommunicerar företaget via sin Facebook- respektive Instagram-profil?  

• Hur tolkar mottagarna informationen som förmedlas på Facebook respektive 

Instagram?  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel ges en presentation av tidigare forskningsområden relaterade till studien 

samt en identifiering för studieområdets relevans. Redogörelse av tidigare forskning bidrar 

med en insikt i vad som tidigare utforskats och lämnar öppet för vidare studier inom 

relationen identitet-image hos företagets marknadskommunikation.  

 

 

Med social marknadsföring kan företag föra sin kommunikation på sociala plattformar som 

Facebook och Instagram och erbjuda konsumenter relationsbyggande marknadsföring 

(Kapferer, 2005). Dessa sociala verktyg har kommit att spela en stor roll för företags 

varumärkesimage. Med en skickligt hanterad kommunikation där identitet och image är 

tydlig och överensstämmande har varumärket de bästa förutsättningarna för framgång. Om 

företaget inte lyckas förmedla sin identitet till mottagarna, lämnas de med ett gap mellan 

identitet och image. Följaktligen kan problem och svårigheter uppstå för företaget.  

(Kapferer, 2005).   

 

Enligt den tidigare forskning som överblickats i denna studie är det den kvalitativa 

forskningen som är den dominerande traditionen inom fältet PR och varumärkesbyggande 

på sociala medier. Större delen av tidigare forskning fokuserar på att få fram vad som är den 

mest lyckade strategiska kommunikationen. Vilket hjälper företag att välja hur och i vilka 

kanaler de kommunicerar för att kunna nå ut till en större marknad. Forskningen lägger stort 

fokus på avsändare och mottagare av budskap på sociala medier.  

 

I Sverige har forskning inom sociala medier blivit allt vanligare. I ett blogginlägg från 2010 

skriver författaren och förläsaren Lena Leigert att det finns en uppsjö kommande forskning 

inom digital kommunikation och sociala medier (Leigert, 2010, 25 november). När inlägget 

skrevs var forskningen än bristande och idag sex år senare finns det en riklig tillgång på 

uppsatser inom fältet. Enligt Academic Networks sajt Uppsatser.se, som samlar svenska 

universitet och högskolors uppsatser, finns det i dagsläget 1 343 uppsatser som berör ämnet 

sociala medier (Uppsatser, 2016).  

 

Denna studie hänvisar endast till att identifiera gapet mellan image och identitet hos ett 

företag som endast marknadsförs på sociala medier, vilket inte gjorts i tidigare forskning. 
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Teorier och modeller  

Stuart Hall (1973) myntade begreppen encoding och decoding som bygger på att alla är olika 

och tolkar budskap på olika sätt. Det kan förekomma andra värderingar och tolkningar hos 

publiken än vad avsändaren avsåg. Ett meddelande oavsett medium måste därför ha en 

betydelse eller mätta ett behov hos mottagaren för att de ska kunna ge önskad effekt (Hall, 

1973). Halls encoding/decoding teori har hjälpt företag att forma budskap som är anpassade 

till sociala medier (Essays UK, 2013).  

 

En annan teori som kan kopplas till ämnet marknadsföring på sociala medier, är teorin om 

associationer, som utvecklades för att få konsumenters uppfattning om vad en konsument 

kopplar till ett varumärke. Detta har används flitigt när företag utvecklar 

varumärkesstrategier och planerar varumärkets utveckling. Associationer använda för att 

skapa ett värde åt konsumenten (Aaker, 1996). Keller (2003) som forskat inom 

associationsteorin, menar ett företag måste skapa varumärkeskännedom genom att 

upprepade gånger utsätta konsumenter för varumärket med en positiv attribut. Att skapa en 

positiv image kräver att etablera starka, positiva och unika associationer till varumärket 

(Keller, 2003).  

 

Sociala medier hjälper företag att marknadsföra sig på ett nytt sätt och för att kunna 

analysera ett företags identitet skapade Kapferer (2005) Brand Identity Prism modellen som 

hjälper företag att analysera dess varumärkesidentitet. För att kunna skapa en stark, tydlig 

och kortfattad varumärkesidentitet används denna modell som grund. Den ger företag en 

möjlighet att positionera varumärket bättre och uppnå konkurrensfördelar (Kapferer, 2005).  

 

  

Sociala Medier  

Redan 2013 i en artikel från Svenska Dagbladet skrivs det om hur företag i allt större mån 

börjat använda sig av sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Artikeln berör ämnet 

om hur företag använder sig av sociala medier för att granska sina kunder, vilket kan gå emot 

personers integritet. Sajter som Facebook och Instagram samlar information om personers 

användarmönster på sociala medier. Detta blir värdefull information för de företag som 

väljer att annonsera och marknadsföra sig på plattformarna. (Alestig,2013) 

 

Internet erbjuder konsumenter och företag ett flertal olika möjligheter att ta del av och dela 

information. Tekniken utvecklas snabbt och människor uttrycker idag känslor och tankar via 

sociala medier (Dimitriadis S., Tsimonis G. 2014). Den explosionsartade framväxten av 
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sociala medier har gynnat företag och många av dem använder sig av medierna i 

marknadsföringssyfte (Gallaugher, J. and Ransbotham S. 2010).  

 

I själva verket ger sociala medier en möjlighet att sammanföra företag med kunder på ett 

interaktivt sätt (Thackeray et al., 2008). Med hjälp av dessa kan företag skapa relationer 

med såväl befintliga som nya kunder och bilda “online-samhällen”. Dessa online-samhällen 

samarbetar interaktivt för att identifiera problem och utveckla lösningar för företaget. Dessa 

interaktioner ändrar på de traditionella rollerna som säljare och konsument. I själva verket 

skapar kunderna ett mervärde till interaktionerna som sker på sociala medier, och hjälper till 

att skapa innehåll som kan påverka köpbeslut hos andra konsumenter (Sashi, 2012).  

 

Denna varumärkesgemenskap är ett kollektiv av människor med ett gemensamt intresse i ett 

visst varumärke. De skapar en subkultur med varumärkets värderingar, ritualer, hierarkier 

och ordförråd. Gemenskapen bildar en viktig plattform för företag att kunna avläsa kunders 

beteenden via sociala medier, som företagen sedan använder för att engagera sina kunder. 

Kunder som är aktiva på sociala medier blir därför ovärderliga för företagen som 

marknadsförs på samma plattformar. Många konsumenter läser även andras kommentarer 

om produkter eller tjänster som företaget erbjuder (Cova och Pace, 2006). Enligt Cho och 

Park (2013) är en av de största anledningarna till varför konsumenter söker sig till företags 

sociala profiler är för att lära sig om tidigare tjänste- eller produktupplevelser som användare 

lämnat i kommentarsfälten.  
 

Lockade av det stora antalet användare har företag skapat sig ett varumärke på sociala 

medier. De är billiga, användarvänliga, anpassade för mobilbaserade tekniker och oberoende 

av tid och rum (Marindis & Sigala, 2009). Forskning visar att företag i allt större 

utsträckning budgetar för marknadsföring på sociala medier (Bruich et al., 2012).  

Enligt Gillin (2007) beror företags intresse av sociala medier av en rad olika anledningar, 

främst handlar det om att unga människor har flyttat ut på Internet medan användningen av 

traditionella tekniker har minskat. Gillin (2007) hävdar även att förtroende på nätet är 

viktigt och att människor litar mer på sina vänner och andra internetanvändare än företag. 

Dessutom är kostnaden för marknadsföring via sociala medier låg.  

 

Medierna öppnar upp till möjligheter för forskare att komma närmare konsumenterna och 

samla information om behov, önskningar och preferenser (Kozinets, 2002). Enligt en 

undersökning gjord av Dimitriadis S. och Tsimonis G. (2014) önskar marknadsansvariga på 

olika företag att människor ska prata om deras varumärke på sociala medier.  
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I artikeln ”Mat på Instagram fascinerar professorn” från Lokaltidningen Lund (2015, 6 

oktober) skriver Livia Bergvall att sociala medier handlar om bekräftelse och att kunna 

publicera en bild på plattformen inte enbart kan se som något positivt. Det är viktigt att ta 

hänsyn till att det som publiceras inte uppfattas likadant av alla (Bergvall, 2015, 6 oktober).  

Mediet har en förutbestämd form, där bilder är i fokus. För ett företag innebär fler följare 

större exponering och det är ett effektivt marknadsföringsverktyg. I liknelse med Facebook är 

målgruppen på Instagram en aningen nischad (Östemar, 2014, 26 juni).  

 

Företaget Internetstatistik publicerar årligen svensk användarstatistik från sociala medier. År 

2015 visade undersökningen i kategorin mest använda medier i alla åldersgrupper över 16 år,  

 att i Sverige är Facebook det mest använda sociala nätverket, och på andra plats ligger 

Instagram. (Internetstatistik, 2015)  
 

 

Image och Identitet  

Det är för ett framgångsrikt företag viktigt att kommunikationen som flödar externt och 

internt i företaget står i enlighet med varandra, för att företaget ska uppnå en enlighet mellan 

identitet och image. Upplever mottagarna att företaget försöker utge sig för att vara 

någonting som inte stämmer överens med deras bild och en risk kan uppstå att företagets 

image och identitet misstolkas. Det uppstår då ett gap mellan varumärkets identitet och 

image, en otydlighet som missgynnar företaget i både kort- och lång sikt (Kapferer, 2005).  
 

En studie som tidigare behandlat frågan kring relationen mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage är den vetenskapliga artikeln Identification and measurement of brand 

identity and image gap: a quantitative approach, av Dilip R. och Saikat B. (2014). I studien 

framgår att all kommunikation mellan marknadsförare, varumärkesstrateger och 

konsumenter inte alltid får önskad effekt, och att det kommunicerade budskapet och det 

mottagna budskapet inte tolkas i enlighet med varandra. Dilip R. och Saikat B. (2014) 

argumenterar därför att det är nödvändigt för en metod som ska kunna hjälpa att identifiera 

och mäta gapet mellan image och identitet. Studien syftade till att ta fram ett teoretiskt 

ramverk för ett kvantitativt förhållningsätt som marknadsförare kan använda sig av för att på 

ett objektivt sätt kunna mäta det gap som kan uppstå mellan företag och konsument. 

Ramverket applicerades och studien genomfördes på två varumärken verksamma inom 

samma bransch. För att kunna identifiera de faktorer som kunde ge upphov till eventuella 

gap i kommunikationen användes strukturerade enkäter. Studien visade att en konsekvent 

kunskap om hur ett varumärke kommuniceras saknas hos marknadsförare och konsumenter. 
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För ett varumärke uppstod gapet i kommunikationsförmedlingen mellan sändare och 

mottagare, och för ett annat varumärke identifierades gapet redan vid identitetserkännandet 

hos konsumenterna. Författarna av studien identifierar att varumärkets framgång bestäms 

redan vid valet av dess identitet, hur marknadsförarna exponerar varumärket samt i 

överensstämmelsen i mottagandet hos konsumenterna. Finns det olikheter mellan 

varumärkesidentiteten och varumärkesimagen ökar risken för misslyckande avsevärt 

(Banerjee & Roy, 2014). 
 

Karaosmanoglu och Melewar (2006) diskuterar betydelsen av företagsidentitet i förhållande 

till okontrollerad kommunikation i imageskapandet. Litteraturstudien har ett fokus på 

företagsidentitetshantering och utgår från konsumentens perspektiv och image av företaget. 

Identitet och image beskrivs som nära relaterade. För att uppnå balans mellan dem måste en 

insikt i vad som utgör innehållet i konsumenternas kommunikation eftersträvas. Oplanerad 

kommunikation om ett företag som word-of-mouth och spridning via medier samt 

intrapersonell kommunikation, menar författarna har en stor inverkan på företagets image. 

Om positiv information om företaget förmedlas av andra individer via word-of-mouth eller 

medier är sannolikheten större att konsumenterna får en positiv bild av företaget, även om 

kommunikationen inte kommer från företaget. Med studiens hänsyn till att mottagarna 

påverkas av all typ av information om företaget, dras slutsatsen att det är av stor betydelse för 

företag att säkerställa att informationsflödet förmedlas av symbolism, kommunikation och 

beteende, samt att samtliga ovanstående faktorer är sammanhängande (Karaosmanoglu & 

Melewar, 2006).  
 

Nandan (2005) beskriver liksom Karaosmanoglu och Melewar (2006), identitet och image 

som nära relaterade, men gör en distinktion mellan dem som två separata koncept. I studien 

lyfter hon fram betydelsen av att ha en strävan att skapa en cirkeldialog mellan företaget och 

konsumenter, där feedback reflekterar kommunikationen. Medielandskapet lyfts fram som 

en betydelsefull faktor för kommunikationen och beskrivs som att ha öppnat upp för 

tvåstegskommunikation mellan företaget och dess konsumenter. Företagen måste därför 

förhålla sig än mer till medielandskapet och hålla sig uppdaterade om vad som 

kommuniceras om företagets identitet och kunna identifiera företagsimagen. För att skapa en 

överensstämmelse mellan identitet och image är en viktig förutsättning ett tydligt budskap 

från företagets sida. Distributionskanaler spelar en avgörande roll för det kommunicerade 

budskapet, men viktigast är att kommunikationen är konsekvent, oavsett kanal. Det vill säga 

att samma typ av information och betydelse kommuniceras genom samtliga kanaler. 

Konsekvent kommunikation kommer att öka varumärkesigenkänning hos konsumenten i en 

kontext med flera konkurrerande alternativ (Nandan, 2005).  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Som tidigare forskning inom marknadsföring bevisat kan existensen av ett gap mellan ett 

företags identitet och image göra varumärket otydligt. Sociala medier ger företag en 

möjlighet att marknadsföras på ett sätt som lägger fokus på att bygga relationer och föra 

samtal med konsumenterna. De experimenterar ständigt genom att testa olika sätt att 

använda sig av medierna.  Den dominerande forskningen inom marknadsföring på sociala 

medier är studier gjorda på företag, där forskningen finner brister i den kommunikation som 

bedrivs av företag i utvalda sociala kanaler. Det kvantitativa förhållningssättet är det mest 

använda i tidigare forskning, men även kvantitativ forskning med enkäter genomförs i stor 

bredd.  Som tidigare forskning visat finns det flertalet studier som berör gapet mellan ett 

företags image och identitet. Studierna har dock inte gjorts på ett företag som endast 

marknadsförs på sociala medier. Denna studie ämnar fylla denna forskningslucka. 
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Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som präglar studien. Presentation av de 

teorier och analysmetoder som använts i studien bidrar med ökad insikt och förståelse för 

såväl studiens genomförande, som dess styrkor och brister. I kapitlet redogörs också för 

begrepp väsentliga för studien. Presenterad modell syftar till att användas som hjälpmedel 

vid analys och diskussion av resultat, samt för att kunna identifiera eventuella mönster och 

samband.   

 
Det teoretiska ramverket och dess analysverktyg utgör en kombination av Stuart Halls teori 

om Encoding och Decoding, teorin om associationer, samt Kapferers Brand Identity Prism. 

Verktygen kombineras för att få ett stabilt och pålitligt ramverk och syftar till att kunna 

analysera identitet, image och förhållandet mellan dem. De tre teorierna är centrerade kring 

ett företag och dess kommunikation på marknaden. Brand Identity Prism sammanfattar 

företagets identitet. Associationer identifierar vad för attributer, ord och attityder företaget 

associeras med. Encoding och decoding lyfter studien ytterligare genom att analysera 

budskapen som sänts och hur de tolkats av konsumenterna. Gemensamt kompletterar de 

varandra genom att lyfta fram olika delar i ett företags kommunikation, som kan påvisa ett 

gap mellan identitet och image.  

 

Nedan följer en redogörelse för vad som i studien menas med begreppen: varumärke, 

identitet och image. 
 

Varumärke – Varumärke kan betyda produktnamn, logotyp, företagssymbol etc. men kan 

också vara ett företags löfte eller den produkt som företaget förknippas med (Armstrong et al, 

2013). Ett varumärkes värde omfattar allting som gör en produkt till mer än bara en produkt, 

och utgör de värderingar som gör att kunder föredrar ett varumärke framför ett annat. Det är 

det som skiljer ett varumärke från konkurrenternas och utgör varumärkets värde. Ett unikt 

varumärke är därför inte jämförbart med ett annat och ger produkten ett mervärde. Det vill 

säga att varumärket är värd mer än produkten själv, och innebär att konsumenterna också 

köper tillhörande värderingar till varumärket. Ett starkt varumärke är därför viktigt för ett 

framgångsrikt företag (Kapferer, 2005).   

  

Image - Image handlar om hur omvärlden ser på företaget/verksamheten (Falkheimer & 

Heide, 2003). Image hör till mottagarsidan och innebär på vilket sätt olika målgrupper tolkar 

och ser på en produkt, ett varumärke eller företag. Image hänvisar därför till hur dessa 
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målgrupper avkodar de signaler de får från produkter, tjänster och kommunikation från ett 

varumärke (Kapferer, 2005).  
 

Identitet - Ett varumärkes identitet är det som företaget utger sig för att vara till skillnad 

från image l som beskriver hur ett varumärke tolkas av mottagarna. (Falkheimer och Heide, 

2003). Identiteten hör till sändarsidan och innebär vad varumärket utger sig för att vara. Ett 

företags varumärke utgörs inte av vilka produkter företaget säljer utan utgörs av den vision 

som driver kreationen av produkterna och tjänsterna under företagsnamnet. Visionen 

tillsammans med företagets core values utgör identiteten. Syftet med en stark identitet är att 

specificera varumärkets mening, fokus och självbild, och sedan kommunicera dessa aspekter 

genom samtliga av företagets kommunikationskanaler (Kapferer, 2005).   

 

 

Encoding/Decoding 

Encoding/decoding teorin uppkom som en kritik mot den enkelriktade 

kommunikationsmodellen. Den enkelriktade modellen menar att kommunikationen mellan 

två parter är just enkelriktad, vilket betyder att mottagaren inte kan svara avsändaren. 

Exempelvis som kommunikationen via TV. Modellen fastställer att sändaren skickar ut 

information och mottagaren tar emot det som sändaren skickade ut (Hall, 2007). Hall (1973) 

myntade begreppet om encoding/decoding och menade att det fanns mer till 

kommunikationen än vad den enkelriktade kommunikationsmodellen utgav. 
 

Termerna encoding och decoding betyder direktöversatt till svenska; inkodning respektive 

avkodning. Teorin bygger på att alla människor är olika och tolkar budskap på olika sätt 

(Hall, 1973). Det kan förekomma andra värderingar och tolkningar hos publiken än vad 

avsändaren avsåg. Ett meddelande, oavsett medium måste därför ha en betydelse eller mätta 

ett behov hos mottagaren för att det ska kunna ge önskad effekt. När en mottagare gör fel 

avkodning av ett meddelande har det delvis sin grund i att personen inte har förmågan att 

förstå inkodningen av avsändaren (Gripsrud, 2011). Enligt Hall (1973) finns det tre olika sätt 

att avkoda ett budskap; den dominerande-, den oppositionella- och den förmedlande 

tolkningen. Den dominerande läsaren avkodar budskapet på det sättet avsändaren menat 

det. Medan den oppositionella läsaren motsäger sig avsändarens budskap. Den förmedlande 

läsaren avkodar budskapet som avsändaren menat men är kritiskt inställd mot det (Hall, 

1973). 
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Mediet som förmedlar kommunikationen är enligt teorin skapad, eller inkodad utifrån 

särskilda kulturella och sociala uppfattningar som ger mediet ett önskat betydelseinnehåll. 

Sändaren önskar att mottagaren ska avkoda informationen såsom sändaren inkodat den. De 

tre ovan definierade tolkningarna innebär att mottagaren kan missförstå eller förekomma 

andra tolkningar och värderingar hos mottagaren än vad sändaren önskade (Gripsrud, 2011).  
 

Då studien syftar till att undersöka ett eventuellt gap mellan image och identitet hos 

Juiceverkets varumärke måste hänsyn tas till såväl sändare som mottagare. Här blir Halls 

teori om encoding och decoding högst användbar. Med hjälp av encoding avses läsa vad 

sändaren, Juiceverket, önskar förmedla för bild av sig själva, sin verkliga identitet. Med hjälp 

av decoding avses läsa hur mottagarna, Juiceverkets besökare på sociala medier och kunder, 

tolkar kommunikationen, och därmed bidrar till företagets image. Den enkelriktade 

kommunikationsmodellen anses vara utdaterad och falsifierad då kommunikationen är mer 

komplex än vad modellen medger. Teorin om encoding/decoding har därför använts som 

referensram till utformning av frågeställningar för att möta såväl sändare som mottagare, 

men också som den referensram som genomsyrar hela studiens utformning och tolkning.  
 

 

Associationsteorin 

En varumärkesassociation är nästintill allt som en konsument kopplar till varumärket. Det 

kan vara allt från en symbol till en attityd. När företag utvecklar varumärkesstrategier och 

planerar varumärkets utveckling används just associationer för att skapa ett värde åt 

konsumenten. De hjälper denne att skapa en uppfattning om varumärket som i framtiden 

leder till ett köp. Det kan vara att varumärket kopplas till en positiv attribut som exempelvis 

ordet “miljövänligt” som senare dyker upp i konsumentens medvetande (Aaker, 1996).  
 

Varumärken definieras av konsumenternas uppfattning om varumärket som reflekteras i 

form av varumärkesassociationer i konsumenternas minne. Varumärkesassociationer är 

informationsnoder kopplade till varumärket i minnet och innehåller innebörden av 

varumärket för konsumenten. Gynnsamma varumärkesassociationer uppstår när 

konsumenter tror att varumärket besitter egenskaper och fördelar som uppfyller deras behov 

och önskemål (Keller, 2008). 

 

Att bygga varumärkeskännedom kräver att upprepade gånger utsätta konsumenterna för 

varumärket samt att koppla varumärket i konsumenternas minne till sin produktkategori 



 

  20 
 
 
 

t.ex. “juice”. Att skapa en positiv image kräver att etablera starka, positiva och unika 

associationer till varumärket (Keller, 2003). 
 

Ett varumärkes rykte är även otroligt viktigt för dess framgång. När ett varumärke fått dåliga 

associationer eller ett dåligt rykte är det i princip omöjligt att tvätta bort en sådan stämpel. 

Företag som framgångsrikt skapat en stark varumärkesimage har troligtvis gjort det genom 

att skapa positiva och unika associationer till varumärket (Keller, 2008).  
 

Kapferer (2005) påpekar vissa skillnader mellan ett varumärkes image och identitet som 

fördelaktigt kan klargöras ytterligare. I tabellen nedan ses Kapferers förenklade förklaring för 

de båda begreppen. 
 

Tabell 1 – Förklaring och skillnader mellan begreppen identitet och image  

Varumärkesidentitet  Varumärkesimage  

Centrerad kring företaget  Centrerad kring mottagare/ 

konsumenter  

Skapad enligt grundare/ledningens bild Skapad enligt konsumenters 

uppfattning 

Inkodad av företagets grundare Avkodad av företagets konsumenter  

Identitet är representerad/skickad till 

mottagarna 

Image är mottagen/ uppfattad  

 

Dessa aspekter, image och identitet, hålls endast vid liv när varumärket för en konstant 

relation med konsumenten. Starka varumärken har därför kapacitet att väva ihop alla dessa 

aspekter till en enda stor helhet. Alltså ett sätt att komma till en kortfattad, tilltalande och 

tydlig varumärkesidentitet. Föreställningen om varumärkesidentitet innefattar det unika, de 

satta värderingarna och personligheten i ett företag. Som ger en möjlighet att positionera 

varumärket bättre och uppnå konkurrensfördelar.  
 

 

Brand Identity Prism  

En av de modeller som Kapferer (2005) utvecklat för att analysera varumärken är modellen 

Brand Identity Prism som analyserar ett varumärkes identitet. Därför används modellen för 

att analysera svaren på studiens första del frågeställning; Vilken bild önskar företaget att 
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förmedla, enligt varumärkesansvarig?  I modellen identifieras sex olika aspekter av ett 

företags varumärkesidentitet; 1, Fysik 2, personligheten 3, kulturen 4, relationer 5, reflektion 

och 6, självbilden. Dessa aspekter är sedan uppdelade i två olika dimensioner; a och b 

(Kapferer, 2005). 

 

Figur 1 – Kapferer (2005) Brand Identity Prism  

 
 

A. Bilden av sändaren (picture of sender) och bilden av mottagaren (picture of recipent): ett 

varumärke måste ses som en person (Fysik och personlighet) och som den stereotypiska 

användaren (Reflektion och självbild). Genom att sammanföra bilden av sändaren och bilden 

av mottagaren blir varumärket enhetligt. För ett varumärke ska ha en tydlig identitet måste 

bilden av mottagare och sändaren ha en röd tråd. I Figur 1 är de övre två aspekter i prisman 

de identitetsaspekter som mottagarna, det vill säga konsumenter formar av varumärket. De 

två aspekterna bildar varumärkets identitet enligt mottagarna. I den nedre delen av prisman 

är det de två identitetsaspekter som företaget själv bidrar att forma om det egna varumärket, 

vilket blir bilden av sändaren. (Kapferer, 2005) 

 

B. Initialisering och utläggning: ett varumärke har sociala aspekter som definierar dess 

externa uttryck (Fysik, relationer och reflektioner) respektive aspekter som är inkorporerade 

i varumärket (Personlighet, kultur och självbild). I Figur 1 går det att identifiera två vågräta 

streck genom prisman. Dessa symboliserar relationen mellan de sex olika aspekterna av ett 

varumärkes identitet. Initialisering vid prismans högra sida, är varumärkets externa 
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aspekter. Utläggning till vänster om prisman är dem som sammanfattar varumärkets interna. 

Tillsammans bildar de sex aspekterna ett varumärkes identitet (Kapferer, 2005).  
 

Modellens högra sida innefattar varumärkets personlighet, kultur och självbild. Med detta 

menas hur ett företag speglas inåt. Modellens vänstra sida representerar reflektion, relation 

och fysik, och grundas i hur ett företag speglas utåt (Kapferer, 2005). Nedan återfinns 

förklaringar för modellens sex olika delar.  

 

1. Fysik - Det första steget att bygga upp ett varumärke är definitionen av dess fysiska 

faktorer, att kunna identifiera vad varumärket är, hur det ser ut och vad det gör. De fysiska 

faktorerna av ett varumärke är de den bild som dyker upp i konsumentens huvud när 

varumärket nämns. Detta är hörnstenen vid skapandet av ett starkt varumärke (Kapferer, 

2005).  

 

2. Personlighet - Varumärkets personlighet hänger tätt samman med självbilden och 

konsumentens bild. För att identifiering av konsumenterna delvis återspeglar varumärkets 

funktioner och skapar varumärkets identitet. Konsumenternas känslor återspeglas ofta i 

deras val av varumärke och de särskilda associationerna inbäddade för dem i varumärkets 

personlighet. Ett sätt att bygga en relation mellan ett varumärke och en konsument är att 

skapa en tilltalande varumärkes personlighet, att associera mänskliga egenskaper och göra 

ett varumärke mer attraktivt för konsumenterna.  Företagets personlighet kan bestämmas av 

specifika konstruktionsegenskaper så som färger och skrivstil i företagets logga. En person 

kan även representera ett varumärkes personlighet och ge det en form av identitet (Kapferer, 

2005).   

 

3. Kultur - De grundläggande principer som ett varumärke har grundat sitt beteende 

(kommunikation och produkter). I många företag betyder det att de är tilltalande till en viss 

typ av kund och kulturen kan även vara kopplad till ett land (Kapferer, 2005).  

 

4. Relationer - Ett varumärke kan även symbolisera en viss relation mellan människor. Det 

är företagets brand manager som har ansvaret att uttrycka dessa relationsaspekter som 

varumärket står för. Även för att kunna differentiera sig själv från andra företag med samma 

koncept (Kapferer, 2005).   

 

5. Reflektion - Konsumentreflektion ska inte förväxlas med målgrupp utan reflektionen 

syftar till att återspegla den stereotypiska användaren av varumärket. Företrädaren för 

varumärket bör representeras så som varumärket vill att denne ska representeras och inte 
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som företrädaren är i verkligheten. Detta för att konsumenter använder varumärket för att 

skapa en egen identitet. Men en ständig upprepning om att varumärket är utvecklat för en 

viss målgrupp försvagar varumärkets image (Kapferer, 2005).  

 

6. Självbild - En typ av spegel som varumärkets konsumenter håller upp framför sig. Den 

bild som konsumenten vill förmedla genom att använda varumärket. En person som äger en 

dyr bil tror att omgivningen kommer att tro att han är rik för att han har råd att äga en dyr 

bil. Varumärket hjälper till att skapa en konsumentens bild av vem den personen vill vara och 

bidrar där med till varumärkets identitet. Eftersom att varumärket ser sig själv i sina kunder, 

så har de även den en bild av den själv. Samtidigt som konsumenten håller spegeln framför 

sig, så håller även företaget en annan spegel framför sig. Därmed kommer medvetna val och 

strategier i ett företags kommunikationskanaler för att skapa just den identitet företaget ser i 

spegeln (Kapferer, 2005). 
 

Genom att dela upp identiteten i olika delar studeras inte enbart identiteten som helhet, utan 

ger förutsättningar till att identifiera identitetens olika delar. På så sätt fås en mer detaljerad 

överblick av helheten vilket bidrar med förutsättningar för en mer kvalitativ analys. Brand 

Identity Prism används därför i studiens analysdel för att bidra med en detaljerad överblick 

över Juiceverkets identitet. Detta underlättar för att identifiera ett eventuellt gap mellan 

identiteten och image i analysavsnittet.  
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Metod och material 

I detta kapitel presenteras och motiveras valet av metod och det redogörs för 

tillvägagångssättet för insamlad empiri. En kritisk diskussion för val av metod framgår i 

slutet av kapitlet. Denna information är till för att studien ska kunna kontrolleras och 

replikeras.  

 

För att identifiera om eventuella gap mellan ett företags image och identitet existerar, måste 

hänsyn tas till både sändaren och mottagaren av kommunikationen. Eftersom att relationen 

mellan identitet och image studerats måste därför studien utgöra en kvalitativ analys både 

från företagets och från mottagarens sida. På företagets sida studeras varumärkets identitet, 

och på mottagarens sida varumärkets image (Kapferer, 2005). För att studera 

varumärkesidentiteten togs därför kontakt med grundarna av företaget.  
 

Kapferer (2005) menar att “It is the vision that drives the creation of products and services 

under that name. That vision, the key belief of the brands and its core values is called 

identity“. Därför måste företagets tankar och mål redovisas av Juiceverket för att vi ska få en 

ökad förståelse av de grundläggande visioner och bakomliggande identitet. Som nämnt hör 

image till mottagarsidan då image representerar resultatet av de tolkningar av företaget som 

konsumenter gör (Kapferer, 2005). Studien har därför undersökt mottagarsidan genom två 

olika metoder; en djupgående och detaljfokuserad och individuell samtalsintervju med åtta 

personer, samt genom en överblickande enkätundersökning för att kunna göra 

generaliseringar, identifiera övergripande tolkningar och hitta mönster i resultatet. 
 

 

Vetenskaplig ansats  
Studien är av kvalitativ ansats med inslag av deduktion. Den kvalitativa ansatsen till skillnad 

från den kvantitativa innebär ett fokus på djup snarare än bredd. Den kvalitativa ansatsen 

som karaktäriserar studien innebär att summan av helhetens alla delar tros vara något utöver 

helheten i sig. Det innebär att hänsyn måste tas till textens olika delar, helheten och dess 

kontext (Esaiasson et al., 2012). För att kunna identifiera om ett gap existerar mellan 

företagets image och identitet måste vi förhålla oss till olika delar, företaget, konsumenterna 

och mottagarna. Även kontexten; Facebook och Instagram, där 

kommunikationsförmedlingen sker och studeras måste undersökas såväl som helheten i sig 

för att nå en bättre förståelse för relationen mellan image och identitet. Den kvalitativa 



 

  25 
 
 
 

ansatsen är dessutom fördelaktig då ett resultat tas fram genom intensiv läsning av 

materialet.  
 

 

Metod för undersökning av Juiceverkets profiler på Facebook och Instagram 

Kvantitativ	textanalys 

En textanalys är en innehållsanalys där man intresserar sig för innehållet i någon form av en 

skriftlig, muntlig eller en bildmässig kommunikation. Den kvantitativa textanalysen 

fokuserar på att kunna generalisera och kvantifiera ett material med större omfång. Den 

kvantitativa textanalysen behandlar därför uppgifter där variablerna för undersökningen 

varit likvärdiga och därmed jämförbar då de appliceras på ett tillräckligt stort omgång. 

Denna analysmetod är användbar när man vill ha svar på hur ofta eller hur frekvent 

någonting förekommer. Fördelarna med att använda en kvantitativ textanalys framför en 

kvalitativ analys är att det är möjligt att göra generaliseringar av resultatet (Esaiasson et al., 

2012).  
 

I den kvantitativa textanalysen finns tre skiljaktiga frågeställningar; beskrivande 

frågeställningar, innehållsanalytiska frågeställningar samt förklarande frågeställningar. De 

beskrivande frågeställningarna handlar om det studerade innehållet i sig medan de 

innehållsanalytiska frågeställningarna fokuserar på normer och hur det bör vara (Esaiasson 

et al., 2012). I den här delen av studien har vi använt oss av den första, alltså den beskrivande 

frågeställningen, då vi i studien arbetar med att främst klassificera innehållet av Juiceverkets 

kommunikation och syftar till att beskriva innehållet då vi undersöker om och hur ett gap 

existerar mellan image och identitet (Esaiasson et al., 2012). 
 

I det första steget av innehållsanalysen lades fokus på Juiceverkets sociala profiler på 

Facebook respektive Instagram. Innehållsanalysen i detta skede gick ut på att beskrivande 

sätt redovisa företagets publikationer på nämnda sociala medier och syftade till att svara på 

delfrågeställningen; “Vad kommunicerar Juiceverket på Facebook respektive Instagram?”. 

För att säkerställa att tillräckligt mycket material blev insamlat från företagets sociala 

profiler, samt för att kunna urskilja eventuella förändringar över längre tid studerades 

publikationer ett år bakåt i tiden. Startdatum för insamling av empirin var 22-11-2015 och 

föll sedan ett år bakåt i tiden; 17-11-2014 på företagets Facebook-sida, samt 51 veckor bakåt i 

tiden på företagets Instagram-profil. Den insamlade empirin hämtad från Facebook under 

perioden bestod av 45 analysenheter, och från Instagram insamlades 61 analysenheter.  
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Vid insamling av material vid en textanalys finns två typer av angreppsätt, 1) 

förhandsdefinierat och 2) öppet förhållningssätt. Det förhandsdefinierade förhållningssättet 

innebär att variabler och kategorier bestäms innan undersökningen påbörjas. Detta grundas 

med ett större analysarbete. Det öppna förhållningssättet innebär istället att kategorier och 

variabler fastställs utifrån innehållet i det som studeras (Esaiasson et al., 2012). I denna 

studie användes främst det förhandsdefinierade förhållningssättet, medan det öppna 

förhållningssättet användes när Juiceverkets publikationer kategoriserades. Grunden till 

detta var att det vid förhandsarbetet registrerades att företaget behandlade olika typer av 

ämnen i kommunikationen. Angående metodsynpunkterna ställs inte lika höga krav vid 

tillämpning av ett öppet förhållningssätt, men det kan vara fördelaktigt att ta hänsyn till två 

saker: För det första finns en risk att forskarna finner någonting intressant i materialet men 

som inte är relaterat till studiens huvudsyfte. För det andra kan slutsatserna resultera i att stå 

i allt för stort beroende till vad som återfanns i materialet, vilket betyder att det blir lätt att 

uttala sig om vad som återfinns i materialet, men inte om vad som saknades (Esaiasson et al., 

2012). Esaiasson et al (2012), menar dock på att detta lätt kan undvikas genom att efter 

undersökningen vända på situationen och ställa sig frågan vilka andra resultat som skulle 

kunna ha hittats i materialet.  
 

Genomförandet	 

Företagets Facebook-profil var den enhet som först studerades och som därav lade grunden 

för samtliga kategorier. Vid kategorisering av en publikation var det helhetsintrycket som var 

bestämningsfaktor. Det vill säga att bild tillsammans med bildtext avgjorde vilken kategori 

publikationen tillhörde. Utan undantag skedde kategoriseringen utifrån hur publikationen 

såg ut i Juiceverkets flöde, vilket innebär att inga vidare klickningar eller vidare länkar 

studerades. Vid enbart bild och avsaknad av text kom därför helhetsintrycket enbart från 

bilden och kategoriseringen gjordes utifrån den. Vid publikationer som innehöll mer än text 

och bild, det vill säga ljud eller film, användes helhetsintrycket utifrån hur publikationen såg 

ut vid förstasidan. Vid det menas att endast den stillbild till filmklippet som visas i 

publikationen studerades. Utifrån publikationens helhetsintryck kategoriserades därefter 

publikationen efter ett öppet förhållningssätt. Publikationer med hashtags kategoriserades 

också efter helhetsintryck av bild och text, medan hashtag/-s inte påverkade helhetsintrycket 

och därmed kategoriseringen. Alla hashtags noterades istället och en lista fördes på vilka 

hashtags som användes, samt hur många gånger varje hashtag var förekommande under 

analysperioden. Hänsyn togs därför inte till hur många inlägg som hashtags återfanns i, och 

ingen registrering fördes av antal inlägg som saknade hashtags.  
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Metoden för undersökning av Juiceverkets publikationer på Instagram följde samma 

mönster som metoden för företagets publikationer på Facebook. Vid kategorisering av en 

publikation var det helhetsintrycket (bild + text) som var bestämningsfaktor. Utan undantag 

skedde kategoriseringen utifrån hur publikationen såg ut i Juiceverkets flöde, vilket innebär 

att inga vidare klickningar gjordes för att komma åt ljudfiler. Utifrån publikationens 

helhetsintryck kategoriserades därefter publikationen efter ett öppet förhållningssätt. 

Publikationer med hashtags kategoriserades också efter helhetsintryck av bild och text, 

medan hashtag/-s inte påverkade helhetsintrycket och därmed kategoriseringen. Alla 

hashtags noterades och en lista fördes på vilka hashtags som användes, samt antal gånger 

samma hashtag var förekommande under analysperioden.  
 

 

Metod för undersökning av varumärkets identitet  

Kapferer menar att det är företagets vision som är drivkraften till skapandet av dess 

produkter och tjänster. Vidare menar han på att det är den visionen tillsammans med 

företagets core values som utgör varumärkets identitet (Kapferer, 2005). Därför måste 

företagets visioner och mål redovisas av grundarna av Juiceverket för att vi ska få en ökad 

förståelse av grundläggande visioner och bakomliggande identitet. En intervju av den 

semistrukturerade sorten genomfördes därför med Juiceverkets pressansvarig, Andreas 

Wilson.   
 

Kvalitativ	semistrukturerad	intervju  

Denna typ av samtalsintervju är främst till för att vi ska kunna bidra med kunskap om hur 

verkligheten ser ut på Juiceverket. För att därmed få en inblick i vad företaget själva anser 

om sin identitet och att de som “sanningssägare” ska kunna bidra med kunskap om deras 

marknadsföringsmetoder. De semistrukturerade intervjun bidrar till en djupare förståelse för 

företagets externa kommunikation och bidrar till att ge den mest verklighetstrogna 

skildringen av ett komplicerat pussel (Esaiasson et al., 2012). En semistrukturerad intervju 

genomfördes för att skapa förståelse för Juiceverkets varumärkestänk och identitet, samt för 

att kunna komplettera respondentundersökningen med en djupare undersökning. Detta för 

att få en bättre förståelse av studieobjektet. Fördelarna med en samtalsintervju är att det 

finns fler möjligheter till att ställa fler komplexa frågor och det ger även en högre 

svarsfrekvens i jämförelse med ett frågeformulär (Esaiasson et al., 2012). I följande del av 

studien, undersökandet av företagets identitet, finns exempel på när det 

förhandsstrukturerade förhållningssättet använts. Ett exempel är Kapferers modell om Brand 

Identity Prism, som används vid presentation av denna del av resultatet, samt vid analys.  
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För att studera varumärkets identitet har en semistrukturerad intervju genomförts med 

pressansvarig, och medgrundare för företaget, för att (1) få svar på frågan om vad företaget 

har för identitet, (2) få fram hur företaget önskar att förmedla sitt varumärke till 

allmänheten. Kapferer (2008) argumenterar att den som är ansvarig för ett väletablerat 

varumärke är väl medveten om att varumärket bit för bit byggt upp sin självständighet och 

mening. Han beskriver varumärkesidentiteten som någonting som växer fram: “At birth, a 

brand is all potential: it can develop in any possible way. With time, however, it tends to 

lose some degree of freedom; while gaining in conviction, its facets take shape, delineating 

the brand’s legitimate territory” (Kapferer, 2008).  

 

Vidare menar Kapferer (2008) att varumärkesidentiteten är visionen som driver skapandet 

av produkten under företagsnamnet, och att visionen tillsammans med varumärkets core 

values är identiteten. Den drivs därför av ett personligt mål som är både olik konkurrenters, 

och är okänslig mot förändringar (Kapferer, 2008). I och med att företagets identitet inte kan 

förmedlas med säkerhet av någon annan än företaget själv var det därför viktigt att 

genomföra intervjun med grundare till företaget. Pressansvarig och grundare, Andreas 

Wilson, kontaktades via mail och telefon och tid för intervju avsattes. Kontaktuppgifterna till 

Wilson fanns tillgängliga på företagets hemsida. I enlighet med konstruerandet av en 

semistrukturerad intervju gavs inga frågor eller förberedande teman till Wilson innan mötet.  
 

Den semistrukturerade intervjumetoden karaktäriseras av en mall med inledande öppna 

frågor, och avslutas sedan med mer detaljerade och avsmalnande frågor. Valet föll på 

semistrukturerad intervju framför strukturerad då denna typ av intervjumetod tillåter öppna 

frågor vilket kan främja diskussion. Öppna frågor ger utrymme för utväxling av idéer och kan 

ge förklaringar som besvarar frågor som “hur” och “varför” (Davidsson & Patel, 2003). Vid 

val av frågor inför intervjun togs hänsyn till rekommendationer från Metodpraktikan (2012), 

med inledning av enklare frågor som sedan smalnades av och sökte ett mer specifika svar av 

respondenten. Frågorna skräddarsyddes sedan för att passa den del av frågeställningen 

intervjun avisar; Vilken bild önskar företaget förmedla? samt för att ge ytterligare material 

och information som kan vara relevant vid analys. 
 

För att ta hänsyn till alla delar av kommunikationen, såsom tonval och kroppsspråk, samt för 

att få en ökad förståelse för företagets identitet genomfördes intervjun på Juiceverket i 

Hornstull. Intervjun genomfördes enligt förberett frågeformulär och hela intervjun spelades 

in för att uppnå ett ökat fokus och intag av intryck vid intervjutillfället. Vid empiriinsamling 
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samt resultatredovisning användes intervjuinspelningen för att dels kunna återge korrekta 

citat, samt för att undvika bortfall av material.   

 
 

Metod för undersökning av varumärkets image 

Varumärkets image hör till mottagarsidan, alltså publiken och företagets konsumenter 

(Kapferer, 2005). Kapferer (2005) menar att forskning som syftar till att studera 

varumärkesimage fokuserar på vilket sätt specifika grupper tolkar en produkt, ett varumärke 

och ett företag. För att lyckas mäta Juiceverkets image måste därför varumärket studeras ur 

mottagarens perspektiv. Studien har därför undersökt mottagarsidan genom två olika 

metoder; en djupgående och detaljfokuserad semistrukturerad samtalsintervju med åtta olika 

respondenter, samt genom en överblickande enkätundersökning för att kunna göra 

generaliseringar och identifiera övergripande tolkningar. Dessa två metoder faller inom 

kategorin frågeundersökningar; intervjuundersökningar som utförs med muntlig 

kommunikation samt enkätundersökningar som genomförs med skriftlig kommunikation 

(Esaiasson et al., 2012). Det visade sig att en del respondenter associerar företaget med 

Andreas Wilson, och att han därmed blir en viktig del av företagets image. Ett öppet 

förhållningssätt applicerades därför i bland annat förhållande till denna företeelse och vid 

analys och diskussion av frågan.  
 

Enkätundersökning	 

En enkätundersökning utgår från skriftlig kommunikation och kännetecknas av att 

svarspersonerna själva fyller i enkätformuläret (Esaiasson et al., 2012). Metodvalet av 

enkätundersökningen följer Kapferers (2005) beskrivning om att image kan undersökas i hur 

de specifika grupperna avkodar alla budskap de får av ett företaget. Dessa budskap innefattar 

hur mottagarna tolkar kommunikationen från företaget, bilder, videos och publikationer, till 

produkten och servicen som erbjuds av företaget (Kapferer, 2005).  
 

Enkätutformning	och	val	av	enkätfrågor 

Syftet med genomförandet av en enkätundersökning var att få en övergripande, kvantitativ 

uppfattning om varumärkes image. En kvantitativ undersökning definieras av ett fokus på att 

få in så många svarsalternativ som möjligt för att få en överblick över ämnet, och undviker att 

gå in på en mer detaljerad nivå (Esaiasson et al., 2012).  

 



 

  30 
 
 
 

Enkätundersökningen genomfördes i form av en online enkät där en blandning av olika 

frågekaraktärer fanns. Vid val av frågor följdes anvisningar från Metodpraktikan (2012) och 

flera olika frågor formulerades om samma sak. Detta för att undvika att respondenterna 

misstolkat någon fråga samt för att förstärka resultatet. Om flera frågor behandlar samma 

sak fås en bredare förståelse för svaren och det är möjligt att få fram och identifiera djupare 

sammanhang (Esaiasson et al., 2012).  

 

Frågorna fokuserades på att vara korta, direkta och endast fråga om en sak i taget, vilket 

också är viktigt för att respondenterna ska kunna ge korrekta svar (Esaiasson et al., 2012). 

Enligt Esaiasson et al (2012), är det fördelaktigt att pröva valda enkätfrågor på eventuella 

kollegor eller personer som inte ska delta i undersökningen. Detta för att kunna identifiera 

eventuella justeringar innan det att enkäten färdigställs och skickas ut till respondenterna. 

Därför testades frågorna på enkäten innan färdigställandet och spridningen genomfördes. 

Testandet av frågorna genomfördes med personer som sedan inte genomförde den 

sammanställda enkäten. Då mallen för enkäten var färdigställd skapades formuläret på en 

plattform för online enkäter; webenkater.com.  
 

Respondenturval	till	enkätundersökning 

Spridningen och valet av deltagare gjordes ur ett bekvämlighetsurval av sorten snöbollsurval. 

Detta urval innebär att de respondenter som mottar enkäten sedan hjälper till att sprida den i 

syfte att hitta flera respondenter (Esaiasson et al., 2012). Detta innebär att respondent ett och 

respondent tre inte känner eller har någon koppling till varandra. Enkäten spreds i olika 

Facebookgrupper där medlemmarna bedömts med större sannolikhet ha kännedom om 

företaget och eventuellt vara regelbundna kunder eller ha besökt företaget vid något tillfälle. 

Exempel på grupper som bedömts ha större sannolikhet att ha kännedom om företaget var 

grupper centrerade till Stockholmsområdet samt grupper med fokus på mat, dryck, 

vegetarianism och träning.  

 

Risken med snöbollsurval är att enkäten endast får en viss typ av respondenter (Esaiasson et 

al., 2012). För att undvika att endast en viss typ av grupp finns representerade i enkäten 

spreds den också på våra personliga Facebook-profiler.  Snöbollsurvalet i detta sammanhang 

innebar att enkäten sedan delades av kontakter och kontakters kontakter, samt av personer 

tillhörande de olika grupperna. Enkäten nådde ett större urval av respondenter, 147 stycken, 

men antalet respondenter som kände till Juiceverket och därmed kunde svara på enkätens 

huvudfrågor var färre, totalt 55 personer.  
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En nackdel med spridningen av enkäten är att respondenterna inte representerar 

Juiceverkets konsumenter. Däremot kan respondenterna istället representera den kännedom 

olika individer i samhället har av företaget.  
 

Det var 147 respondenter som deltog i onlinenekäten. Utav dessa var det 55 personer som 

kände till Juiceverket och därav kunde svara på frågorna som ämnades för att ta reda på 

företagets image.  
 

Semistrukturerad	samtalsintervju	 

För att få en mer detaljerad bild av hur varumärket tolkas av mottagarna har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med en grupp om 8 personer, varav individuella 

samtalsintervjuer utfördes med respektive person. En samtalsintervju karaktäriseras av ett 

samtal vid möte eller via telefon, och innebär att intervjupersonen ställer en fråga i taget 

medan svarspersonen ger ett muntligt svar. Intervjupersonen antecknar vartefter svaren i 

frågeformuläret (Esaiasson et al., 2012). Intervjumetoden innebär att respondenterna fått 

samma specificerade frågor, men att samtliga frågor anpassas efter intervjupersonens 

bakgrund, miljö och sammanhang. På så sätt skiljer sig intervjupersonernas svar från 

varandras, och utrymme för följdfrågor finns (Davidsson & Patel, 2003). Vanligast vid 

frågeundersökningar är att använda sig av antingen samtalsintervju eller enkätundersökning, 

men om fördelarna anses större än nackdelarna kan de två metoderna kombineras 

(Esaiasson et al., 2012).   
 

Användningen av samtalsintervjuer i forskningsstudien bidrar till att förstå mottagarnas 

egna tankar om forskningsmaterialet och företagets image. Samma frågor ställdes till 

samtliga svarspersoner för att enklare kunna identifiera eventuella mönster i svaren. Det 

finns inte strukturerade svar, eftersom att svaren inte är samma (Esaiasson, et.al, 2012). 

Mottagarnas uppfattning är därför viktig för forskningsstudiens syfte för att undersöka om 

ett eventuellt gap mellan företagets identitet och image existerar. 
 

Val	av	respondenter	till	samtalsintervju 

Intervjugruppen bestod av personer med olika bakgrund för att få en så pass bred kompetens 

och tolkning av resultatet som möjligt. Enligt pressansvarig för Juiceverket riktar sig 

företaget inte till någon specifik målgrupp (Wilson, 2015). Totalt genomfördes 

samtalsintervjuer med åtta personer.  
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Representanterna till intervjuerna valdes därför genom ett kvoturval med anledning till 

företagets målgrupp i samhället. Kvoturval är det form av urval som är att föredra bland icke-

slumpmässiga urval. Genom att ta hänsyn till företagets målgrupp och med vetenskap om 

olika samhällsrepresentanter görs därför urvalet genom att se till att olika representanter 

finns med (Esaiasson et al., 2012). Representanterna valdes därför ut för att representera 

olika kön, åldrar, sysselsättning, status och etnicitet. För att uppnå en bred svarsmall samt 

för att kunna identifiera om och hur representanternas tankar om företaget skiljs åt. En 

nackdel med kvoturval är att forskaren inte i förväg kan ta hänsyn till kvoter som ännu inte är 

tillkännagivna, och som kommer fram efter det att undersökningen är genomförd. Även om 

generalisering kan vara möjlig att presentera i viss mån, kommer det inte kunna fastslås i 

vilken utsträckning som resultaten är representativa för studieområdet (Esaiasson et al., 

2012). 
 

När beslutet var fattat om vilken typ av intervjupersoner som var aktuella för studien gjordes 

ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att analysenheterna inte väljs ut 

slumpmässigt, utan forskarna har tagit strategiska beslut om vilka representanter som bäst 

lämpar sig för studien, vilket också hänger samman med vad studien syftar att undersöka 

(Esaiasson et al., 2012). Det strategiska urvalet innebar att vi kunde vända oss till personer 

som ansågs passa såväl studieområde som syfte och undersökning.  
 

Genomförande	av	enskilda	semistrukturerade	intervjuer 

Personerna kontaktades via telefon, och fick i uppgift att innan intervjun besöka Juiceverkets 

sociala profiler på Facebook respektive Instagram. Samtliga representanter ombads att 

utforska de sociala profilerna ett år bakåt i tiden. Inga restriktioner om hur de skulle utforska 

profilerna gavs för att vi önskade att intervjupersonerna skulle ha en så pass avslappnad 

attityd som möjligt för att efterlikna hur folk använder sociala medier. Detta innebär att 

intervjupersonerna kunde klicka sig vidare in och läsa kommentarer om så önskas, se på 

videoklipp om det skapades ett intresse för det, men gav dem också utrymme att bläddra 

förbi inlägg som inte intresserade dem. Detta var nödvändigt för att efterlikna hur de sociala 

medierna brukas av dess användare och därmed öka validiteten för vilken typ av image 

företaget ger olika samhällsrepresentanter.  
 

Efter det att deltagarna besökt företagets sociala profiler fick de enligt semistrukturerade 

intervjuer svara på frågor om hur de uppfattade företaget baserat på den image de fått av 

Juiceverket på sociala medier. Intervjuerna följde en semistrukturerad modell, öppen för 

följdfrågor och till för att främja diskussion. Öppna frågor ger utrymme för utväxling av idéer 

och kan ge förklaringar som besvarar frågor som “hur” och “varför” (Davidsson & Patel, 
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2003). Samtliga intervjuer genomfördes enligt ramarna för samtalsintervjuer och utfördes i 

personligt möte med varje intervjuperson. Inledandet av intervjun följde sedan den 

förberedda semistrukturerade modell, som inleddes med enklare övergripande frågor som 

sedan smalnades av till detaljerade mot intervjuns slut.   
 

 

Validitet, reliabilitet och metodkritik 

Validitet innebär att det som avses mätas faktiskt är det som mäts (Thurén, 2007). Studiens 

syfte innefattar att undersöka om ett gap existerar mellan företagets image och identitet via 

den förmedlade informationen på företagets sociala profiler på Facebook och Instagram. Sett 

till studien som helhet råder god validitet då allt material från företagets profiler kartlagts ett 

år bakåt i tiden, pressansvarig har försökt förmedla företagsidentiteten vid personlig intervju 

och imagen har studerats med hjälp av intervjuer och enkäter till mottagarna. Svaren från 

enkäten visar att det var fåtal personer av dem som deltog som följer företaget på deras 

sociala profiler, vilket kan bidra till att validiteten dras ned något. Däremot har deltagarna 

vid de personliga intervjuerna studerat företagets profiler på de två medierna och bildat sig 

en uppfattning om företaget. Detta innebär att intervjupersonerna fått en image om företaget 

genom att enbart studera och ta hänsyn till de sociala profilerna.  
 

För att uppnå hög tillförlitlighet är det urvalet som tas hänsyn till. Det är för en hög 

reliabilitet viktigt att urvalet är representativt för studien. Kategorisering ska ske utifrån lika 

villkor och det är viktigt att förhållningen till materialet varit konsekvent (Thurén, 2007). 

Innan insamling av material beslutades det att företagets sociala profiler skulle kartläggas ett 

år bakåt i tiden. Då samtliga intervjufrågor till pressansvarig samt personintervjuer 

bestämdes innan genomförandet är materialet här konsekvent och utfört genom lika villkor. 

Detsamma gäller enkätfrågorna.  
 

Det är också värt att nämna en risk om intervjuareffekter som kan uppkommer vid 

samtalsintervjuer. Med intervjuareffekter menas att beroende på vem det är som ställer 

frågorna till respondenten kan svaren bli olika (Esaiasson et al., 2012). Detta har tagits 

hänsyn till genom att samma person genomfört intervjuerna inom samma kategori. Det är 

dock värt att tillägga att vid utförande av samma studie, kan svaren från respondenter variera 

på grund av intervjuareffekter. Kategoriseringen vid kartläggning av företagets 

kommunikation på Facebook och Instagram hanterades med ett öppet förhållningssätt. Det 

innebär att inga förbestämda kategorier fanns innan påbörjandet av läsningen av 

publikationerna. Istället skapades kategorier utifrån materialet som hittas i publikationerna. 
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Det vill säga att kategorierna skapades allteftersom vart publikationerna ansågs passa. Detta 

kan påverka reliabiliteten något, men inte avsevärt. Reliabiliteten är god då villkoren för 

kategorisering varit konsekventa vid kartläggning av samtliga inlägg på de båda sociala 

profilerna. En mindre svaghet i kategoriseringen är avsaknaden av en kategori som visar 

företagets synlighet och deltagande i media. Istället har denna typ av publikationer hamnat 

under kategorin övrigt.  
 

Studiens enkätundersökning har inte tagit hänsyn till var respondenterna är bosatta, eller om 

de ofta befinner sig i Stockholm. Detta medför en svårighet att dra slutsatser som exempelvis 

paralleller mellan bostadsort och om de besökt Juiceverket. Ett fel i studiens 

enkätundersökning återfinns i frågan om respondenternas ålder. Därför har stor försiktighet 

tagits vid analys av resultat med att dra paralleller och slutsatser som binder respondenterna 

till de olika ålderskategorierna.   
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Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet av de utförda studierna och resultaten är uppdelade 

efter studiens frågeställningar. I slutet av kapitlet redovisas en sammanställning för 

resultatet. Denna information är till för att få en överblick över vilka av studiens 

undersökningar som bidrar till att svara på de olika frågeställningarna.  

 

Vilken bild önskar företaget förmedla, enligt varumärkesansvarig? 

För att få en inblick av företagets identitet genomfördes en intervju med pressansvarig, som 

även är en av Juiceverkets grundare. Intervjun var av semistrukturerad karaktär och syftar 

främst till att besvara frågeställningen: “Vilken bild önskar företaget att förmedla, enligt 

varumärkesansvarig?”. Resultatet presenteras i form av utdrag och sammanställning av 

material från intervjun och redovisas enligt Kapferers Brand Identity Prism. 
 

Wilsons roll i företaget är framförallt att ta hand om pressfrågor, PR, catering och event 

(Wilson, 2015). Intervjun genomfördes på Juiceverket i Hornstull i Stockholm för att få en 

ökad uppfattning om varumärkesidentiteten, samt för att få material till studien och vidare 

kunna undersöka om identiteten stämmer överens med mottagarnas bild. 

  

Med hjälp av intervjun med Wilson och två av Juiceverkets sociala plattformar som underlag 

har vi analyserat företagets identitet. Genom att föra in resultatet av de olika 

undersökningarna i Kapferer (2005) Brand Identity Prisma har vi kunnat urskilja 

Juiceverkets olika varumärkesbyggstenar, som tillsammans formar deras identitet.  
 

“When communicating, we always end up saying a lot more than we think we do. Any 

type of communication implicitly says something about the sender, the source (who is 

speaking?), about the recipient we are apparently addressing and the relationship we 

are trying to build between the two. The Brand Identity Prism is based on this hard 

fact” - Kapferer, 2008  
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Figur 2 – Juiceverket i Kapferer (2005) Brand Identity Prism

 

Fysiken 

Varumärkets utseende hänger samman med dess produkter och avslöjar kvalitén på ett 

varumärke. De fysiska faktorerna av ett varumärke är detsamma som den bild som dyker upp 

i konsumentens huvud när varumärket nämns, och är därför hörnstenen i 

varumärkesbyggande (Kapferer, 2005).  
 

Att ha en bra lokal och hitta rätt inredning till juicebaren är någonting som pressansvarig 

Andreas Wilson poängterar som viktigt för företaget. “Produkten och stoltheten som vi tjatar 

om är det som skiljer oss från andra juicebarer, det är största skillnaden. Även barkänslan 

och bartänket” Wilson (2015). Juiceverkets lokaler har en väl uttänkt men lite ruffig karaktär 

med slitna betongväggar och tak. Under intervjun nämnde Wilson (2015) bland annat att de 

inte vill jobba med bakbelyst plast, då det skulle skapa en atmosfär de inte är ute efter. Det 

som enligt honom främst kännetecknar Juiceverket är framförallt den elektroniska musiken, 

de innovativa smakerna och humorn. De vill främst identifiera sig som en alkoholfri 

cocktailbar.  
 

“Något som vi tänkte på och bestämde väldigt tidigt var att vi inte ska profilera oss 

som ett hälsoföretag [...] vi ville snarare kommunicera det här med en bar och 

nöjeskänsla, genom att spela lite för hög musik och vara lite stökiga. Detta skulle 

locka en annan typ av kund som sedan kommer att få hälsan på köpet [...] Att frukt 
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och grönsaker är nyttigt behöver vi inte trycka på, vi vill snarare locka med 

stämningen, de unika smakerna och atmosfären”.  
                                                                                               - Wilson (2015), Juiceverket 

 

Den atmosfär Wilson (2015) beskriver ska förmedla en känsla av en cocktailbar med 

nattklubbspuls, tempo och servicekänsla. På cocktailbarer och nattklubbar finns en viss 

stolthet i produkten, vilket han menar att man på Juiceverket även har och hela tiden strävar 

efter att upprätthålla. Produkterna ska vara överraskande i smaken och kännas kvalitativa 

och fräscha. Viktigast för grundarna av Juiceverket är att upprätthålla deras fokus och 

ständigt jobba igenom företagskonceptet. “Att pressa juice är inte svårt i sig, därför är det 

viktigt att ha ett genomarbetat koncept och kunna erbjuda en tilltalande atmosfär utöver 

produkten” (Wilson, 2015) 

 

Juiceverket har till synes lyckats leverera en fräsch och kreativ känsla i de olika typerna av 

produkter på menyn. Vid frågan om varför en av juicerna på menyn heter som Miljöpartiets 

Maria Wetterstrand var svaret från Wilson (2015) att: “det var det grönaste vi vet, dessutom 

är hon en grym politiker”. För Juiceverket är det deras produkter, stoltheten bakom dem 

men även barkänslan och bartänket om skiljer företaget från andra juicebarer (Wilson, 2015).  

 

Enligt den bild som Wilson (2015) ger av Juiceverkets fysik, skapar företaget en ruffig 

atmosfär. Genom att döpa en av produkterna efter en politiker gör det ett vågat drag, som 

skiljer dem från andra juicekedjor som inte har detta tuffa yttre som Juiceverket vill 

förmedla. Juicverkets fysik kan benämnas som en oslipad diamant, på grund av den något 

hårda karaktären de vill ge sina barer och produkter.  
 

Personligheten 

Ett varumärkes personlighet kan inte mätas utan hänsyn till vilken typ av kund som 

konsumerar varumärket, då dessa två är direkt relaterade (Kapferer, 2005).   
 

Juiceverket har gjort några samarbeten med olika nattklubbar, bland annat i form av pop-up 

barer. De riktar sig dock inte till någon specifik målgrupp, utan riktar sig till alla olika 

personer som dricker juice, eller vill ha ett alkoholfritt alternativ i cocktailbaren (Wilson, 

2015).  Vad för typ av personlighet Juiceverket har gav intervjun med Wilson (2015) inget 

tydligt svar på. Men det företaget vill förmedla: “Hög nivå, bra service, bra bemötande, som 

gäst ska man känna sig välkommen, service är verkligen A och O”.  Speglar alla delar av 

företaget enligt och är även de core values som förmedlas till alla medarbetare (Wilson, 
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2015). Wilson (2015) berättade också att målgruppen på de sociala plattformarna är något 

yngre än kunderna i barerna.  

 

Personligheten kan benämnas som charmig, de vill framstå som cocktailbar med en hög 

standard och de skiner igenom hela intervjun med Wilson (2015).  
 

Kulturen	och	relationerna 

Kulturen som del av Kapferer (2005) Brand Identity Prism, är en representation av ett 

företagets värderingar och grundläggande principer. Dessa aspekter hänger tätt samman och 

redovisas därför under samma rubrik.  
 

Juiceverkets företagskultur präglas mycket av humor, med ett ständigt fokus på att hela tiden 

ha roligt. Samtliga av grundarna drivs av vad de tycker är kul att arbeta med vilket i sin tur 

leder till att de engageras i sådant de brinner för (Wilson, 2015). 
 

“Vi hade snackat om att det skulle vara kul att göra en podcast, så då gjorde vi det. 

Podcasten drevs av att vi vill göra saker som vi tycker är roliga, sedan kan det 

absolut ses som en PR-grej, men drivkraften är att vi vill göra roliga grejer”.  

                     - Wilson (2015), Juiceverket 

 

Noggrannhet och yrkesstolthet är någonting Juiceverket pratar mycket om internt. Även 

vikten av att lita på den egna instinkten och inte vara för trendkänsliga. “Att tänka 

långsiktigt och inte vara för framkänslig mot vad folk tycker, utan lita på sina egna 

intentioner, är viktigt att tänka på när man som ägare behandlar ett varumärke”. (Wilson, 

2015) 

 

“Humor är väldigt viktigt, det är ingen som tycker om pekpinnar”, sa Wilson (2015). Han 

berättade även att det ibland är tufft att driva företag och att det då är extra viktigt att 

humorn är närvarande. Detta är någonting som de också försöker återspegla i sin 

kommunikation, särskilt på sociala medier. Pressansvarig beskriver inläggen som mer eller 

mindre genomtänkta, men att de anstränger sig för att inte göra tråkiga inlägg. Han tillägger 

även att det inte finns några mallar eller guidelines för hur inläggen ska se ut eller vad de ska 

innehålla. (Wilson, 2015)  

 

Juiceverket ser det som viktigt att vårda relationerna med konsumenterna, och att de bakom 

kassan måste ta hänsyn till att alla kunder är olika. Även om de inte brukar mäta kunders 

uppfattning av varumärket så uttrycker Wilson (2015) att de brukar höra sig runt och även 
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kolla runt på sociala medier för att få en uppfattning om kundernas opinioner. De tycker även 

att det är viktigt att vara öppen för samtal om kunden är inbjudande till det, men att det är 

lika viktigt att känna av om kunden bara önskar att göra ett snabbt stopp och köpa en juice 

och inte har tid eller lust för samtal (Wilson, 2015).  

 

Enligt Wilson (2015) har företaget störst genomslag i form av följare och kommentarer på 

Facebook. Men de viktigaste kommunikationskanalerna är de fysiska enheterna, det vill säga 

barerna. Han menar på att sociala medier blir någon form av annonser eller ett sätt att synas 

utanför. Eftersom att endast barerna kan förmedla hela produkten.  

 

Humor och en avslappnad stil sammanfattar Juiceverkets kultur och relationer. Att de kollar 

runt på sociala medier om deras kunders uppfattning om varumärket, visar på att de har en 

medvetenhet och en bild av hur de vill framstå. Genom att läsa följares kommentarer kan de 

enkelt modifiera och uppfylla de detaljer och behov som kunderna frågar efter.  

 

Reflektion 

Konsumentreflektion ska inte förväxlas med målgrupp utan syftar till att återspegla den 

stereotypiska användaren av varumärket. Företrädaren för varumärket bör representeras så 

som varumärket vill att denne ska representeras och inte som företrädaren är i verkligheten. 

Detta för att konsumenter använder varumärket för att skapa en egen identitet (Kapferer, 

2005).  

 

Wilson (2015) berättade att de försöker vara transparenta när de kommer till all 

kommunikation, även om de ibland har sagt saker som inte alla gillar.  

 

När frågan om de har riktat in sig på en specifik målgrupp tas upp säger Wilson (2015) att: 

“Vi har gjort ett ställe som vi själva skulle vilja gå till, då kan man säga att vi riktat in oss 

på 30-åriga män”. Han tycker ändå inte att det återspeglas hos kunderna: “Kidsen kom från 

gymnasiet och drack shots på rasterna och tyckte det var kul. Hela vägen upp till 

pensionärer som hade sin tisdagsträff och drack morotsjuice. Det kändes som att det 

appellerade till en väldigt bred publik”. (Wilson, 2015) 

 

De framstår som ärliga i sin kommunikation och verkar bry sig väldigt mycket om att 

Juiceverket är ett företag som riktar sig till en bred målgrupp. Alla kan dricka juice.  
 

Självbilden 

Varumärket hjälper till att skapa konsumentens bild av vem den personen vill vara och bidrar 
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där med till varumärkets identitet, eftersom att varumärket ser sig själv i sina kunder. 

Samtidigt som konsumenten håller spegeln framför sig, så håller även företaget en annan 

spegel framför sig. Därmed kommer medvetna eller omedvetna val och strategier i ett 

företags kommunikationskanaler för att skapa just den identitet företaget ser i spegeln. 

(Kapferer, 2005)  

 

Wilson nämner ett flertal gånger att humor är en viktig del av företaget både internt och 

externt: “Gör vi roliga grejer, så kommer de få spridningar och synas. Det är inte bara för 

vår egen skull men vi gör det för vi tycker att det är kul. Vi skulle inte publicera grejer som 

var dåliga för vår image, men sen så måste man ha mage att inte vara för kommersiell. Att 

inte göra saker som verkar konstiga för att det bygger varumärket på lång sikt” (Wilson, 

2015) 

 

Juiceverket står för att: “alla ska kunna dricka juice och att det har mycket positiva effekter. 

Det är en rolig produkt som för med sig bra hälsoaspekter, miljöaspekter och allt möjligt” 

(Wilson, 2015). En hälsosam produkt och ett varumärke med bra värden som kan appellera 

till alla typer av kunder där produkten skiljer sig från andra juicebarer men god smak, musik 

och bra humor. Det är även den identitet som Juiceverket tror att varumärket förmedlar. De 

vill inte bli en kommersiell kedja, utan det ska finnas en unik identitet i varje bar. De ska inte 

kännas som det amerikanska företaget Starbucks. (Wilson, 2015) 

 

Denna del i Kapferer (2005) Brand Identity Prisma är otroligt viktigt för att analysera 

Juiceverkets identitet. I denna identitetsaspekt beskriver Wilson (2015) hur de vill uppfattas 

och hur de tror att konsumenter ser på varumärket.  Enligt Wilson (2015) kan det tolkas som 

att de vill framstå som ett gäng sköna avslappnade killar som blandar lite juice i bar. 

 
 

Juiceverkets kommunikation på sociala medier 

För att ta reda på vad företaget kommunicerar på sociala medier, har samtliga av företagets 

Facebook respektive Instagram inlägg studerats ett år bakåt i tiden. Resultatet av denna 

kvantitativa textanalys syftar främst till att besvara frågeställningen: ”Vad kommunicerar 

företaget via sina Facebook- och Instagram-profiler?”, samt till att kunna se möjliga 

mönster i deras sociala medier inlägg som hjälper att besvara huvudfrågeställningen: 

”Stämmer Juiceverkets varumärkesidentitet och varumärkesimage överens med 

varandra?”.  
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Facebook 	
På företagets Facebook-sida var det totalt 45 inlägg som studerades och publikationerna 

gjordes mellan 24e november 2014 och 17e november 2015. Hashtags användes totalt 20 

gånger, och representerar inte 20 inlägg, utan antal hashtags som användes i de 45 inläggen 

som studerades. Detta innebär att vissa inlägg var utan hashtags, medan andra hade en eller 

flera.  

 

På Facebook berörde Juiceverkets inlägg till största del öppettider (tio stycken) och kategorin 

övrigt (tio stycken). Under denna kategori föll bland annat inlägg där grundarna promotar en 

blender i ett videoklipp, intervjuer, insamling till Rödakorset samt “Med eller utan is?”, en 

podcast om barliv och cocktails.  
 

 

Det som Juiceverket ägnade sig näst mest åt var att informera om olika evenemang, samt 

inlägg om Juiceverkets drycker. Exempel på evenemang var bland annat inbjudan till bokbål 

i samband med företagets lansering av egen drinkbok och en tillställning på juicens dag. Fyra 

utav de fem inlägg som handlade om Juiceverkets drycker kommunicerade någon form av 

hälsobudskap.  
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Utav de 45 analyserade inläggen informerade Juiceverket om erbjudanden två gånger, 

pushade sälj av företagets mat två gånger, push av bokförsäljning två gånger, adressuppgifter 

till de olika juiceverken två gånger samt ett inlägg om Juiceverkets dokumentärfilm.  

 

De har valt att använda sig av Facebook som en informationskanal för att bland annat 

informera om öppettider och event. Vilket kan leda till att de förlorar den röda tråden i 

inläggen överlag. Det finns inget tydligt mönster i de bilder som publicerats på Facebook, 

vilket enligt tidigare forskning är viktigt för att få helhet i kommunikationen.  
  

Hashtags	på	Facebook	

Vid analysering av hashtags har hänsyn inte tagits till eventuella tillkommande hashtags som 

företaget gjort i kommentarsfälten.  

 

HASHTAG Antal gånger hashtagen användes HASHTAG Antal gånger hashtagen användes 

#juiceverket 5 #juiceverketSlussen 1 

#Juiceverket4år 3 #bokbål 1 
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#Juiceverketklara 2 #2drankz 1 

#räddabarnen 1 #Juiceverketodenplan 1 

#drinkkiosk 1 #tyskordning 1 

#eatclean 1 #gymandjuice 1 

#fightbox 1   

Tabell 2.  Redovisning av Juiceverkets användande av hashtags på Facebook.  

 

Det var hashtagen #Juiceverket som användes flest gånger i de 45 analyserade 

Facebookinläggen. Totalt fem hashtags av denna typ registrerades. Därefter var det 

#juiceverket4år, med totalt tre samt #Juiceverketklara, med två stycken som förekom fler 

gånger än en i företagets kommunikation.  
 

Instagram 	
På Juiceverkets Instagram var det totalt 61 inlägg som studerades. Studien gjordes den 22 

november 2015 och inlägg studerades 51 veckor bakåt i tiden. Totalt användes 78 hashtags. 

 

De flest förekommande typen av inlägg på Instagram var promotion av företagets dryckvaror, 

vilket förekom totalt nio gånger. Näst flest inlägg handlade om när Juiceverket gjorde annat 

relaterat till verksamheten. Exempel på inlägg inom denna kategori är när Juiceverket varit 

med i tidningen, när de vann årets svenska måltidslitteratur och när de blandar drinkar i Tv4. 

Samt inlägg som promotade Juiceverkets drinkbok.  
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Inlägg inom kategorierna evenemang, bilder med kunder samt bilder på grundarna utan 

text, var de kategorier som hade minst publikationer. På Instagram pushade Juiceverket på 

hälsa sex gånger, och promotade matförsäljning fem gånger. Under kategorin övrigt 

placerades totalt sex inlägg som behandlade bland annat insamling till Räddabarnen, 

intervjuer, samarbeten och deras egna podcast. 
 

Tre inlägg hade innehåll där varken bild eller text kommunicerade förknippning till juice 

eller verksamheten. Vilket kan tolkas som att de inte är konsekventa i sin marknadsföring. 

Varför de valt att publicera bilder som inte har en koppling till företaget är svårt att förstå och 

det blir förvirrande för mottagarna.  
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Inlägg som återfanns inom andra kategorier var nyöppningar/adressuppgifter, fyra stycken, 

öppettider, fyra stycken, samt erbjudanden tre stycken.  
 

Hashtags	på	Instagram	

HASHTAG Antal gånger hashtagen användes HASHTAG Antal gånger hashtagen användes 

#Juiceverket 16 #Juiceverketsbok 1 

#JuiceverketKlara 5 #släppfångarnalossdetärvår 1 

#JuiceverketSlussen 4 #muaythai 1 

#JuiceverketOdenplan 3 #opfg 1 

#fightbox 3 #cirkelfys 1 

#Juiceverket4år 3 #specialtreatmentforyoumyfriend 1 

#gymnjuice 2 #donthuselahusler 1 

#2monkeysinspace 2 #snap 1 

#intothevalley2015 2 #ohnohedident 1 
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#eatclean 1 #wellthatescalatedquickly 1 

#drinkkiosk 1 #bassebeefar 1 

#träningochjuice 1 #vitakaninen 1 

#supergail 1 #budgetcoctailbar 1 

#2drankz 1 #hornstullvitakaninen.se 1 

#tyskordning 1 #zummerkaninen 1 

#Kingkongsize 1 #VitaKaninensDrinksällskap 1 

#lekstudio 1 #mood 1 

#Hm 1 #sundayfunday 1 

#hmnewdewelopment 1 #juiceverketcentrum 1 

#bokbål 1 #juicensdag 1 

#juiceverkethornstull 1 #intothevalley 1 

#bysis 1 #slussen 1 

#juiceverketbok 1 #vigörvadvikan 1 

#räddabarnen 1   

Tabell 3.  Redovisning av Juiceverkets användande av hashtags på Instagram.  

 

Vid analysering av hashtags har hänsyn inte tagits till eventuella tillkommande hashtags som 

företaget gjort i kommentarsfälten. Totalt användes hashtags 78 gånger, fördelade på de 61 

instagraminläggen som studerades. Totalt återfanns 47 olika hashtags varav vissa hashtags 

användes fler än en gång. Den som användes flest gånger var #Juiceverket som användes vid 

16 tillfällen. Därefter var det #JuiceverketKlara, #JuiceverketSlussen, #JuiceverketOdenplan 

#fightbox och #Juiceverket4år som användes flest gånger.  

 

Användandet av #Juiceverket i inläggen är ett enkelt sätt att ytterligare förtydliga de bilder 

som publicerats. En positiv strategi som till skillnad från Instagram-bilderna visar på 

konsekvent marknadsföring.  

 

Överblick	över	Juiceverkets	kommunikation	på	sociala	medier	

Den kategori de flesta inlägg hamnar inom är övrigt, som står för 15 % av företagets 

marknadskommunikation på dess sociala medier. Inlägg som karakteriseras av övrigt var 

intervjuer och deltagande i media, samt insamling till Räddabarnen. Med 13 % av den totala 

marknadskommunikationen på Facebook och Instagram stod information om öppettider och 

även kategorin dryckvaror stod för 13 % av kommunikationen. Minst kommunicerade 

företaget bilder på kunder med en procent av kommunikationen, bild på grundarna utan 
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text stod för två procent och med tre procent av kommunikationen stod kategorin bild och 

text utan förknippning till juice eller verksamheten.  

 

Det totala användandet av hashtags bestod engångsanvändningen av hashtags för 33 %. 

Hashtags som förekommer två gånger i det totala användandet står för 19 %. Detta innebär 

att Juiceverkets mest använda hashtag är #Juiceverket, som står för 22 % av 

kommunikationen. Den näst mest använda hashtagen av Juiceverket var #JuiceverketKlara 

med sju procent av den totala användningen, och därefter #Juiceverket4år på sex procent.  

 

Juiceverkets Image  

Juiceverket har en unik position med att ha en känd profil som medgrundare. Det har blivit 

allt vanligare för företag att använda sig av kända personer i sin kommunikation och 

marknadsföring för att lyckas kommunicera önskade associationer om sitt varumärke (R. H. 

Elliot & L. Percy, 2007). Syftet är ofta att stärka varumärkets position, nå ut till önskad 

målgrupp, samt att den kända personen ska spegla företagets värderingar (R. H. Elliot & L. 

Percy, 2007). Andreas Wilson, en känd skådespelare är en utav grundarna till företaget. Det 

går inte att förbise att detta är en faktor som kan komma att påverka mottagarnas bild av 

varumärket, även om studien inte lägger fokus på att undersöka huruvida Wilsons status 

påverkar företagets image.  
 

Enkätundersökning 

  

55 av totalt 147 respondenter svarade att de känner till Juiceverket. 45 av dem var kvinnor 

och tio var män. 49 % svarade att de kände till Juiceverket och har handlat där någon gång, 

43 % hade hört om företaget men aldrig handlat och sju procent är regelbundna kunder och 

handlar varje månad.  
 

40% svarade att de dricker färskpressade juicer och smoothies regelbundet varje månad, 38 

% dricker juice varje vecka och 13 % varje- eller varannan dag.  
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Figur 5. Figuren visar vad respondenterna bäst tycker beskriver Juiceverket. De mest populära 

kategorierna är de som finns representerade i figuren. Figuren representerar därför inte 100 %.  

 

54 % av respondenterna som känner till Juiceverket associerar företaget med juice. Därefter 

associeras företaget med hälsa, 18 % och cirka 13 % associerar Juiceverket med grundarna. 

Fyra respondenter lämnade kommentarer där det framgick att de associerade företaget med; 

Andreas Wilson - en respondent, juice, elektronisk musik, hälsosamt, nytänk - en 

respondent och billigt kaffe - en respondent.   

 

Det blir tydligt i enkätundersökningen att företaget associeras med deras produkt och att 

produkten associeras med hälsa. Vilket kan tolkas som att kommunikationen är otydlig och 

har därmed påverkat företagets image.  
 

50 respondenter svarade att de inte följer företaget på några sociala medier. Det var fem 

respondenter som svarade att de följer företaget, vilket motsvarar nio procent av samtliga 

deltagare som kände till företaget. Samtliga fem var kvinnor. 60 % av kvinnorna var i 

åldrarna 19-25 år.  
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Tabell 4. Tabellen visar en överblick över svaren från de fem respondenter som följer Juiceverket på 

Facebook eller Instagram.  

 

Utav de fem som följer Juiceverket på sociala medier var det tre som svarade att de följer 

företaget på Instagram och två följer dem på Facebook.   
 

Den populäraste anledningen till att följa Juiceverket var för att få nyheter om företaget, två 

respondenter angav detta. Övriga respondenter menade att de följer företaget på sociala 

medier på grund av; (1), grundarna, och (2), för att få tips om hälsosamma juicer och 

smoothies.   

 

Enligt de bilder som kommunicerades på Facebook och Instagram kan det tolkas som att 

företaget nått fram med sitt budskap. För att bilderna kommunicerade öppettider, 

information om kommande event och deras produkter.  
 

Företagets inlägg på Facebook och Instagram beskrivs till största del av respondenterna att 

ha fokus på att göra reklam för nya idéer och event. Inläggen beskrivs också som 

informativa, humoristiska och med fokus på hälsa. 
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Figur 6.  Figuren visar antal respondenter och deras bild av företaget. 

 

I en fråga ombads respondenterna att betygsätta deras bild av företaget på en skala mellan ett 

och fem. Betyg ett avser en mycket negativ bild, tre avser en neutral bild och fem en mycket 

positiv bild. 43 % motsvarande 24 respondenter, svarade att de har en positiv bild av 

Juiceverket. Medan endast två respondenter menade att de hade en negativ bild av företaget. 

Resultatet visar också att de respondenter som följer företaget på Facebook eller Instagram 

har i genomsnitt en mer positiv bild av företaget än de som inte gör det.  

 

De som följer Juiceverket på Instagram beskriver företagets ton på sociala medier som 

professionell, medan de som följer Juiceverket på Facebook beskriver den som lättsam.  
 

Enkätens två sista frågor karaktäriserades av öppna frågor där respondenten fick uttrycka 

svaren med egna ord. Det innebär att svarsalternativ saknades. Den första frågan i enkätens 

avslutande del behandlade hur respondenterna upplever Juiceverkets image. Totalt var det 

24 respondenter som svarade på frågan. 
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Tabell 5. Tabellen visar en överblick över de beskrivande ord som användes i respondenternas 

kommentarer. Inlägg som har flera beskrivande ord förekommer flera gånger i tabellen. Tabellen visar 

därför inte antal kommentarer, utan antal kommentarer där beskrivningarna förekom.  

 

Tabellen ovan visar samtliga beskrivande ord som användes av respondenterna då de beskrev 

företagets image. För att ge en bättre överskådlig bild över den vanligaste bilden av 

Juiceverket, presenteras nedan ett diagram som redovisar detta.  
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Figur 7. De mest använda orden när respondenterna beskrev Juiceverket.  

 

Den vanligaste image av Juiceverket var att det är ett hälsosamt företag. Totalt var det 28 % 

av respondenterna som uttryckte detta. Den näst mest vanliga imagen för Juiceverket var att 

det var ett modernt, hippt och trendigt företag, exempelvis: ”Hippt och ligger i linje med 

hälsotrenden i samhället”. 

 

Redan här går det att se i resultatet att image och identitet inte går hand i hand. Utan ett gap 

mellan dessa kan konstateras.  

 

Sett till figur 12 menar respondenterna att Juiceverket förutom att ses som hälsosamma och 

trendiga också har en image som dyra, exklusiva, fräscha och nytänkande: ”Nytänkande och 

fräscht koncept med stiligt klädda killar som pressar juicen”. 

 

Det fanns inga direkta motsättningar i företagets image bland respondenterna av betydelse. 

Cirkeldiagrammet demonstrerar de vanligaste tolkningarna av Juiceverkets image, varav inga 

av de beskrivande karaktärsdragen står i motsättning till varandra. Däremot om vi ser till 

figur 11, var det två respondenter som hade en totalt motsatt image av företaget och dess 

service. Den ena respondenten menade att företaget hade en image med dålig service och 

otrevlig personal, medan den andre menade att den trevliga servicen var en del av företagets 
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image. Juiceverkets service är dock ingenting som majoriteten av respondenterna påpekar 

skulle vara en del av företagets image. 

 
I enkätens sista fråga som även den var av öppen karaktär ombads respondenterna att med 

egna ord förklara hur de skulle beskriva Juiceverket. Totalt var det 22 respondenter som 

deltog i denna frågeställning. Nedan följer en överskådlig tabell över de beskrivande ord som 

förekom i respondenternas svar.  
 

 
Tabell 6. Tabellen visar antal kommentarer som beskrivningarna i tabellen använts. Inlägg som har 

flera beskrivande ord förekommer flera gånger i tabellen. Tabellen visar därför inte antal 

kommentarer, utan antal kommentarer beskrivningarna förekom.  

 

För att bidra med en översikt över de vanligaste beskrivningarna av Juiceverket har de 

vanligaste svaren sammanfattats i en tabell nedan.  
  

 



 

  54 
 
 
 

 
Figur 8. Figuren visar en översikt över de vanligaste förekommande orden i de vanligaste 

beskrivningarna av Juiceverket. Alla beskrivningar finns således inte representerade i figuren.  

 

Den mest förekommande beskrivningen av Juiceverket omfattade ordet ”hälsosamt”. Det var 

totalt 20 % av respondenterna som beskrev Juiceverket med ordet. Näst vanligast var att 

beskriva Juiceverket som fräscht, modernt, hippt och trendigt, där 17 % av respondenterna 

använde sig av dessa beskrivningar: ”Ett jordnära och samtidigt hippt företag med 

framåtanda. Hälsosamma juicer och smoothies”.  
 
Många respondenter beskrev Juiceverket som ”nytänkande” och ”gott”. Det var totalt 13 % av 

samtliga respondenter som valde att använda de orden då de beskrev företaget. Det fanns 

inte heller någon respondent som uttryckte det motsatta. Det fanns heller ingen respondent 

som påstod det motsatta till ”dyrt” och ”exklusivt”, som företaget beskrevs som av tio procent 

av respondenterna.  

 

Sammanställning av enkätundersökning  

Resultatet från enkätundersökningen och personintervjuerna visar att respondenterna 

främst beskriver Juiceverket som hippt och modernt. Därefter beskrivs Juiceverket som ett 

företag med fokus på hälsa och respondenterna tror också att det främst är så företaget vill 
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uppfattas. Det är få respondenter från enkätundersökningen som menar att beskrivningen: 

”en alkoholfri cocktailbar” passar bra in på Juiceverket, endast nio procent anser detta. 

 
  

Personintervjuer 

I enskilda samtal intervjuades åtta personer i syfte att ge svar på frågeställningen ”Hur tolkar 

mottagarna informationen som förmedlas på Facebook respektive Instagram?”. Ett 

semistrukturerat frågeformulär framtogs och användes som mall i intervjuerna, med 

reservation för följdfrågor för att skapa möjlighet till diskussion. Objekten ombads att 

överblicka Juiceverkets Instagram och Facebook-profiler ett år bakåt i tiden för att få en 

uppfattning av företaget.  

 

Viktigt att ta hänsyn till vid läsning av resultatet är att intervjupersonerna intervjuats 

individuellt och har inte kunnat samtala med varandra eller utbyta åsikter. Detta medför att 

svaren inte bör läsas som varken motsättningar eller liknelser med varandra. En persons 

beskrivning av företaget kan låta som en motsättning till en annan persons beskrivning, 

fastän respondenterna genom diskussion kanske kunde delat samma åsikt.  
 

Intervjuerna inleddes med att intervjuobjekten med egna ord fick beskriva vilken bild de fick 

av Juiceverket efter att ha granskat den första sociala profilen. Ett tydligt samband mellan 

respondenterna var hur de beskrev företaget som ”hippt” och ”hälsosamt” efter att ha 

studerat den första sociala profilen. Det visade sig också att intervjuobjektens bild av 

företaget förstärktes snarare än förändrades, då de granskade Juiceverkets andra sociala 

profil. Någonting som talar för att Juiceverket kommunicerar liknande budskap som tolkas 

likvärdigt på Facebook och Instagram. Det var också tydligt i resultatet att 

intervjupersonerna fick en mer positiv syn på Juiceverket efter att de granskat båda 

profilerna. Någonting som förstärker slutsatsen om den likvärdiga kommunikationen på de 

båda profilerna då upprepning och igenkänning ofta leder till en mer positiv syn på ett 

varumärke. (Kapferer, 2005) Instagram-profilen var den sociala profil som föredrogs av 

intervjupersonerna.  
 

”Jag tycker att bilden av dem som en juicebar förstärktes för att det var lika många 

bilder på nyttiga juicer och innehållsförteckningar.” – Intervjuperson 4 

 

När det kommer till Juiceverkets kommunikation på de sociala profilerna ansåg 

intervjupersonerna att kommunikationen är spretig och att den förutom att vara spretig även 

är otydlig. I förhållande till att endast en intervjuperson uttryckte att kommunikationen var 
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”enkel” och ”tydlig”. Vidare beskrevs kommunikationen som ”informell” och ”ogenomtänkt” 

och stavfel påpekades upprepade gånger. Flertalet av dessa beskrivningar har en negativ 

klang, samtidigt som resultatet visade att intervjuobjekten beskrev att Juiceverket hade ett 

avslappnat förhållningssätt. Exempelvis som denna intervjuperson som uttryckte det 

följande: ”de säger inte ´kom och köp´”. Detta kan både tolkas som att kommunikationen är 

väl mottaglig hos intervjuobjekten då företaget undviker den säljande approachen, samtidigt 

som intervjupersonerna menar på att kommunikationen är otydlig: 
 

 “Kommunikationen är otydlig och slarvig med stavfel. Väldigt olika stilar på sättet 

de kommunicerar. Vid en publikation med bild på juice fanns en väldigt lång 

beskrivning med push på hälsa, medan en annan bild bara innehöll “haffa 

Kingkongsize”, det blir otydligt vad det innebär om en förklaring saknas” – 

intervjuperson 1 
 

När intervjuobjekten ombads att beskriva vad de upplever att Juiceverket har störst fokus på 

var svaren blandade och framför allt fördelade mellan hälsa och produkt. Det framgick att 

Juiceverket har fokus på hälsa och endast ett litet fokus på produkten. En intervjuperson 

uttryckte att de förutom hälsa hade fokus på sig själva, och en annan att det var svårt att hitta 

ett specifikt fokus i företagets kommunikation.  

 

Det går inte att göra en generalisering av resultatet från personintervjuerna för att de är till 

antal för få intervjuade. Det går dock att konstatera att enligt det resultat som presenterats 

från intervjuobjekten redan här förekommer ett gap mellan varumärkets image och identitet.  

 

En fråga gick ut på att intervjuobjekten fick svara på hur de tror att Juiceverket vill framstå. 

Därefter skulle de förklara om det stämmer överens med hur de själva uppfattar företaget. 

Denna fråga syftar främst till att gräva fram Juiceverkets image hos objektet då alla 

uppfattningar en person har om ett varumärke blir en del av varumärkets image (Kapferer, 

2005). Det visade sig att samtliga intervjupersoner höll med om att de uppfattade företaget 

så som de trodde att Juiceverket vill framstå. Det vill säga att de intervjuades image av 

företaget stämde överens med hur de själva beskrev att Juiceverket vill uppfattas.  

 

Däremot hade intervjupersonerna olika uppfattningar om hur Juiceverket vill framstå. Vi 

kunde se ett klart samband i svaren att Juiceverket vill framstå som hälsosamma, men också 

som ”hippa”, ”moderna”, och ”fräna”. Här råder det stor enlighet bland de intervjuade. Andra 

svar som kom fram av de intervjuade var att Juiceverket vill framstå som att de är innovativa 
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och att de är hipsters. En intervjuperson påpekade att Juiceverket vill framstå som att de är 

aktiva i samhället.  

 

“Jag tror att de vill framstå som att det är lite fränt att gå dit och dricka juice. Lite 

innejuiceställe. Stämmer väl överens med den bild jag fått av att studera deras 

publikationer” – Intervjuperson 2 

 

“Tror de vill framstå som hipster, vill ta ”yogatjejen” till det manliga könet och 

skapa ”den skäggiga mannen som också kan dricka juice”. Hälsosamma som vill må 

bra i kropp och själ. – stämmer överens till viss del, annars skulle jag inte tänka 

tanken. Bestämma mer vad de vill publicera, mer genomtänkt, hur ofta, hitta ett 

fokus, skulle förmedlingen av bilden gå bättre. Känns som de har Instagram bara 

för att” – Intervjuperson 1 

 

Ett annat samband som kunde ses i svaren från de intervjuade gällde Juiceverkets attityd på 

sociala medier. Här var responsen att företaget har en ”positiv” eller ”bra” attityd. Ett inte 

lika stort samband men en åsikt som ändå fanns representerad hos intervjupersonerna var 

att Juiceverkets attityd beskrevs som ”avslappnad” och ”informell”. Här beskrevs 

kommunikationen som att de verkade vara ”ödmjuka”, ”ärliga” och ”aktuella”. Samtliga 

beskrivningar var positivt laddade vilket stämmer väl överens med intervjupersonernas 

respons om att företaget har en bra attityd på sociala medier.  
 

”Informell, vi är några sköna killar som gör lite juice bara. Vi fixar juicen åt dig. De 

har inte uniform på sig, utan de står i några slitna jeans och en lös t-shirt och 

slänger ihop lite juice”. – Intervjuperson 7 
 

”Avslappnad. Det är lite det jag kopplar med att de är nytänkande, att de inte är så 

uptight och att allt inte behöver ske på rätt sätt. Utan det handlar mer om att ha 

kul”. – Intervjuperson 4 

 

“Ganska ärlig på något sätt, de lägger upp lite om vad som händer utanför 

juicedrickandet. De visar upp väldigt mycket om vad som händer runt om i världen. 

Ärliga och aktuella”. – Intervjuperson 6 

 

Intervjupersonerna trodde överlag att Juiceverket har en bra status. Den beskrevs bland 

annat som ”ganska hög” där de ses som populära och trendiga.  
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Många intervjupersoner som tror att Juiceverkets status är ”ganska hög” menar på att 

statusen är centrerat till Stockholmsregionen och att företaget i andra delar av Sverige inte 

har samma status. De intervjupersoner som inte uttryckte att Juiceverkets status var hög gav 

anledning och syftade till antalet följare på de sociala profilerna såväl som att etablering av 

verksamheten saknas i andra delar av landet. Resultatet kan dels läsas som att de som 

menade på att Juiceverkets status är hög syftar till att den är det i Stockholmsregionen, och 

att de som inte ansåg statusen var hög tog hänsyn till hela landet. Det är möjligt att 

intervjupersonerna hade haft samma uppfattning om statusen om frågan hade centrerats till 

ett specifikt område.  

 

Den stereotypiska kunden beskrivs av intervjuobjekten på olika sätt. En vanligt 

förekommande beskrivning av den stereotypiska kunden var att hen är hipp och modern, vill 

äta hälsosamt och tillhör en yngre målgrupp. En annan kommentar om den stereotypiska 

kunden var att målgruppen är bred och att den sträcker sig till olika typer av människor. 

Intervjuobjektens totala uppfattning visade dock att målgruppen nog var ung men blandad. 

Intervjuperson 7 beskrev den stereotypiska kunden som: ”En miljömedveten hälsosam 

kvinna i 25-40 år som har det ekonomiskt välställt”. Intervjuperson 3 beskrev istället den 

stereotypiska kunden som: ”25-30 år. Lite hippa, moderna som är hälsointresserade. En 28- 

årig kille som klär sig modernt men inte i kostym och slips, svensk, social, utåtriktad, som 

bryr sig om sin hälsa”. 

 

En till mestadels överensstämmande association intervjupersonerna emellan var hur de 

associerade Juiceverket med ”hälsa” och med ”juice”. Andra associationer som fanns 

representerade var bland annat ”hipster”, ”fräscht” och ”Andreas Wilson”. Det är mycket 

möjligt att ”hälsa”, ”juice” och ”fräscht” är konnotationer, eller andra-hands associationer till 

varandra. Det vill säga att den första associationen var ”juice” medan den andra 

associationen då blir ”fräscht”. Det är också möjligt att tolka responsen som att det kan vara 

associationen ”Andreas Wilson” som associerats med den andra associationen ”hipster” och 

kanske inte i första hand Juiceverket som gör det? Huruvida detta är en association som kom 

efter associationen kopplad till Wilson eller inte är dock inte möjlig att besvara. Till hänsyn 

för tidigare redovisat resultat förekommer dock beskrivningar som beskriver företaget som 

”hipsteraktigt”.  

 

När respondenterna ombads att beskriva Juiceverket för någon som var främmande för 

företaget var det vissa mönster som förekom i flera av beskrivningarna. Vanligt 

förekommande var att beskriva Juiceverket som ett ”hippt” och ”trendigt” företag. Vanligt var 

också att koppla dessa beskrivningar till ett fokus på hälsa. Övriga beskrivningar la fokus på 
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att kommunicera att det är en Juicebar med nyttiga juicer och att företaget ligger i 

Stockholm.  

 

“En hipp bar där du kan dricka nyttiga juicer med ingefära och citroner. Lite 

inneställe. mysigt, och med industriell inredning“ - Intervjuperson 2 

 

Under intervjun förekom två frågor där intervjuobjekten ombads att svara i skalor för hur 

mycket de ansåg en fråga eller ett påstående passade in på Juiceverket. Den första frågan 

behandlade om respondenterna upplevde att Juiceverket hade fokus på hälsa på de sociala 

medierna. Betygsättning ett innebar inget fokus, fem innebar ett neutralt eller lite fokus och 

tio innebar ett stort fokus på hälsa. Maximalt antal poäng var 80 som innebar ett stort fokus 

på hälsa, neutralt eller litet fokus är 40 poäng och ett resultat under 40 visar talar för att 

respondenterna inte anser att företaget har något fokus på hälsa. 

 

Samtliga respondenter svarade med sju eller högre, och motiven till svaren var blandade.  

Totalt fick Juiceverket betyget 65, som innebär att respondenterna anser att företaget har ett 

fokus på hälsa. Den främsta anledningen till betygsättningen var att Juiceverkets produkter 

är hälsosamma i sig, men respondenterna menade också på att hälsoaspekterna lyfts fram i 

marknadskommunikationen. De respondenter som inte gav betyget tio menade på att 

Juiceverket också erbjuder produkter som inte ses som hälsosamma, och att en del 

publikationer på de sociala profilerna behandlar andra ämnen.  

 

Intervjuns andra skalenliga fråga innebar att intervjuobjekten skulle betygsätta hur väl 

påståendet ”Juiceverket är en alkoholfri cocktailbar” passade in på företaget. Resultatet visar 

att respondenternas svar totalt gav en summa på 47, vilket innebär att påståendet delvis 

stämmer. Respondenterna kommenterade bland annat deras personligt satta betyg med att 

de visste om att Juiceverket är en alkoholfri cocktailbar, även om de inte såg på företaget som 

en sådan. Det visade sig att respondenterna uppfattat att det är så företaget vill bli sedda och 

att de gav ett högre betyg utifrån det, men uttryckte att det inte fanns någonting specifikt i 

kommunikationen som fick dem att tänka på Juiceverket som en alkoholfri cocktailbar. 

Kommentarer som ”De har inte vinklat det så att jag ska förstå att det är så de vill tolkas”, 

och ”Jag vet att det stämmer, men det är inte det jag tänker på när jag tänker på 

Juiceverket”, förmedlar respondenternas förklaringar till betygsättningen. Viktigt att 

förtydliga i dessa sammanställda poäng som summerar intervjupersonernas svar är att 

generaliseringar egentligen inte kan dras utifrån kvalitativa undersökningsmetoder. De 

sammanställda summan från intervjupersonernas svar ska därför inte tolkas som en 

generalisering. Samtliga svar har behandlats enskilt. 
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Innan intervjuobjekten startade granskningen av företagets Facebook- och Instagram-profil 

hade samtliga vissa förväntningar av hur de skulle se på företaget. Intervjupersonerna 

menade efter undersökningen att de fått den uppfattning av företaget som de förväntade sig 

innan granskningen av de sociala profilerna påbörjades, med undantag för några enstaka 

skillnader. Detta kan betyda att intervjupersonernas föreställning av Juiceverket innan de 

granskade de sociala profilerna påverkade deras slutgiltiga uppfattning snarare än att den 

förstärktes eller förändrades. De skillnader som intervjupersonerna upplevde var bland annat 

att Juiceverket hade mer fokus på hälsa än vad de trodde att de skulle ha. Det framgick också 

att kommunikationsförmedlingen var slarvigare och mindre estetisk än förväntat. Någonting 

som talar för att respondenternas uppfattning av företaget kanske var mer positivt innan 

granskningen än efter sett till föregående beskrivning.  

 

De intervjupersoner som menade på att deras uppfattning av Juiceverket stämde överens 

med förväntningen beskrev det såhär: ”Ja, för att det handlar om juice. Det känns som att 

det är svårt att göra juice till något annat än nyttigt. Min bild innan var att de var 

nytänkande, avslappnade och inte ute efter pengarna, utan att de handlar om att ha roligt. 

Min bild är densamma nu förutom att de har även ett större fokus på hälsa”. En annan 

svarad: ”Ja, för att de sociala medierna är deras reklam. Det är så de visar upp sig själva. 

Jag hade förväntat mig att jag skulle se mycket juice och hälsosamma grejer. Det tänkte jag 

på redan när jag hörde namnet”. 

 

 

Sammanställning av personintervjuer 

Vanliga beskrivningar av Juiceverket var att det är ett ”hippt” och ”modern” företag, och 

många menar på att de också har ett stort fokus på hälsa. Andra attribut som nämndes av 

intervjupersonerna var ”trendigt” och ”hälsosamt”. Svaren visade också att beskrivningen att 

Juiceverket skulle vara en alkoholfri cocktailbar inte stämmer överens med hur de 

intervjuade skulle beskriva företaget. Däremot visade det sig att det fanns en kunskap om att 

det var så Juiceverket vill bli sedda och att beskrivningen därmed blev mer accepterad av 

intervjuobjekten. De var dock tydliga med att denna beskrivning inte var en del av deras 

image av Juiceverket. När intervjupersonerna tillfrågades om de hade ett positivt, negativt 

eller neutralt intryck av Juiceverket talade svaren för att Juiceverket har en positiv image hos 

dessa intervjupersoner.  
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Analys och Diskussion  

Analysen och diskussionen är uppdelad efter företagets identitet respektive image, för att 

tydligare analysera ett existerande gap. I led med huvudfrågeställningen: ”Stämmer 

Juiceverkets varumärkesidentitet och varumärkesimage överens med varandra?” 

 

 

Juiceverkets identitet   

 
Första frågeställningen Vilken bild önskar företaget att förmedla, enligt 

varumärkesansvarig? Sammanställer och tydliggör Juiceverkets identitet. För en tydlig 

varumärkesidentitet och ett starkt varumärke är det viktigt att kommunikationen med 

marknaden följer samma spår som identitetens olika delar (Kapferer, 2008). Sociala medier 

ses ofta som snabba och enkla kommunikationskanaler där kommunikation med 

konsumenterna är lätthanterlig. Viktigt för ett varumärke är dock att komma ihåg att endast 

kommunicera sådant som stämmer överens med varumärkesidentiteten (Kapferer, 2008). 

Förutom att kommunikationen ska stämma överens med identitetens delar är det enligt Hall 

(1973) lika viktigt att budskapet kodas rätt. Vid rätt inkodning tolkas budskapet så som 

sändaren avsett. Detta är en viktig aspekt för Juiceverket. Med hjälp av intervju med 

marknadsansvarig vet vi hur Juiceverket vill uppfattas, och med hjälp av enkätundersökning 

och personintervjuer vet vi hur Juiceverket faktiskt uppfattas. I resultatet går det att se att ett 

gap mellan identitet och image existerar på grund av felaktig inkodning av budskap, snarare 

än avsaknad av andra budskap. Kanske avkodar och associerar Juiceverket själva “pressade 

frukter och bär” med en fräsch och alkoholfri cocktail, snarare än en hälsosam juice såsom 

konsumenterna gör.   

 

Det viktigaste i encoding/decoding teorin av Hall (1973) är att alla människor tolkar budskap 

på olika sätt. Det är viktigt att tänka ett steg längre och försöka se hur varje inlägg formar 

varumärket. Vad kommer konsumenter att se när de bläddrar igenom de sociala medierna? 

När en mottagare gör fel avkodning av ett meddelande har det delvis sin grund i att personen 

inte har förmågan att förstå inkodningen av avsändaren. Detta innebär inte att avsändaren 

inte kan anpassa och kontrollera skapandet av kommunikationen vid inkodningen.  

 

Enligt Kapferers (2005) prisma kan vi knyta ihop ett varumärkes olika delar till en helhet 

som sammanfattar dess identitet - det företag som Juiceverket själva ser sig som. 

Fysiken är den bild som dyker upp i konsumenters huvud när Juiceverket nämns. Allt från 

produkten till inredningen i barerna. Enligt Wilson (2015) ska bilden vara den av en 

alkoholfri cocktailbar med elektronisk musik, ha en skön stämning och humor nära tillhands. 
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Det ska representeras i alla delar som sammanbinder Juiceverkets fysiska produkter. Varken 

företagets Facebook- eller Instagram-profil skvallrar om att det är en cocktailbar. Istället 

saknas beskrivning. Under fliken tjänster på Facebook står att de erbjuder ”hämtmat och 

catering”. Avsaknad av beskrivning av företaget, vilka de är och vad de gör kan vara 

förvirrande för konsumenten, vilket också påpekades av ett fåtal i personintervjuerna. Det 

försvårar även bilden av identiteten, när de själva inte identifierar sig på de sociala profilerna 

som de vill profilera sig som. 

 

På Facebook användes hashtags förknippade med en alkoholfri cocktailbar två gånger, vilka 

var: #2drankz, #drinkiosk. Detsamma gäller företagets Instagram där de två hashtags som 

användes var: #budgetcocktailbar och #drinkkiosk. Det faktum att företaget inte generöst 

använt sig av hashtags som förknippar dem med en alkoholfri cocktailbar kan mycket väl 

vara en avsaknad i inkodningen som lämnar mottagarna oförmögna att avkoda budskapet 

”alkoholfri cocktailbar”. Det är inte omöjligt att detta är en faktor till varför mottagarna ser 

Juiceverket som en hipp juicebar och inte som en alkoholfri cocktailbar. Hashtags gör det 

enklare för konsumenter att associera ord med bild.  En bild på produkten utan hashtag som 

#alkoholfricocktailbar kan göra det svårt för konsumenterna att avkoda bilden som sådan. Vi 

menar på att användandet av hashtags som är direkt associerade till hur ett företag vill 

avkodas, kan hjälpa företaget att minska gapet mellan image och identitet.  

 

Förutom att Juiceverket misslyckas med att kommunicera sin önskade identitet via 

kommunikationsverktyg såsom hashtags, står vi med funderingar kring företagets slogan 

“pressade frukter och bär”. Även här står vi med en avsaknad förklaring  av företagets 

önskade identitet och image. Wilson nämnde (2015) upprepade gånger att Juiceverket vill 

profilera sig en alkoholfri cocktailbar, men varför är företagets slogan ”pressade frukter och 

bär”? Redan i detta skede kan det uppstå förvirring hos konsumenterna. Enligt Hall (2007) 

är en förutsättning för att mottagare ska avkoda informationen rätt, att sändaren lämnar 

ledtrådar vid inkodningen som leder mottagarna i rätt riktning i avkodningen. Små detaljer 

som tydligt ska informera konsumenten om att detta är en alkoholfri cocktailbar. “Pressade 

frukter och bär” innehåller inte många ledtrådar som ska leda till en avkodning och tolkning 

till en alkoholfri cocktailbar. Inte heller Keller (2009) och teorin om associationer får 

mottagaren att associera frukter och bär med Juiceverkets önskade identitet.  

 

Den avslappnade stämningen är dock någonting som Juiceverket har lyckats inkoda rätt på 

de sociala profilerna. Respondentundersökningarna visade att majoriteten avkodat företagets 

approach på sociala medier som lättsam och avslappnad.  
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Ett sätt att bygga relation mellan varumärke och konsument är att skapa en tilltalande 

varumärkespersonlighet. Det innebär att associera mänskliga egenskaper med varumärket 

och på så sätt göra företaget mer attraktivt för konsumenterna (Kapferer, 2005). Ett 

karaktärsdrag hos en individ kan vara att hon är “avslappnad”, och även musik säger en del 

om ens identitet. Handlar konsumenter på Juiceverket på grund av stämningen och musiken 

har företaget lyckats med att skapa en mänsklig relation till marknaden. Det var dock få 

respondenter som associerade företaget med musiken, men många som ansåg att 

kommunikationen var avslappnad. Kapferer lyfter fram att det efter att konsumenterna 

bildat en uppfattning om varumärket är svårt att dirigera om uppfattningen (2008). I 

enlighet med såväl teorin om encoding/decoding och associationer kan vi dra slutsatsen att 

företaget inte lyckats förmedla starka associationer kopplade till företagets olika 

identitetsdelar.  

 

Kulturen, de grundläggande principer ett varumärke har grundat sitt beteende kring, ingår i 

prisman. Vad står Juiceverket för kulturellt? För många företag betyder kulturen att de är 

tilltalande för en viss typ av kund, eller kopplad till ett specifikt område (Kapferer, 2005). 

Studien visade att den stereotypiska kunden beskriven av konsumenterna ses som modern, 

hälsosam och ung. Vissa respondenter associerade också Juiceverket med Stockholm. Dessa 

aspekter säger således någonting om företagets identitet. Den stereotypiska kunden 

återspeglar också den femte delen i prismat; reflektion. Det ska inte förväxlas med målgrupp 

utan är oberoende av vilka företaget valt att marknadsföra sig till. I korthet är det 

konsumenterna som köper Juiceverkets produkter. De i sin tur, använder sig av produkterna 

för att skapa sig en identitet. Denna del av företaget är lika mycket kopplad till image som 

identitet (Kapferer, 2005).  

 

Den beskrivna stereotypiska kunden är inte synkroniserad med hur Juiceverket vill 

uppfattas. En trolig anledning till detta är att företaget inte lyckats inkoda informationen på 

Facebook och Instagram i enlighet med hur de önskar att mottagarna avkodar den. En faktor 

som kan vara kopplad till företagets avslappnade approach till marknadskommunikationen, 

vilket kan utesluta reflektion över hur det publicerade materialet kan tolkas av mottagarna. 

Denna aspekt om företagets kanske omedvetna inverkan mellan kommunikation och 

tolkning kan tydligt kopplas ihop med alla identitetens delar. Ytterligare ett exempel som 

talar för detta är Juiceverkets kommunicerade hälsoinformation som genomsyrar delar av 

publikationerna på Facebook och Instagram. Om Juiceverket inte vill ha en image som ett 

hälsoföretag, och är medvetna om hur deras inkodning av materialet påverkar mottagarna, 

hade de förmodligen utelämnat information och hashtags som lätt associeras med hälsa.  
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Detta leder oss in i prismans sista del, självbilden, som är den spegel konsumenterna ser sig i. 

Det är bilden konsumenten vill förmedla genom att konsumera varumärket. Även denna del 

av identitetsprisman är starkt kopplad till företagets image. Vad vill konsumenterna förmedla 

med företagets produkter? Det är återigen viktigt att ta upp hälsoperspektivet eftersom att 

Juiceverket inte vill profilera sig som ett hälsoföretag. Därför borde även kommunikationen 

vara i linje med detta, vilket vi redan konstaterat att den inte är. På Facebook användes 

#eatclean en gång, vilket direkt associeras med hälsa. På Instagram användes hashtags som 

avkodas och kopplas till hälsa åtta gånger. Efter att de öppnade träningscentret Fightbox i 

oktober 2015 har flertalet inlägg på sociala medier haft koppling till hälsa. Detta har troligtvis 

haft en inverkan på studiens resultat såväl som troligtvis på Juiceverkets image. 

Hälsoperspektivet påverkar således konsumenternas självbild. Om inkodningen av 

kommunikationen talar för att någonting är hälsosamt och konsumenterna avkodar 

budskapet som så kommer konsumenten att associera produkten med hälsa. När 

konsumenten sedan brukar företagets produkter speglas denna tolkning till konsumenten, 

såväl som tillbaka till företaget.  

 

 

Juiceverkets image 

Resultatet av den andra frågeställningen: ”Vad kommunicerar företaget via sin Facebook- 

respektive Instagram-profil?” visar att den övergripande bilden av Juiceverket är positiv, 

och att företaget har en image som en hipp och modern juicebar med hälsosamma produkter.   

 

Associationer används för att skapa värde åt konsumenten och hjälper till att skapa en 

uppfattning om varumärket (Aaker, 1996). Genom personintervjuerna såg vi hur många 

intervjupersoner valde att använda orden ”hälsa” eller ”nyttigt” då de beskrev Juiceverket. 

Enkätundersökningen visade att 54 % av respondenterna associerar företaget med Juice och 

18 % associerar företaget med hälsa. En intressant fråga är huruvida ordet juice förknippas 

med associationen hälsa? Någonting som denna undersökning inte fokuserade att slå hål på, 

men som flertalet tidigare studier visat: associationen juice-hälsa är starkt sammanlänkad 

(Queen Mary University of London, 2015, 19 januari). Det blir därigenom tydligt att 

Juiceverkets image, för den grupp människor som deltagit i undersökningen, är starkt 

kopplad till hälsa. Vidare går att analysera om imagen med fokus på hälsa beror på 

Juiceverkets användande av hälsobudskap i kommunikationen, eller om hälsokopplingen 

snarare förklaras av företagets produkt. Respondenterna i personintervjun motiverade sin 

betygsättning med att Juiceverkets produkt är hälsosamma i sig, men menade också på att 

hälsoaspekterna lyfts fram i marknadskommunikationen. Om det nu är bevisat att juice som 
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är företagets huvudsakliga produkt, associeras med hälsa, kan det vara svårt för Juiceverket 

att kliva ifrån denna image. Det är därmed inte säkert att företaget med hjälp av förändring i 

kommunikationen på de sociala profilerna kan frångå denna bild.  

 

Enligt associationsteorin står företaget därför med en hälsoimage oavsett, även om den 

möjligen kan försvagas med hjälp av förändring i marknadskommunikationen. Tar vi istället 

hänsyn till Halls teori om encoding och decoding har Juiceverket fortfarande makten att 

förändra sättet de kodar informationen, och kan därmed påverka hur budskapet avkodas av 

konsumenterna. Enligt Hall (1973) skulle ett företag kunna koda budskap på sociala profiler 

som mottagarna avkodar i enlighet med hur de vill tolkas, som exempelvis en alkoholfri 

cocktailbar, snarare än en juicebar med hälsofokus. Med hänsyn till teorin kan avsändaren 

tillämpa nya kodningar som tar bort fokus från den rådande imagen och istället fokusera på 

identiteten, och den önskade imagen.  

 

En slutsats om vad som saknas för att Juiceverket ska få en image som en alkoholfri 

cocktailbar är övertygelser om företagets identitet som sedan inkodas och i 

marknadskommunikationen. En respondent i personintervjun kommenterade sin 

betygsättning om hur väl “en alkoholfri cocktailbar” stämde in på företaget. Respondenten 

gav ett lågt betyg men menade att betyget blev något högre på grund av en Instagram-bild 

som antydde att Juiceverket hade någonting att göra med en alkoholfri cocktailbar. Detta 

tyder på att företaget med rätt användning av associationer och kodning av budskap succesivt 

kan peka mottagarna i riktning mot den alkoholfria cocktailbaren. Någonting som också talar 

för att teorin om encoding/decoding är applicerbar i sammanhanget.   

 

Även om Juiceverket inte kodar marknadsföringen i enlighet med en alkoholfri cocktailbar, 

återfinns ändå vissa antydningar i kommunikationen. I Juiceverkets Instagram-flöde under 

studieperioden återfanns vissa hashtags som kan få medvetna konsumenter att associera 

företaget med en alkoholfri cocktailbar. En hashtag, som användes vid endast ett tillfälle var 

#budgetcocktailbar. Andra hashtags som kan kopplas till cocktail och drinkar är 

#vitakaninensdrinksällskap, #vitakaninen, #hornstullvitakaninen.se. Dessa hashtags leder 

dock förmodligen endast in konsumenter som känner till Vita Kaninens drinksällskap till 

företagets önskade association. Den första tanken är därför att kommunikationen är felaktigt 

inkodad av Juiceverket, eller eventuellt att vita kaninens drinksällskap inte är tillräckligt 

välkänt. I enlighet med Halls teori har drinksällskapets igenkänningsfaktor dock ingen 

påverkan på kodning av budskapet.  

 



 

  66 
 
 
 

En annan aspekt som problematiserar synen om den alkoholfria cocktailbaren är företagets 

öppettider. Som längst har Juiceverket öppet till klockan 20.30 på vardagar, vilket endast 

gäller Juiceverkets bar i Slussen. Annars varierar stängningstiderna under vardagar mellan 

19:00 och 20:00. På lördagar stänger samtliga Juiceverk klockan 18:00 förutom Juiceverket 

Slussen som stänger 15:00 (Juiceverket.se, 2015). Ser vi Juiceverket som en alkoholfri 

cocktailbar kan exempelvis lördagarnas öppettider sträva emot den önskade imagen. Den dag 

som kanske många väljer att gå ut och ta en cocktail, är stängningstiderna inte anpassade 

efter företagets önskade image och dess identitet, med en stängningstid mellan 15-18:00. 

Studien behandlade inte frågor som rörde företagets öppettider. Däremot var det 7 % av 

företagets publikationer på Instagram som informerade om öppettider, och 22 % av 

publikationerna på Facebook. I och med att imagen påverkas av allt som rör verksamheten, 

och i synnerhet av den kommunikation som förmedlas av företaget själv, är därför 

Juiceverkets tillgänglighet och öppettider högst relevant i frågan om vilken image företaget 

har.  

  

Ett oväntat resultat som kom fram i studien som på förhand inte avsågs undersökas, var om 

och hur Andreas Wilsons personliga image påverkar företagets. Juiceverket har en något 

unik position med att ha en känd profil som en av grundarna till företaget. Andreas Wilson 

som är en känd skådespelare visade sig ha en roll i Juiceverkets image, även om det inte är 

någonting företaget själv lägger fokus på att förmedla. Det visade sig att totalt fyra 

respondenter associerade Juiceverket med bland annat Andreas Wilson, medan andra 

nämnde honom då de ombads att beskriva verksamheten. Exempel på en sådan beskrivning 

är; “Juicebar i Stockholm som drivs av Andreas Wilson”. Det går därmed inte att förbise att 

skådespelaren har en inverkan på företagets image. 

 

Enligt Kapferer (2008) är det viktigt att identitet och image är snarlika för att skapa en så 

god relation med konsumenterna som möjligt. Han argumenterar för att företaget först 

måste bli klar med att identifiera sin identitet och sedan kommunicera identiteten och endast 

den till mottagarna. Kapferer menar därför att ett företag bör ta avstånd från yttranden som 

inte direkt stödjer företagets identitet (Kapferer, 2008). 

 

I detta sammanhang är situationen dock diskuterbar. Ett företag med en känd profil som 

grundare kan förmodligen också uppfattas som ödmjuk och ärlig om fokus tas bort från 

individen och istället fokuseras på företaget och dess produkter. Ett företag som ger lika 

synlighet åt samtliga grundare och därmed tar bort fokus från en känd identitet, kan därför 

vara en styrka snarare än svaghet i relationen mellan identitet-image. Skulle Juiceverket 

fokusera på att centrera sin kommunikation kring Wilson skulle identiteten såväl som 
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imagen påverkas. Det faktum att Juiceverkets image påverkas av Andreas Wilson, att 

konsumenter associerar företaget med honom utan att Juiceverket har sitt fokus där, kan 

vara en stor fördel för verksamheten. En punkt som i detta fall säger emot Kapferer, och 

istället talar för att associationerna mellan Wilson och Juiceverket kan bidra med ett starkare 

varumärke.  

 

Detta är dessutom någonting som har blivit allt vanligare. Allt fler företag har börjat använda 

sig av kända profiler i sin marknadsföring för att lyckas skapa önskade associationer kring 

sitt varumärke. Syftet är ofta att stärka varumärkets position, nå ut till önskad målgrupp, 

samt att den kända personen ska spegla företagets värderingar (R. H. Elliot & L. Percy, 

2007). Detta talar också för att Wilsons påverkan på företaget kan bidra till ett starkare 

varumärke. Med en grundare som känd profil, vävs företagets identitet och den kända 

profilens identitet samman. I och med att Wilson är en del av företaget speglar han därför 

företagets sanna värderingar. Detta är en styrka och fördel som andra företag som anlitar 

kända profiler för att förknippas med företaget inte har inbyggt. Därmed är det möjligt att ett 

eventuellt gap mellan identitet och image inte nödvändigtvis bör vara någonting negativt, 

som Kapferer (2009) antyder. Däremot är det oklart om Wilsons roll i företaget och påverkan 

på dess image leder till ett gap mellan identitet och image, eller om hans personliga identitet 

istället förstärker företagets. 

 

Sammanfattningsvis kan vi slå ihop samtliga respondenters beskrivningar och uppfattning av 

Juiceverket till en överskådlig bild som kan representera företagets image. Notera att detta 

inte representerar Juiceverkets image i sin helhet, utan enbart den image som förmedlas i 

förhållande till företagets kommunikation på Facebook och Instagram utifrån gjord 

enkätundersökning och personintervjuer. 

 

Juiceverket är en hipp och trendig Juicebar som serverar hälsosamma och lite exklusivare 

juicer. Det är ett nytänkande företag med ett fräscht koncept. Det ses mest som ett företag 

som är attraktiv för en ung målgrupp. Juiceverkets stil beskrivs som hippt och 

hipsteraktigt.  
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Sammanfattning och slutsatser  

Sammanfattningsvis kan vissa slutsatser och konstateranden dras efter analysen av det 

presenterade resultatet. Studien visar att det existerar ett gap mellan företagets identitet och 

företagets image på sina håll, medan det på andra håll går hand i hand och talar samma 

språk. Ett av de fallen där ett gap existerar mellan identiteten och image är Juiceverket som 

en alkoholfri cocktailbar. För Juiceverkets grundare är detta kärnan i företaget och vad 

Wilson (2015) valde att beskriva företaget som med en mening. Som det framgått i både 

resultat- och analysdelen delar inte många av mottagarna denna syn på företaget. Ett gap 

mellan image och identitet återfinns också där mottagarna ser på Juiceverket som ett 

hälsoföretag, medan företaget menar att de saknar fokus på denna aspekt.  
 

I andra fall är identifieringen om image och identitet är överensstämmande med varandra 

betydligt svårare. Exempelvis i förhållande till Juiceverkets ton i kommunikationen på 

Facebook och Instagram. Humorn är någonting som lyser igenom alla delar av Juiceverkets 

identitet. Även om respondenterna inte karaktäriserade Juiceverkets kommunikation som 

humoristisk menade många ändå på att den präglades av en lättsam ton. Ett gap mellan 

identitet och image under denna kategori är därför svårdefinierad, och ett gap kunde därför 

inte identifieras.  
 

Wilson (2015) menade att de är försiktiga med att följa trender, och att de inte identifierar sig 

själva som ett trendigt och hippt företag, de vill inte framstå som trendiga eller hippa. Ändå 

är det på det sättet flera mottagare avkodade kommunikationen. Resultatet visar tydligt att 

Juiceverket har en image som ett modernt och hippt företag. Här existerar därför ett stort 

gap mellan identitet och image. Däremot är det diskuterbart om vad denna faktor kommer 

ifrån, och leder oss in på frågan om vad som anses vara hippt och trendigt i dagens samhälle. 

Det kan vara väldigt hippt att inte försöka vara trendig. Vad som anses vara hippt och 

trendigt är såldes en definitionsfråga och svaren kommer att variera beroende på vem som 

tillfrågas. Kan det vara så att det gap som existerar mellan identitet och image i detta fall 

grundas i ett gap mellan vad företaget associerar med trendigt, och vad mottagarna 

associerar med trendigt?  
 

En faktor som kan vara bidragande till att det existerar ett gap mellan identitet och image i 

Juiceverkets varumärke är kommunikationen på Facebook och Instagram. I resultatet visade 

det sig att ett flertal inlägg på de båda profilerna inte hade någon som helst koppling till 

varken företaget eller företagets produkt. Det är inte uteslutet att detta kan leda till en större 

varumärkesotydlighet, något som kan påverka både företagets image och identitet negativt.   
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En annan anledning till att företaget kan se över identiteten och anpassa kommunikationen 

därefter är gapet mellan identitet och image i förhållande till hälsa. Däremot står vi i enlighet 

med Wilsons (2015) argument att en profilering inom hälsa inte nödvändigtvis bör gynna 

företaget, utan att fokus bör läggas på att kommunicera identiteten som en alkoholfri 

cocktailbar. I och med en växande hälsotrend och större urval av juicebarer kan det vara 

onödigt för företaget att helt ta avstånd från denna typ av association. Företaget står med en 

hälsosam produkt vilket har inverkan på dess image, huruvida gapet är negativt eller ej är 

därför svårdefinierat utifrån denna undersökning.  
 

Tabell 10 - nedan visar de viktigaste skillnaderna mellan Juiceverkets identitet och image. 

Identitet - hur företaget uppfattar sig 

själva 

Image - hur konsumenterna uppfattar 

företaget 

Alkoholfri Cocktailbar Hipp och hälsosam juicebar 

Fokus på smak Fokus på hälsa 

Följer inte trender Trendigt företag 

Humoristisk kommunikation Lättsam kommunikation 

“Nattklubbskänsla” i lokalerna  Rustik och “cool” inredning 

Stökig elektronisk musik För hög musik  

Bred målgrupp  Ung målgrupp 

 

För att förtydliga och ge en överblick över studiens resultat följer nedan korta svar på 

studiens frågeställningar:   
 

Vilken bild önskar företaget att förmedla, enligt varumärkesansvarig? 

De önskar profilera sig själva som en alkoholfri cocktailbar med fokus på smak och fräschör.  
 

Vad kommunicerar företaget via sin Facebook- respektive Instagram-profil?  

Juiceverkets kommunikation på Facebook och Instagram karaktäriserades främst av 

intervjuer företaget deltagit i, synlighet i media samt insamlingar till Rädda Barnen. Därefter 

kommer information om öppettider, publikationer om juicer, smoothies och sallader. Stora 

delar av publikationerna som behandlar företagets produkter har ett fokus på hälsa.  
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Hur tolkar mottagarna informationen som förmedlas på Facebook respektive 

Instagram?  

Informationen tolkas främst som funktion till hälsoaspekter och ger mottagarna en bild av att 

företaget har stort fokus på hälsa. Mottagarna tolkar också kommunikationen som spretig 

och otydlig. De flesta menar på att företagets ton på Facebook och Instagram är lättsam vilket 

ger mottagarna en avslappnad bild av företaget. Vidare menar de på att företaget tolkas som 

hippa och moderna genom kommunikationen på de sociala profilerna.   
 

Stämmer Juiceverkets varumärkesidentitet och varumärkesimage överens 

med varandra?  

Nej. Det återfinns flertal gap mellan mottagarnas image av företaget och företagets identitet, 

medan ett gap på andra håll är mer svårdefinierad. Ett gap existerar mellan mottagarnas 

image av företaget som fokus på hälsa, medan företaget menar att de inte är ett hälsoföretag. 

Mottagarna tolkar också företaget som trendigt och modernt medan Juiceverket menar att de 

undviker att följa trender. Kanske den största skillnaden i gapet mellan Juiceverkets identitet 

och image står i företagets identifiering av sig själva som en alkoholfri cocktailbar, medan 

mottagarna beskriver företaget som en trendig juicebar med hälsofokus.  
 

Förslag på vidare forskning 

Vi har valt att inte väga in i studien hur Andreas Wilsons yrkesroll som skådespelare kan 

användas som ett marknadsföringsverktyg. Eller om hans kändisskap har en indirekt eller 

direkt påverkan på Juiceverkets varumärke. Utan detta hänvisar vi till vidare läsning inom 

celebrity endorsment, som behandlar fenomenet om hur ett företag kan använda sig av en 

kändis varumärke för att stärka sitt eget. Och hur celebrity endorsment kan påverka gapet 

mellan ett företags image och identitet. Exempel på frågeställning till en studie: Hur stor 

inverkan har Andreas Wilsons image som svensk skådespelare på Juiceverkets image? Har de 

använt sig av celebrity endorsment i deras marknadsföring?   
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Frågeformulär, Intervju med Juiceverket 
 
Öppningsfrågor  
1. Juiceverket - vilka är ni? 
2. Vad arbetar du med? Er roll i företaget?  
3. Hur startade idén om juiceverket, och vad innebar den? 
4. Vilka är företagets core values?  
5. Hur skulle ni beskriva Juiceverkets identitet? (Är juiceverkets identitet en juicebar, eller är 
grundarna juiceverket) 
 
Om Juiceverket som varumärke 
1. Vad står ert varumärke för?  
2. Vilken varumärkesidé är det ni säljer till era kunder? Stämmer den överens med er identitet?  
3. Upplever ni att era kunder har fått rätt bild av Juiceverket?  
4. Vad tror ni att era följare och kunder associerar med Juiceverket? (Hälsa, grundarna, företagets core 
values?)  
5. Vad skiljer er från andra juicebarer i centrala Stockholm?  
 
Varumärkesstrategi 
1. Vad är ett varumärke för er/dig?  
2. Varför i huvudsak använder ni er av sociala medier?  
3. Vad är varumärkeskommunikation för dig/er?  
4. Vad tillför varumärket för värde?  
5. Vad skiljer ett bra varumärke från ett dåligt?  
6. Har ni en medveten avsikt med varje publikation ni postar på sociala medier? 
7. Vilka kanaler är de viktigaste kommunikationsbärarna för Juiceverket? Varför arbetar ni aktivt med 
dessa? På vilket sätt?  
8. Är valet av kommunikationsbärare beroende av vad ni vill kommunicera? 
9. Vad är det ni i huvudsak kommunicerar/ gör reklam för? Varför? 
10. Arbetar ni långsiktigt med er varumärkeskommunikation?  
11. Ni lägger upp en del inlägg och diskuterar vissa ämnen som inte alls har med juice att göra. Varför 
gör ni det?  
12. Hur tror ni att det påverkar er image? 
13. Kan ni inte berätta lite om hur det kommer sig att ni haft en podcast, spelat in en film och gett ut en 
bok, har det varit ett strategiskt val i marknadsföringssyfte?    
 
Följdfrågor  
1. Har ni riktat in er på en specifik målgrupp? Varför? Varför inte?  
2. Mäter ni kunders uppfattning av ert varumärke? Hur ofta?  Varför/ varför inte?  
3. Mäter ni den interna bilden av ert varumärke?  
4. Vilken bild vill ni att era medarbetare ska förmedla?  
5. Jobbar ni på att korrigera eventuella gap mellan image och identitet? Hur gör ni då?  
 
Indirekta frågor 
1. Med tre ord - beskriv er identitet. (Samma fråga kan ställas till fokusgrupper, ex. vad är er image av 
Juiceverket?) 
 
Avslut  
1. Är det någonting ni känner att ni vill tillägga för att vi ska få rätt bild av er identitet? Någonting ni 
vill förtydliga? - Vad är Juiceverket? 
 
 


