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Abstract 
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The purpose of this thesis is to through brand communication and Red Bull’s 
image examine how they position themselves as leaders on the Swedish energy 
drink market. We chose relevant theories within buzz marketing, word of 
mouth, sampling and events. Our method of preference was quantitative 
questionnaires which we spred through email to students at the Linneaus 
University and other social networks such as Facebook and blogs. Our empirical 
study is based on our questionnaires and information about Red Bull. Through 
analyze of our empirical study we could draw general conclusions on Red Bull’s 
demographic and attitudes the consumers have against the brand and their 
products.  

From our results we could see how wide and impressive Red Bull’s 
brand communication is, and how people who don’t even buy their products still 
know about them and see them as better than their competitors as well as the 
leading brand on the Swedish energy drink market. Through consistent brand 
communication and communication methods that support and strengthen each 
other, Red Bull has managed to retain their position as leaders on the energy 
drink market in Sweden. Red Bull was the first brand on this market and can to 
this very day benefit from the advantages of being first, and own a place in 
consumer minds as “the original”, top-of-mind and even synonymous with 
energy drinks. The company have adapted some changes in their product line, 
just like their competitors, but haven’t been affected more noticeably by the 
competition on the market. 
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1. Inledning 
 
En gående man får syn på en fågel som flyger ovanför honom. Fågeln tar sig 
friheten att skita på mannens axel. Mannen tar då fram en burk Red Bull 
energidryck ur sin väska och får vingar. Han flyger upp ovanför fågeln och drar ner 
gylfen med hämnd i sikte. Ett öga för ett öga då ”Red Bull ger dig vingar”! 
 
Detta är en av Red Bulls många reklamfilmer och knep för att marknadsföra 
energidrycken Red Bull. Företagets slogan känner de flesta av oss igen, och 
energidrycken har blivit en del i mångas liv i samband med studier, fysiska och 
psykiska ansträngningar eller vid fester. 

I dagens samhälle blir det allt viktigare för företag att äga starka varumärken 
då konkurrensen är hård och man eftersträvar kundlojalitet. Därför är det intressant 
att undersöka hur företag genom varumärkeskommunikation och image uppnår en 
ledande och unik position på marknaden, och hur de sedan behåller denna position. 
Detta vill vi studera djupare i detta forskningsarbete.  

Vi har valt att studera företaget och varumärket Red Bull, eftersom företaget 
skapade en helt ny marknad för sin produkt när de gjorde sitt intåg på den svenska 
marknaden. Red Bull är även ett intressant varumärke att studera eftersom de 
fortfarande är ledande på marknaden, trots att det idag finns många konkurrenter på 
energidrycksmarknaden. Därför undersöker vi i detta arbete hur Red Bull arbetar 
med marknadskommunikation, hur de anpassar kommunikationen efter sin målgrupp 
och hur de anpassar sig efter konkurrenter. För att få en bild av hur framgångsrik 
företagets marknadskommunikation är undersöker vi även målgruppens bild av Red 
Bull.  

Det fält och ämne som arbetet berör passar in i reklam, grafisk design och 
visuell kommunikationsprofilen då vi valt att lägga fokus och utgångspunkt för hela 
arbetet inom områdena grafisk design och kommunikation. Med detta som 
utgångspunkt studerar vi företagets grafiska profil och tittar även på hur företaget 
väljer att arbeta med den i olika sammanhang. Från utgångspunkten kommunikation 
undersöker vi hur företaget kommunicerar med sin målgrupp.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur varumärket Red Bull 
använder sig av varumärkeskommunikation via deras image för att uppnå och 
behålla sin position som ledande på den svenska marknaden. Som utgångspunkt i 
detta arbete har vi valt att utgår ifrån tre frågeställningar: 
 

• Hur arbetar Red Bull med varumärkeskommunikation av företagets image? 
• Hur anpassas kommunikationen av varumärket efter målgruppen och vad 

har målgruppen för bild av varumärket? 
• På vilka sätt har varumärkeskommunikation och image påverkats/anpassats 

efter andra konkurrenter? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Fältet som denna studie behandlar är stort, och utan avgränsningar skulle studien av 
det valda företagets marknadskommunikation på den globala marknaden bli 
världsomfattande. För att begränsa studiens omfattning har vi valt att endast titta på 
Red Bulls kommunikation i Sverige. Vi har även valt att begränsa oss till företagets 
externa kommunikation som endast omfattar deras kommunikation till målgruppen 
konsumenter, och därmed utesluter business to business-kommunikation. Denna 
studie inriktar sig på extern marknadskommunikation med inriktning mot reklam 
och grafisk design, och berör därför ej kundservice eller företagets personal. Inom 
den externa kommunikationen har vi även valt att begränsa oss till de större 
kanalerna som företaget använder sig av, vilka är event, tv-reklam, sponsring och 
sampling. De konkurrenter till Red Bull som studien berör är varumärken som hittas 
i dagligvaruhandel inom kategorin energidryck, och utesluter därför proteindrinkar 
och andra specialiserade energidrycker.  
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt arbete, en beskrivning av företaget 
Red Bull samt en beskrivning av varför vi valt att studera detta företag. 
 
Det företag och varumärke som vi valt att studera är Red Bull, eftersom vi anser att 
företaget lyckats med sin kommunikation i den mening att de byggt ett starkt 
varumärke och arbetat fram en given position inom sin produktkategori.  

Red Bull grundades i mitten av 1980-talet i Österrike och introducerades 
1996 på den svenska marknaden (www.redbull.se). I samband med att Red Bull 
introducerades i Sverige tillkom och förstärktes produktkategorin energidrycker på 
den svenska marknaden. Red Bull har sedan sitt intåg på den svenska marknaden 
varit klart marknadsledande inom segmentet för sport-/energidrycker i Sverige, och 
säljer i år över 4 miljarder burkar i fler än 150 länder (www.redbull.se). Red Bulls 
grundprodukt är deras energidryck, men de tillverkar även Red Bull Sugarfree och 
Red Bull Energy Shot. Produkterna har tagits fram speciellt för tillfällen då ökad 
mental och fysisk styrka önskas. Enligt Red Bull ökar produkten 
prestationsförmågan, är uppiggande samt förbättrar koncentrations- och 
reaktionsförmågan (www.redbull.se).  

Red Bull är även känt för sina stora satsningar på marknadsföring och 
marknadskommunikation i olika sammanhang. Red Bull använder de traditionella 
medierna tv-reklam, radio och annonser, men satsar även på sponsring och events 
inom extremsport och andra sport- och underhållningsrelaterade sammanhang. På 
företaget Red Bull anser man att det viktigaste inte är deras monetära värde, utan att 
det är konsumenternas åsikter och känslor av varumärket och produkten som räknas 
(www.redbull.se).  

Idag har många konkurrenter introducerats på marknaden, som även de slåss 
om marknadsandelar. En av dessa konkurrenter är jätteföretaget The Coca-Cola 
Company och deras energidryck Burn.  
 
2.1 Begreppsdefinitioner 
 
Marknadsledare: Den aktör som har den största marknadsandelen inom en given 
marknad (Oxholm & Magnusson 2008). 
Positionering: Ett verktyg för att utforma ett företags produkt och image så att man 
uppnår en fördelaktig position i kundens medvetande. Syftet med en 
positioneringsstrategi är att skapa en bestämd bild av företaget, produkten och 
personalen i konsumentens medvetande (Oxholm & Magnusson 2008). 
Differentiering: Ett sätt att skilja en produkt från konkurrenternas, till exempel 
genom produkt, service, anställda och image. När ett företag har analyserat 
produktens differentieringsegenskaper ska dessa kommuniceras vidare till kunden 
genom en positioneringsstrategi (Oxholm & Magnusson 2008). 
Identitet: Den interna bilden av företaget och varumärket. Hur ett företag eller 
varumärke egentligen är (Gezelius & Wildenstam 2007). 
Image: Omvärldens samlade bild av företaget och hur de blir uppfattade (Gezelius 
& Wildenstam 2007). 
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Profil: Den bild företaget vill kommunicera till omvärlden (Gezelius & Wildenstam 
2007). 
Top-of-mind: Det varumärke som målgruppen först kommer att tänka på inom en 
kategori (Dahlén 2009). 
Sponsring: En metod för associationsmarknadsföring som bygger på ett 
kommersiellt avtal mellan ett företag och en person, organisation, projekt eller 
event. Den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn (Grönkvist 2000).  
Evenemang: Ett evenemang är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum, 
där ett möte sker och ett budskap kommuniceras (Grönkvist 2000). 
Event: Ett strategiskt verktyg som handlar om upplevelsemarknadsföring. 
Samordnar kommunikationen kring ett evenemang. Skillnaden mellan event 
marketing och sponsring är att sponsring alltid är ett avtal mellan minst två parter, 
vilket event marketing inte behöver vara. Event marketing använder evenemang för 
integrerad kommunikation, medan sponsring av ett evenemang handlar om att köpa 
exponering vid evenemanget (Grönkvist 2000). 
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3. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras ett antal teorier som vi valt att arbeta efter i vår studie av 
Red Bulls varumärkeskommunikation. Vi tar upp olika teorier som behandlar 
frågeställningarna, bland annat teorier om positionering, image, varumärken och 
kommunikation.  
 
3.1 Tidigare studier av Red Bull 
 
För att besvara studiens frågeställningar hade en intervju med någon vid Red Bulls 
marknadsföringsavdelning varit till stor hjälp. Red Bull har dock en policy som inte 
tillåter deras medarbetare att besvara andra frågor än vad som redan täcks av 
informationen på deras hemsida. Men så har det uppenbarligen inte alltid varit. I en 
arkiverad kandidatuppsats från juni 2009 besvarar Jesper Antell, 
kommunikationschef för Red Bull AB Sverige, frågor om företagets 
marknadskommunikation som ställdes av författarna Bäcke och Örås (2009). 
Uppsatsen är gjord på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och 
heter ”Red Bull, en studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar 
konsumenters attityder”. Studiens syfte är att undersöka hur Red Bulls word of 
mouth och buzzmarknadsföring påverkar Uppsalas ekonomstudenters attityder till 
Red Bull. 

I studien anger Antell att Red Bull marknadsförs genom i huvudsak tre 
kanaler; samplingsteam som åker runt i Red Bulls bilar och bjuder på energidryck, 
de tecknade reklamfilmerna och Red Bulls egna event och sponsring. Antell säger 
även i denna intervju att han vet att många ser Red Bulls reklam, att budskapet ”Red 
Bull ger dig vingar” verkligen går fram och att människor har mycket åsikter om 
den, vilket är syftet. Han menar att Red Bull är ett varumärke som man antingen 
älskar eller älskar att hata. Red Bull får ofta e-post från personer som irriterar sig på 
reklamen och tycker att den är provocerande eftersom den gör olämpliga 
anspelningar, berättar Antell.  

I uppsatsen framkommer även att Red Bulls tilltänkta målgrupp är 
ungdomar i åldern 16-25 år, samt att alla atleter som Red Bull sponsrar är de främsta 
i världen och dessutom har mycket starka personligheter. 
 
3.2 Strategi och taktik 
 
Strategival för marknadsledaren 

 
”Att behålla en position som marknadsledare kan vara 
mycket svårt, eftersom konkurrenterna hela tiden försöker 
utmana ens styrkor och angripa ens svagheter.” 

(Magnusson & Oxholm, 2008, s.129-130). 
 
Enligt Magnusson och Oxholm (2008) måste marknadsledaren vara uppmärksam på 
konkurrenter. Marknadsledaren kan förbättra sin marknadsposition på tre sätt. Det 
första är att utvidga marknaden, att locka till sig nya köpare, uppmana befintliga 
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kunder att använda produkten på nya sätt eller uppmuntra befintliga kunder att 
använda produkten mer. Det andra sättet är att försvara sin marknadsdel, genom att 
vara bäst på att uppfylla kundernas önskemål, genom innovativ produktutveckling, 
effektiva distributionsstrategier och god service. Samt att ligga steget före, försvara 
de områden som kan angripas av konkurrenter, kontrollera genom prissättning och 
marknadsföring. Man kan även reducera möjligheterna till angrepp. Det tredje sättet 
är att öka marknadsandelen. Magnusson och Oxholm (2008) varnar dock för att 
kunder har tendens att bli skeptiska till allt för stora företag. 
 

”Om marknadsledaren hela tiden utvecklar sig och sina 
produkter blir det svårare för konkurrenter att gå till 
angrepp.”   

(Magnusson & Oxholm, 2008, s. 130) 
 
Pionjärer och efterföljare 
Pionjärer som uppnått framgång bör vara medvetna om att andra företag kommer att 
eftersträva samma lönsamhet. När konkurrenter introducerar egna varumärken inom 
samma kategori måste efterföljarna positionera sig efter pionjärens position, då de 
kommer att jämföras med kategoriidealet, pionjären. Pionjären har fördelar som är 
direkt relaterade till konkurrenterna, eftersom pionjären ofta kommer vara sett som 
”originalet”. Detta resulterar i att konkurrenterna inte ”vågar” lägga sig allt för nära 
pionjären då det kan bli sedda som en dålig kopia av pionjären.  

Det finns även olika former av efterföljare. En av formerna som Dahlén och 
Lange (2009) tar upp har namnet ”Jag-med”-efterföljare. Dessa efterföljare imiterar 
pionjärens positionering med utgångspunkt i centrala kategoriattribut men till ett 
lägre pris. Kopior konkurrerar utifrån pris och försöker överföra pionjärens rykte till 
det egna varumärket. ”Jag-med”-strategier kan fungera då konsumenterna kan dra en 
slutsats om olika varumärkens kvalitet inom kategorin och när social acceptans inte 
är ett köpmotiv. En annan form av efterföljare som tas upp av Dahlén och Lange 
(2009) är differentierade efterföljare. Differentierade efterföljare väljer en annan 
position än pionjären och identifierar ett annat kategoriattribut än pris. Den 
differentiering som konkurrenter kan välja att positionera sig med kan komma från 
ett existerande attribut. Efterföljarens positionering resulterar då i en uppdatering av 
associationerna inom kategorin. Konsumenterna lär sig då fler attributkombinationer 
inom kategorin, som bidrar till att kategoriperceptionen även förändras.  

Magnusson och Oxholm (2008) tar också upp strategier för 
marknadsutmanare, vilket handlar om hur man attackera och utnyttja motståndarens 
svagheter. Hur företag hittar positioner som inte ännu blivit täckta av marknaden, 
antingen produktmässigt eller geografiskt. En marknadsutmanare skulle kunna 
konkurrera ut företaget genom att först expandera till den marknaden. 
Marknadsutmanaren kan försöka hitta behov hos konsumenterna som inte uppfyllts 
eller konkurrera i pris, service och kvalitet. Pionjärer har alltid möjlighet att kunna 
behålla sin fördel inom kategorin, detta kräver att pionjärerna måste vara innovativa 
inom sin produkt- och marknadsutveckling. Anledningen till detta ligger i att det är 
viktigt att vara först i konsumenternas huvuden, men inte nödvändigtvis genom att 
vara först på marknaden.  
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Taktiker för framväxande och mogna marknader 
När det kommer till utformning av reklam menar Dahlén och Lange (2009) att man 
bland annat kan använda sig av negativ inramning, vilket betyder att man visar hur 
produkten kan förhindra eller lösa ett problem, vilket är väldigt effektiv under 
marknadens introduktionsfas. Faktiska attribut är något som Dahlén och Lange 
(2009) tar upp. När kunskapen hos konsumenterna är låg måste varumärket bygga 
associationer om faktiska produktattribut och bygga upp attityder till varumärket. 
Pionjärsfördelar byggs alltså med hjälp av konkreta produktattribut eller relativt 
funktionella nyttor.  

En mogen marknad är en marknad där produktkategorierna är mycket 
stabila, spelreglerna för konkurrens på marknaden är fastställda samt förändringar i 
marknadsandelarna är långsamma och sker i en liten skala menar Dahlén och Lange 
(2009). Ett sätt att positionera sig på mogna marknader är att använda sig av 
emotionell positionering och detta blir viktigare i de fall man försöker framkalla 
positiva känslor eller sinnesintryck om varumärket. 
 
3.3 Positionering 
 
Positionering går ut på att hitta en unik position i konsumentens medvetande och ta 
över den. Genom positioneringsprocessen skapas en perception i konsumentens 
medvetande som ser till företagets natur och deras produkter. Dalén och Lange 
(2009)  menar att positionering är länken mellan de övergripande mål som företaget 
har satt upp och marknadskommunikationens utformning. Genom positionering 
arbetar företaget fram visioner och målsättningar för varumärket, och konkretiserar 
och manifesterar dessa med hjälp av marknadskommunikation.  

De två grundelement som positionering bygger på är hur produkten skiljer 
sig från konkurrenter och hur konsumenter uppfattar produkten. Konsumenterna har 
olika associationer och attityder till produktkategorier, samt en benägenhet att välja 
ett visst varumärke ur en kategori. Konsumenternas associationer, attityder och val 
kan i hög utsträckning påverkas av taktisk och strategisk positionering. Med hjälp av 
marknadskommunikation kan man positionera en produkt genom att förstärka eller 
förändra deras attityder och känslor för produkten. Positionering leder till hög 
kännedom, tydlighet och gillande av varumärket menar Dahlén och Lange (2009). 
Positioneringen bör helst göras på ett sätt som vidbehåller flexibiliteten för 
framtiden och skyddar från intåg av konkurrenter. 
 
Effektiv positionering 
Enligt Clow och Baack (2009) kan positionering uppnås på olika sätt. Företag brukar 
kombinera dessa och som efterföljd blir för komplext och svårtolkat för deras 
konsumenter. Tillvägagångssätten för positionering är attribut, konkurrenter, 
användningsområden, pris och kvalitet, produktanvändare, produktklass och 
kulturell symbol. 

Författarna beskriver positionering genom attribut som unika egenskaper en 
produkt har och konkurrentspositionering genom att skapa en kontrast mellan den 
egna och konkurrenternas produkter. Vidare beskriver de även positionering genom 
användningsområde som skapas genom att skapa användningsområden för 
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produkten. Att anspela på den typiska användaren skapar också positionering med 
fokus på produktanvändaren. Clow och Baack (2009) beskriver även hur genom att 
skapa ett högre värde så som en kulturell symbol kan man positionera sig. 
 
Positionering och kategorier 
Kärnan inom positionering är att företaget ska placera sitt varumärke inom sin 
produktmarknad, kategori, på ett sätt som gör att konsumenterna förstår vad 
varumärket står för menar Dahlén och Lange (2009). Positionering handlar även om 
att hitta luckor på marknaden där konkurrenterna inte etablerat sig. Företag kan 
skapa förändringar inom en produktkategori genom att marknadsföra produkten via 
en ny kanal. Samma varumärke kan kommuniceras med utgångspunkter i olika 
sammanhang. Detta är vanligt på mogna marknader där ökad kontakt till 
konsumenter är centralt för ökad försäljning. De perceptionsförändringar som sker 
kan vara tillfälliga så som sponsring vid olika evenemang där konsumenterna har en 
annan inställning till varumärket eller högre benägenhet till köp.  

En annan form av kategoriförändring är nya attribut. Genom nya attribut så 
påverkar man hela kategorin genom att fokusera på ett enda nytt unikt attribut som 
man kopplar till sitt varumärke. Attributförändringar driver kategorin eftersom 
konkurrenterna snabbt följer efter och breddar sina sortiment med ett eget alternativ. 
Dahlén och Lange (2009) menar även att konsumenter använder sig automatiskt av 
existerande kunskap och kategorischeman när de ställs inför ny information, då detta 
bidrar till en kortare inlärningsfas och inte är så ansträngande . Den existerande 
kunskapen används för att kategorisera produkter i befintliga produktkategorier. 
Kategorischemat påverkar konsumenters förväntningar på produkten och hur väl de 
tycker om den. Nya produkter blir antingen assimilerade in i existerande kategorier 
eller leder till ackommodering då en ny kategori konstrueras.  

Författarna tar även upp vikten att företag måste ge varumärken en absolut 
position inom kategorin, och bestämma i vilken kategori varumärket ska 
marknadsföras. Detta är viktigt för att uppnå en dominerande varumärkeskännedom 
i kategorin och ”top-of-mind” hos konsumenterna. Den relativa positionen bör sedan 
ge målgruppen de skäl de behöver för att välja företagets varumärke framför 
konkurrenternas. När företaget lyckats med att kommunicera sin relativa position så 
kommer varumärket att äga en relativ egenskap, vilket resulterar i att varumärket blir 
mer typiskt för just den kategoriegenskapen. Detta gör det svårare för konkurrenter 
att positionera sig med samma egenskaper.  
 
Positionering på framväxande och mogna marknader 
Ett verktyg man kan använda sig av vid positionering på framväxande marknader är 
att satsa på att vara först i sin kategori, att bli pionjär, menar Dahlén och Lange 
(2009). Forskning visar att varumärken som är först i sin kategori ofta utkonkurrerar 
sina efterföljare under en längre tid. Pionjärers fördelar kan vara många, dels har de 
störst marknadsandel och de kan ofta ta ut högra priser än konkurrenterna. Pionjärer 
har ett stort inflytande över hela kategorin och produkten, detta kan synas i hur den 
ser ut, smakar, fungerar och kostar. När pionjärer väljer attribut som de knyter till 
sitt varumärke så kommer detta att påverka konsumenternas uppfattning om hela 
kategorin menar Dahlén och Lange (2009). Marknadsledande varumärket driver 
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oftast hela kategorin. Men nya märken kan lanseras inom samma produktkategori 
med syfte att förändra och utveckla. 

Dahlén och Lange (2009) säger att det viktigaste för ett varumärke är att 
uppfattas som det starkaste varumärket i sin kategori. På mogna marknader är 
produktkategorierna ofta mycket stabila. Detta är ett resultat av att de spelregler som 
finns för kategorin är fastställda och att förändringar inom marknadsandelar sker 
långstamt. Konkurrenterna på mogna marknader är ofta snabba med att kopiera 
varandra och nya produkter inom kategorierna är ofta produktutvidgning av 
befintliga varumärken. 
 
Emotionell positionering 
Dahlén och Lange (2009) menar att emotionell positioneringstaktik är vanligast för 
transformativa produkter, produkter som ger tillfredställelse och positiva känslor, 
vid både högt och lågt engagemang. Grundläggande för taktiken är att man vill ta så 
stor plats som möjligt i konsumenternas medvetanden. Lyckas man få 
konsumenterna att välja sitt varumärke på emotionella grunder så underlättar detta 
att upprätthålla lojalitet. Varumärken som konsumenter tycker riktigt bra om överges 
mer sällan. 
 
Taktisk positionering 
Strategisk positionering bygger på att tydliggöra associationer till kategorin och 
identifiera en långsiktigt och hållbar position för varumärket, menar Dahlén och 
Lange (2009). Därefter måste den valda strategin manifesteras via kommunikativa 
åtgärder, och det är detta som taktiskt positionering omfattar.  

Genom taktisk positionering görs beslut på en konkret nivå för att 
kommunicera med konsumenter och särskilja sig från konkurrenter. De verktyg som 
finns för taktisk positionering är oändliga, och innefattar faktorer som 
varumärkesnamn, logotyper, förpackning, attribut, reklamslogans, 
distributionskanaler, återförsäljare, butiksplacering samt samarbeten med andra 
varumärken enligt Dahlén och Lange (2009). Att manifestera positioneringen är 
viktigt då den underlättar för konsumenterna och deras minnesfunktion, 
konsumenterna bör känna igen varumärkesnamn, förpackning, inköpsställe och 
slogans. Positioneringen hjälper konsumenter att förstå produktkategorins natur, 
särskilja attribut och egenskaper för det enskilda varumärket. Utöver detta så bör 
man även skapa en deskriptiv mening åt varumärket genom att inte skilja vissa 
produktegenskaper från andra varumärken i kategorin men ändå övertyga om hur 
överlägset varumärket är utifrån unika nyckelaspekter som man knutit till 
varumärket.  

Dahlén och Lage (2009) menar att reklam är navet i positioneringen på 
grund av sin enorma genomslagskraft, och företagets positionering manifesteras 
genom reklamen. Reklam ska gillas av målgruppen då marknadskommunikationen 
är en del av konsumtionsupplevelsen. Författarna menar att gillande skapas via 
estetiska uttryck i förpackning och logotyp samt genom kreativa lösningar för 
varumärkesnamn och attribut. 
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Differentiering 
Differentiering är ett sätt att skilja en produkt från konkurrenternas. När ett företag 
har analyserat produktens differentieringsegenskaper ska dessa kommuniceras 
vidare till kunden genom en positioneringsstrategi. Differentiering kan ske inom 
dessa områden; produkt, service och image enligt Oxholm och Magnusson (2008). 
Differentiering genom produkten kan skapas genom egenskaper som tillför den 
ursprungliga produkten något. Även genom dess prestation i förhållande till sina 
egenskaper, samt hållbarhet, pålitlighet, reparation och stil. Differentiering genom 
image kan ske på fyra sätt, varigenom ett företag skapar en bestämd image genom 
sin identitet och differentierar sig på ett emotionellt plan. Dels genom symboler 
såsom logos, figurer, kända människor och färger. Dels genom kommunikation, 
media och reklam. Det är viktigt att företaget sänder ut en enhetlig bild av sig själva, 
som även stämmer överens med den atmosfär företaget representerar. Ett annat 
imagerelaterat sätt att differentiera sig är genom samhällsaktiviteter, att stödja eller 
sponsra olika ämnen eller aktiviteter. 
 
Konkurrensperspektiv 
Eftersom konkurrensen mellan olika företag och varumärken blir allt hårdare, och 
allt mer global, blir det viktigare att skapa relationer med kunden, helst emotionella. 
För att göra detta kan företag fokusera på produkt, pris, image/varumärke eller 
relationer menar Gezelius och Wildenstam (2007). Ett företag kan arbeta utifrån 
högst två av dessa perspektiv samtidigt, men måste låta en av dem dominera. Image- 
och varumärkesperspektivet fokuserar på att bygga och vårda företagets policy. 
Produkten stödjer hela tiden varumärket, och man genomför ständigt imageskapande 
åtgärder som styrker varumärket. Ett välkänt varumärke behöver inte betyda att dess 
produkter är marknadens bästa, utan bevisar istället att själva varumärket står i 
centrum för konsumentens köpbeslut. Exempel på detta är de ”rätta” 
märkesprodukterna för den medvetne kunden menar Gezelius & Wildenstam (2007). 
 
3.4 Varumärke och image 
 
Företagets image 
Effektiv marknadskommunikation har sin grund i en tydligt definierad 
företagsimage menar Clow och Baack (2009). Image summerar vad företaget står 
för och deras position. Oavsett vilken image ett företag har är målet att skapa ett 
unikt intryck i konsumenternas medvetande. Viktigt är att komma ihåg att image är 
hur konsumenterna ser på företaget och inte hur företaget själva ser sig. När man 
pratar om image kan man även se detta utifrån ett företagsperspektiv, och titta på de 
olika förmåner som image ger företag. De förmåner som Clow och Baack (2009) tar 
upp är att image kan bli en förlängning av positiv attityd, som underlättar för företag 
att introducera nya produkter som konsumenter då är mer benägna att prova. Image 
gör det möjligt för företag att ta ut högre priser, då konsumenter känner att man får 
valuta för pengarna. Även produktkvalitet har associationer till produktens pris. 
Image kan även ge företag förmåner som kundlojalitet. Kundlojalitet hänger 
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samman med återkommande köp från trogna konsumenter som även är mer benägna 
att ignorera konkurrenternas erbjudanden.  

Positiv word-of-mouth är också kopplat till image för företag. Positiv word-
of-mouth kan ge företag en bredare spridning och möjlighet att nå nya kunder. 
Image ger även företag högre kontroll över vilka kanaler man syns i. Genom positiv 
kundattityd så får företag ett högre kapital och återförsäljare av varumärket ger dessa 
bättre erbjudanden, då omtyckta varumärken lockar till sig fler konsumenter till 
återförsäljningsplatsen. Att bygga stark image ger företag materiella och 
immateriella fördelar, och både företag och konsumenter tjänar på en starkt 
etablerad image och ett gott rykte, menar Clow och Baack (2009). 
 
Varumärkesimage 
Enligt Dahlén och Lange (2009) hänger ett företags varumärkesimage samman med 
konsumenternas perception. Varumärket får sitt värde genom att konsumenterna 
knyter starka, unika och fördelaktiga associationer till varumärket. Vidare så hävdar 
författarna att associationer blir först fördelaktiga då de uppfattas som åtråvärda och 
”levererade”. Kunderna ska utvärdera associationerna positivt och uppleva att 
företaget är överlägset på ett visst attribut.  

Vidare väljer Dahlén och Lange (2009) att dela in associationer till 
varumärken i attribut, nyttor och attityder (Se bilaga). Attribut är de konkreta 
associationerna hos varumärket. Dessa omfattar produktrelaterade egenskaper, icke-
relaterade egenskaper, pris, förpackning, design samt associationer om konsumenter 
som uppfattas vara de primära användarna av varumärket. Nyttorna är konsumentens 
associationer till vad de kan få ut av varumärket, det kan vara funktionella nyttor 
såsom säkerhet, billigt i längden och enkelhet. Nyttor kan även vara emotionella, 
detta omfattar då hur varumärket känns/upplevs vid konsumtion och vilken signal 
man ger ut till sin omgivning.  

Varumärkesattityden är en övergripande utvärdering av varumärket. För att 
ett varumärke ska uppnå varumärkesvärde gäller det som tidigare nämnt att 
varumärket måste se till att konsumenterna knyter starka, unika och fördelaktiga 
associationer till varumärket. Detta kan vara att konsumenten upplever att ett 
varumärke ”äger” en produktegenskap eller en annan unik association. 
 
Varumärke 

 
”Ett varumärkes image, den samlade målgruppens 
uppfattning om varumärket, är vad som ytterst styr deras 
handlande och därmed varumärkets position på 
marknaden.”  

(Gezelius & Wildenstam, 2007, s.150) 
 
När man pratar om ett företags identitet, image och profil är idealet när det finns en 
överlappning mellan de olika delarna enligt Gezelius och Wildenstam (2007). 
Överlappning av identitet, image och profil innebär att det som företaget är, vad de 
vill vara och hur de uppfattas av andra, sammanfaller i en enhetlig bild. Ett företag 
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som har uppnått detta har i denna position ett stort övertag gentemot sina 
konkurrenter. 
 
Varumärkets funktion för företag 
Dahlén och Lange (2009) tar upp de funktioner ett varumärke kan ge ett företag. 
Funktionerna som tas upp är flexibilitet, affärsmöjligheter och konkurrensimmunitet. 
Med flexibilitet menar författaren att ett varumärke inte är låst till en produkt, det 
kan stå för fler produkter i olika kategorier. Detta är möjligt när associationerna till 
varumärket är intakta. Ett varumärke kan även ge affärsmöjligheter då företaget kan 
lansera olika varumärken inom samma produktkategori, detta är möjligt då de olika 
varumärkena anspelar på olika attribut. Den sista funktionen som tas upp är 
konkurrensimmunitet och detta uppnås genom att varumärket får kundlojalitet så 
konkurrenterna ignoreras. Även Gezelius och Wildenstam (2007) tar upp 
varumärkets funktioner för ett företag. Författarna menar att varumärken även har 
funktioner som ger mindre risk för priskrig. Funktionen lojalitet hos kunderna syftar 
till att kunder väljer ett specifikt varumärke även om det kan innebära extra besvär 
eller liknande. Ett starkt varumärke ger lojala kunder vilket i sin tur resulterar i ett 
starkare varumärke.  
 
Varumärkesanatomi 
Dahlén och Lange (2009) tar upp varumärkesanatomi som en aspekt för 
varumärkesbyggande. Varumärkesanatomi handlar om konsumenternas tankar och 
känslor för varumärket och inkluderar fysiska och emotionella egenskaper hos 
varumärket. Varumärkesanatomi innefattar varumärkets personlighet, associationer 
och identitet. Varumärkesidentiteten omfattar både image, icke-funktionella 
egenskaper, prestanda, funktionella egenskaper som särskiljer sig från varumärkets 
personlighet. Varumärkesidentiteten består även av primära uttryck så som namn, 
slogan och logotyp samt sekundära varumärkesassociationer såsom ägare, ursprung 
och talespersoner. Företag kan välja att använda sig av varumärkesidentiteten ur 
olika perspektiv som en person, grupp, symbol, produkt. 
 
Varumärkesvärde 
En annan aspekt av varumärkesbyggande är varumärkesvärde, enligt Dahlén och 
Lange (2009). Värdet av ett varumärke ligger i kundernas huvuden, och hur vi 
betraktar varumärkesvärde som ett begrepp handlar om marknadsföringseffektivitet. 
Vidare menar Clow och Baack (2009) att det krävs mer än bara igenkänning för 
varumärkesvärde. Företaget måste även vara engagerade i innovationer, hänga med 
på nya trender inom sitt segment, arbeta i högt tempo samt leverera produkter och 
tjänster snabbt för att bygga stark varumärkesvärde. Varumärkesvärde kan ses 
utifrån två olika perspektiv, företagets eller kundens perspektiv.  

Varumärkesvärde ur företagets perspektiv kallas kundbaserat 
varumärkesvärde, vilket omfattar kundernas kännedom, attityder och kunskap om 
varumärket i relation till konkurrenternas varumärken. Desto starkare associationer 
till varumärket som kunderna har desto högre kundbaserat varumärkesvärde. Dahlén 
och Lange (2009) menar att ett av de grundläggande villkoren för varumärkesvärde 
är att konsumenterna måste uppleva att det finns skillnader mellan olika 
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varumärken. Författarna menar även att det finns två olika aspekter av 
varumärkesvärde. Den första faktorn är varumärkeskännedom, en nödvändighet men 
inte tillräcklig för att säga att ett varumärke är värdefullt. För att ett varumärke ska 
uppfattas som värdefullt så krävs det att konsumenterna uppfattar varumärket 
positivt. Den andra aspekten är varumärkesimage. Enligt Dahlén och Lange (2009) 
så ligger grundproblemet med hög varumärkeskännedom i att den inte diskriminerar 
mellan varumärken som konsumenterna är positivt inställda till och varumärken som 
de inte alls tycker om.  

Varumärkesvärde ur kundens perspektiv kallas konsumentbaserat 
varumärkesvärde. Varumärken kan i denna aspekt skapa värde i köpprocessen, 
förenkla inköp och bidra till identitetsskapande. Konsumentbaserat varumärkesvärde 
bygger på vilka nytta konsumenten har av ett varumärke. Dahlén och Lange (2009) 
menar att varumärken har ett värde för konsumenter eftersom de kan effektivisera 
deras köpprocess genom att konsumenten kan hålla sig till beprövade varumärken. 
Konsumtion av omtyckta varumärken kan även ha ett värde i sig självt.  

Dahlén och Lange (2009) väljer även att ta upp Erdem och Swait som 
utvecklat en modell för att förstå vad konsumentbaserat varumärkesvärde är (se 
bilaga). Grunden för modellen är att varumärken blir värdefulla för konsumenter när 
de ger hög förväntad nytta. Modellen i sin tur består av tre delar, 
varumärkesbyggande, varumärkessignal och utvärderingsdimension. 
Varumärkessignaler är länken mellan företagets marknadsföringsåtgärder och 
konsumenternas varumärkesuppfattning. Varumärkessignalen består av företagets 
historia och nuvarande marknadsföring. Vidare tar Dahlén och Lange (2009) upp 
varumärkesbyggande åtgärder som är viktiga i en trovärdig och tydlig signal. 
Varumärkesbyggande åtgärder har en kvantitativ dimension i form av storleken på 
de investeringar som görs i varumärket. Samt en kvalitativ dimension sett till hur 
konsekvent varumärkeskommunikationen är. Utvärderingsdimensioner är den sista 
delen av modellen som författarna tar upp. Varumärkessignalens tydlighet och 
trovärdighet påverkar konsumenternas informationskostnader, upplevda risk och 
varumärkets upplevda kvalitet. Genom att arbeta med tydlig och trovärdig reklam 
enligt Dahlén och Lange (2009) så kan varumärken skapa positiva associationer om 
attribut och konsekvenser, genom detta uppfattas och överförs högre 
kvalitetsuppfattningar för varumärket.   
 
För att särskilja sitt varumärke på marknader kan man använda sig av brand equity, 
mervärden. Dahlén och Lange (2009) definierar brand equity som olika unika drag 
hos ett varumärke. Detta skapar olika fördelar för varumärket, tillåter företaget att ta 
ut högre priser, lättare att ta större marknadsandelar och större kontroll över de 
kanaler man syns i. Kontrollen över kanalerna leder även till att man få bättre 
position hos återförsäljare. Brand equity är ett starkt vapen mot att konsumenterna 
ska välja ett billigare alternativ, andra erbjudande eller nya varumärken enligt Clow 
och Baack (2009).  
 
Salienta varumärken 
Dahlén och Lange (2009) tar upp begreppet saliens, som bygger på den 
grundläggande princip om att konsumenter har ett associationsnätverk i hjärnan där 
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diverse associationer knyts samman, och där varumärket placeras in i sitt 
sammanhang. Man kan säga att det handlar om mångsidig, komplex och 
framträdande reklam. Författarna menar vidare att salienta varumärken är i högre 
grad framträdande och lättare åtkomliga för konsumenterna i olika situationer. 
Marknadsföringen för att uppnå saliens är både annorlunda till formen och innehållet 
och skiljer sig väsentligt åt från positionering på framväxande marknader. Vidare 
menar Dahlén och Lange (2009) att en grundförutsättning för varumärkessaliens är 
storlek, till exempel ett stort ”hjärnutrymme” hos konsumenter. En annan 
grundförutsättning är att saliens kräver komplexitet i varumärkesassociationer så att 
det finns många olika ingångar från fenomen till varumärke. Ett företag 
åstadkommer saliens genom att successivt koppla fler och fler ”krokar” till 
varumärket och genom att förstärka de existerande ”krokarna”. Salienta varumärken 
får en unik position genom sitt angreppssätt till marknadskommunikation. Salienta 
varumärken är populära och har hög kundlojalitet av andra orsaker än att de är 
billigast. Dahlén och Lange (2009) menar att saliens även är ett sätt för företag att 
positionera sig på mogna marknader. 
 

”Varumärkessaliens kräver ett långsiktigt åtagande från 
företaget och associationerna till varumärket bör byggas 
upp och breddas steg för steg.”  

(Dalén & Lange, 2009:303) 
 
Varumärkesnamn 
Även varumärkesnamnet är en grundläggande beståndsdel i 
marknadskommunikationen. Genom varumärkesnamn kan konsumenter få positiva 
associationer till varumärke, och namnet är navet i de associationer som varumärket 
står för. Dahlén och Lange (2009) menar att ett inarbetat varumärkesnamn kan ge 
ögonblickliga associationer, något som reklam och personlig försäljning tar längre 
tid att åstadkomma, för att det tar längre tid att bearbeta sådana budskap. Clow och 
Baack (2009) menar att företagets namn sätter en attityd samt en ton över företaget 
och är det första steget mot en personlighet. Företagsnamn kan sedan i sin tur delas 
upp i olika kategorier utefter deras mening. Den första kategorin är overt namnes, 
avslöjar vad ett företag gör. Den andra är implied namnes, innehåller ord eller delar 
av ord som förmedlar vad ett företag gör. Conceptual names, fångar kärnan i vad ett 
företag erbjuder är den tredje kategorin och den sista kategorin är iconoclastic 
names, representerar något unikt, annorlunda och minnesvärt. 
 
Logotyp 
Något som Dahlén och Lange (2009) tar upp är att människor snabbt och enkelt kan 
uppfatta ett känt namn, men vi uppfattar bilder ännu snabbare än ord. Den visuella 
kommunikationen av varumärket, logotypen, är effektivare än ett varumärkesnamn 
enligt författarna. Människor möts ständigt av budskap och varumärken så snabbt att 
man endast ser användaren under en mycket kort tid. Det är i dessa stunder 
logotypen är av stor betydelse. Logotypen i sig är inte mer än en del av ett 
varumärke och att måste laddas med andra associationer än bara igenkänning.  
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Varumärken omfattar allt från stiliserade varumärkesnamnet till abstrakta 
symboler som inte har någon direkt koppling till varumärkesnamnet. Många 
logotyper kombinerar namn och symboler som har koppling till varumärkesnamnet 
eller varumärkesassociationer som man vill knyta till varumärket. För att en logotyp 
ska vara effektiv så bör den vara lätt att känna igen, framkalla meningsfulla 
associationer om varumärket och produktkategori samt skapa positiva känslor till 
själva varumärket enligt Dahlén och Lange (2009). Attityden till en logotyp berörs i 
stor del av sensorisk njutning, sinnesintryck, så det gäller att kunna utnyttja de 
perceptuella effekterna. Exempel på detta kan vara komplexitet, aktivitet och djup. 
Dessa verktyg kan tillföra så man få konsumenter att tänka på logotypen och som en 
följd av detta tycka bättre om den.  

Även Clow och Baack (2009) behandlar logotyper. De hävdar vidare att 
logotypen hjälper konsumenter genom att den skänker information. Den information 
som ett varumärke ger sänker insamlingstid av information då de fungerar som 
riktmärken över produkt och produktkategori. Vidare menar Clow och Baack (2009) 
att logotyper med kvalitet ska vara lätta att känna igen, familjära, framkalla 
betydelse inom målgruppen och väcka positiva känslor. Andra egenskaper som leder 
till en positiv attityd är naturlighet och harmoni. Även färger spelar in för mening 
och även positiva känslor. 

Igenkänning är det första målet som man måste uppnå med sin logotyp 
enligt Dahlén och Lange (2009). Genom att använda sig av designelement och 
anknytningar till konsumentens befintliga associationsnätverk kan man simulera en 
känd logotyp, och på så sätt påverka konsumenter omedvetet. Logotypen bör vara 
utformad så att den fastnar i minnet hos konsumenterna och har en automatisk 
koppling till varumärket. En annan aspekt som Dahlén och Lange (2009) tar upp är 
naturlighet, i detta fall så menar man naturlighet i termer av att den ska representera 
varumärket och kategorin utan att strida mot de befintliga associationerna och 
uppfattningarna. 

För att en logotyp ska kunna framkalla meningsfulla associationer hos 
konsumenterna så måste logotypen vara uppbyggd av välbekanta element som är 
lätta att förstå menar Dahlén och Lange (2009). Författarna nämner även att 
empiriska studier visar att konsumenter i större grad ser mening med logotyper då de 
uppfattas som naturliga. Det gäller att utnyttja organiska element istället för 
syntetiska samt se till så logotypen representerar sin kategori och som varumärke.  
 
Förpackning 
Clow och Baack (2009)  tar upp undersökningar som visar att 69% av köp är 
spontana hos återförsäljare samt att produkter har 3 sekunders tid på sig att få 
kontakt med konsumenterna inom ca. 3-4 meter ( 10-15 feet). Det är under dessa 
förutsättningar som förpackningar har en betydande roll. Dahlén och Lange (2009) 
väljer att kalla förpackningar för hygienfaktor då den sällan har en inflytande roll i 
köpprocessen. Andra teoretiker hävdar att förpackningar och paketering har en större 
roll då konsumenter fattar spontana beslut på inköpsställen, point of sale.  

Magnusson och Oxholm (2008) menar att paketering bidrar till att differentiera 
och synliggöra en produkt, samtidigt som den gör reklam för varumärket. Att 
förpackningsdesign har betydelse för konsumenter, som Magnusson och Oxholm 
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(2008) hävdar, ligger i att konsumenter kan identifiera varumärke, uttrycka och 
beskriva information inför köp och stärka varumärkesassociationer. 
Förpackningsförändringar kan man generellt säga används för att signalera en ny 
position på marknaden och även möjliggöra prishöjningar. Förpackningar ska 
tillfredställa konsumentens behov av snabbhet, bekvämlighet och rörlighet enligt 
Clow och Baack (2009). En annan trend som författarna tar upp är att förpackningen 
bör vara anpassad efter sin kontext samt vara slående, unik och iögonfallande.   
 
3.5 Budskap, kanal och reklam 
 
Meddelandestrategi 
Enligt Clow och Baack (2009) är temat på ett meddelande grunden för idéer för 
reklamen. Meddelandestrategier fungerar som taktik eller tillvägagångssätt för att 
leverera temat på meddelandet. De tre teman som Clow och Baack  (2009) tar upp är 
kognitiva-, affektiva- och beteendemässiga strategier.  

Clow och Baack (2009) beskriver en kognitiv meddelandestrategi som 
uppbyggd av rationella argument, vilka genom en kognitiv process presenteras för 
konsumenterna. Nyckeln i den kognitiva meddelandestrategin är produktens attribut 
eller fördelar.  Målet är att ta fram annonser som kommer att ha inverkan på en 
persons föreställningar eller dennes kunskaps struktur, som uppnås genom någon av 
produktens attribut. Författarna tar upp olika typer av kognitiva meddelanden. En 
form är generiska meddelanden, som presenterar produktens attribut och fördelar 
utan att verka överlägsen, och används för att bygga varumärkeskännedom då man 
vill skapa en kognitiv länk mellan varumärke och produktkategori. Vidare menar 
Clow och Baack (2009) att den kognitiva meddelandestrategin baserar sig på 
rationell logik för att uppmärksamma konsumenter samt att presentera rationell 
information till konsumenter för att hjälpa dem utveckla positiva känslor för 
produkten eller företaget.  

De två resterande tema som författarna tar upp är affektiva- och 
beteendemässiga meddelandestrategier. Affektiva meddelandestrategier involverar 
känslor och tillstånd, och försöker matcha känslorna med produkten eller företaget. 
Känslor påverkar konsumentens tankegångar och framkallar köpbeteende. Clow och 
Baack (2009) tar även upp två tillvägagångssätt inom den affektiva 
meddelandestrategin som är resonansreklam och emotionell reklam. 
Resonansreklam kopplar konsumenters erfarenheter till en produkt för att utveckla 
starkare band mellan konsument och produkt. Medan emotionell reklam försöker 
framkalla känslor som leder till igenkänning och köp av produkten.  

Författarna förklarar även beteendemässiga meddelandestrategier som 
strategier designade att leda till en mer direkt typ av konsumentrespons. Målet med 
beteendemässiga meddelandestrategier är att framkalla ett visst beteende, att sälja 
genom kognitiv kunskap och affektiva känslor vid användning.  
 
Utformning av meddelande: Entropi och redundans 
Två centrala begrepp i kommunikationsteorin som kan appliceras på 
informationsbegreppet är entropi och redundans enligt Gezelius och Wildenstam 
(2007). Tolkningen av information beror alltid på individens förförståelse och 
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sammanhang. Redundans kan beskrivas som förutsägbarhet, struktur eller 
entydighet. Medan entropi är dess motsats och kan beskrivas som kaos, oordning 
och mångtydighet. För att få sitt meddelande genom bruset krävs att sändaren 
använder sig av anpassad förenkling och redundans. 

Andra detaljer som har betydelse för att kunna uppnå framgångsrik 
kommunikation är att mottagaren är öppen för at ta emot budskap och har ett 
intresse och behov. Sändningen måste även vara utformat så att mottagaren reagerar. 
Gezelius och Wildenstam (2007) tar upp faktorer som signalen måste innehålla en 
viss grad av, som t.ex. överraskning, retningsstyrka, repetitionsfaktor, intensitet, 
rörelse, storlek, färg och ljudstyrka. Dessutom måste språk, tilltal, miljöer, 
erbjudande och grad av faktabasering i budskapet anpassas efter målgruppen för att 
tränga fram. Andra påverkande faktorer är även mottagarens kön, etnicitet, religion 
och ålder. 
 
Buzz och word-of-mouth  
Clow och Baack (2009) beskriver buzz-marknadsföring som en av de mest växande 
formerna av marknadsföring och marknadskommunikation för företag i dagens 
samhälle. Den även så kallade word-of-mouth-metoden bygger på att konsumenter 
sprider information om produkten till andra konsumenter. Författarna menar att 
grunden till att metoden haft så stor genomslagskraft ligger i att rekommendationer 
från en vän eller opinionsledare har mer trovärdighet än reklam och sponsrade 
talespersoner. Det som skiljer en följare från en ledare, är ledarens personifiering av 
värderingar, kompetens och sociala nätverk. Fördelar buzz-metoden genererar är att 
konsumenter som verkligen gillar produkten eller varumärket talar om det, vare sig 
de är sponsrade eller inte. Företag kan också anställa folk som får agera som 
konsumenter och tala om varumärket och dess produkter.  

Clow och Baack (2009) jämför buzz-marknadsföringens spridning med ett 
virus i tre faser; ympning, utveckling och infektion. Under den första fasen ympning 
presenteras produkten. Därefter kommer utvecklingsfasen, där endast ett få 
innovatörer och trendsättare använder produkten. I den tredje och slutliga fasen 
sprids produkten som en infektion vidare till fler människor. Förutsättningarna för 
att en buzz-kampanj skall fungera är att produkten antingen är ny och unik, eller att 
reklamen är annorlunda, fångar personers uppmärksamhet och genererar samtal 
mellan människor. 
 
Sampling 
Sampling är ett effektivt sätt att få konsumenter att prova en ny produkt, skapa 
intresse och samtidigt samla information om konsumenter. Sampling är även extra 
effektivt när det kommer till produkter som är omtyckta för sin smak då man låter 
målgruppen prova produkten gratis. Clow och Baack (2009) menar att sampling 
även uppmuntrar till buzz-marknadsföring och word-of-mouth. Sampling leder till 
en större medvetenhet hos målgruppen då man kan rikta sig direkt mot denna. 
Sampling är mest effektivt för att lansera en ny produkt, eller att rikta sig till en ny 
målgrupp. Nackdelen med sampling är kostnaden. Sampling som riktar sig mot en 
specifik målgrupp är dock betydligt mer kostnadseffektiv än mass-sampling, menar 
författarna. 



 

  22 (77) 
 

 
Viral Marketing 
Teknologin har skapat en ny form av interaktiv marknad – viral marketing. Clow 
och Baack (2009) definierar viral marketing som förberedandet av en marknads 
meddelande som i någon form är passerad från en kund till en annan. En kampanj 
som kan ta form av e-mail, video eller som ett inlägg på en blogg och länkad vidare 
till andra bloggar eller hemsidor. Likt buzz-marknadsföringens tre faser fungerar det 
som ett virus som sprids från person som skickar vidare meddelandet till andra 
personer, därav namnet viral som i ”virus”. Ett meddelande kan innehålla reklam, 
länkar, nyhetsbrev, YouTube-klipp eller spel. 
 
Sponsring 
Sponsring är en associationsmarknadsföring som bygger på ett kommersiellt avtal 
mellan ett företag och en person, organisation, projekt eller event. Sponsring kan 
vara att ett företag lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet inom idrott, kultur 
eller likande. Men sponsring skiljer sig från välgörenhet och donationer eftersom 
företaget i utbyte får någonting tillbaka, en form av nytta som står i proportion till 
företagets medel, enligt Grönkvist (2000). Associationskraften i sponsringen ligger i 
att den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn. Sponsring är en metod vars 
kommunikation sker genom de traditionella medierna. Sponsring bygger i stor grad 
på känslor menar författaren vidare. 

När det gäller att välja ut event och individer att sponsra, är det viktigt att 
företaget matchar publikens profil med företagets tänkta marknad. Enligt Clow och 
Baack (2009) skall man även ha individens eller gruppens image i åtanke och hur 
den i sin tur relateras till företagets image. När det gäller sponsring av individer är 
det viktigt att titta på både de idrottsliga framgångarna och även på människan, och 
personligheten. Företaget bör ställa sig frågan om sponsringsprojektet representerar 
den livsstil man vill förknippas med, enligt Grönkvist (2000). Det är viktigt att 
definiera primära mål och program för att maximera fördelarna med sponsringen. 
Målet med sponsring är att integreras med företagets IMC, integrated marketing 
communications-tema. Man måste kunna tyda på sammanhanget mellan de 
sponsrade aktörerna. Även andra PR-trick som prover och giveaways bör 
kombineras för störst inverkan, menar Clow och Baack (2009). Alla events bör 
marknadsföras med både reklam och pressmeddelanden med speciell fokus på 
kontakt med intresserade grupper som kan gynnas av eventet som konsumenter, 
återförsäljare och arbetare på företaget.  

Fördelar med sponsring är att det bland annat kan förbättra företagets image, 
höja deras synlighet, urskilja företaget från andra konkurrenter, presentera specifika 
produkter och tjänster, sälja överskottsprodukter samt hjälpa företaget att skapa 
närmare förhållanden med nuvarande och framtida intressenter. 
 
Events 
För att skapa positiva känslor kring ett företag och bygga varumärkeslojalitet 
använder sig företag av event-marknadsföring enligt Clow & Baack (2009). Detta 
skapar möjligheter och möten för framtida intressenter. Event-marknadsföring är ett 
strategiskt verktyg som handlar om upplevelsemarknadsföring, och är ett 
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samlingsnamn för all marknadsföring via evenemang. Event marketing samordnar 
kommunikationen kring ett evenemang. Ett evenemang är en aktivitet som samlar 
målgruppen i tid och rum, där ett möte sker och ett budskap kommuniceras. Oftast 
har evenemanget karaktären av en engångsföreteelse som till exempel en kick-off, 
manifestation eller lansering. Skillnaden mellan event marketing och sponsring är att 
sponsring alltid är ett avtal mellan minst två parter, vilket event marketing inte 
behöver vara menar Grönkvist (2000). Event marketing använder evenemang för 
integrerad kommunikation, medan sponsring av ett evenemang handlar om att köpa 
exponering vid evenemanget. 
 
Arenareklam 
Arenareklam handlar om att köpa exponeringsutrymme, oftast med tanken att synas 
i teve. Företagets logotyp kan genom arenareklam synas några sekunder i samband 
med idrottsevenemang, genom att till exempel synas på rullande skyltar längst 
sargen eller en projicerad bild på spelplanen. Arenareklam visar oftast bara ett 
företags logotyp, och inget säljbudskap. Värdet av denna sorts reklam kan 
ifrågasättas, men enligt Grönkvist (2000) kan det vara framgångsrikt för företag som 
systematiskt och långsiktigt satsar på denna typ av reklam. En fördel med 
arenareklam är att varumärket exponeras upprepade gånger om den är placerad rätt, 
vilket har en påminnande effekt på tittarna. Dessutom byter inte tittarna kanal eller 
lämnar teven, vilket är vanligt vid traditionell tevereklam, eftersom reklamen är 
integrerad i sändningen de tittar på.  

En släkting till arenareklam är dräktreklam, vilket betyder att företag betalar 
för att få sin logotyp placerad på sportatleters kläder, hjälmar, skidor, bilar eller 
nummerlappar. 
 
3.6 Konsumenten 
 
Konsumentens köparegenskaper  
Konsumentens köparegenskaper påverkas av kulturella, sociala, personliga och 
psykologiska faktorer menar Oxholm och Magnusson (2008). De kulturella 
faktorerna är kulturer, subkulturer, social klass och status. Sociala faktorer är 
referensgrupper och inom dessa finns opinionsbildare. En vertikal opinionsbildare 
har en nära relation till konsumenten medan en horisontell opinionsbildare är expert 
inom ett område. Konsumenten påverkas även av sin familj, både den man föds in i 
och den man bildar själv. Personliga faktorer omfattar ålder, livscykel, yrke, 
ekonomisk situation, personlighet, image och livsstil. Oxholm och Magnusson 
(2008) beskriver livsstil som ett fenomen som skär igenom alla andra påverkande 
faktorer.  

En psykologisk faktor är motivation och behov. Severin och Tankrad (2001) 
väljer att ta upp Maslows studier kring motivation och behov. Maslow talar om en 
behovspyramid med behov som måste uppfyllas i ordning. Oxholm och Magnusson 
(2008) väljer att belysa Herzbergs studier kring motivation och behov, som menar 
att graden av motivation beror på graden av tillfredsställelse produkten ger. Andra 
psykologiska faktorer är erfarenheter från tidigare köp, övertygelser och åsikter om 
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en produkt. Alla dessa faktorer samspelar och påverkar konsumentens 
köparegenskaper.  

För att förklara konsumenters inköpsprocess använder sig Clow och Baack 
(2009) av en modell som omfattar stegen: problemerkännande, informationssökning, 
utvärdering av alternativ och inköp av beslut. Ur ett marknadskommunikativt 
perspektiv så är informationssökning och utvärdering av alternativ de viktigaste 
stegen vid utformning av budskap. 
 
AIDA 
AIDA-modellen illustrerar en klassisk övertalningsprocess genom Attention, 
Interest, Desire och Action, en modell som Severin och Tankard (2001) väljer att ta 
upp. Likt andra processmodeller utgår den ifrån följande ordning: kunskap ger 
attityd som utlöser beteenden. Fördelen med modellen är att den illustrerar hur svår 
en övertalningsprocess är och att den ger struktur åt budskapsformuleringen. 
Budskap och strategi måste även anpassas beroende på vilket steg i processen 
målgruppen befinner sig i. 
 
Konsumentattityd 
En attityd är en mental position som konsumenten tagit mot ett ämne, en person eller 
en händelse som påverkat personens känslor, perception, inlärningsprocess och 
senare beteende. Utifrån ett marknadskommunikationsperspektiv kan attityder 
påverka inköpsbeslut. Om en konsument har en positiv attityd gentemot ett 
varumärke så är denne mer benägen att konsumera varumärket, menar Clow och 
Baack (2009). Attityderna kan vara triviala eller hårt hållna, men är alltid 
associerade med känslor. Enligt författarna består attityder av tre komponenter; 
affektiv, kognition och beteende.  

Affektiv omfattar de känslor en person har emot ett objekt. Den kognitiva 
delen omfattar en persons mentala bilder, förståelse och tolkningar av ett objekt. 
Och den sista komponenten beteende omfattar en persons avsikter, handlingar och 
beteende. Beslut och handlingstendenser är den konnativa delen av attityden. 
Attityder kan uppstå som en process genom alla tre komponenterna, i olika 
ordningsföljder. Ofta är det genom reklam och andra marknadsföringsåtgärder man 
skapar känslor hos konsumenter och vill få konsumenterna att gå från att bara tycka 
bra om en produkt till att köpa den.  
 
Konsumentvärderingar 
Till skillnad från attityder som kan skapas, så är värden starka övertygelser om olika 
ämnen och koncept enligt Clow och Baack (2009). Värdena tenderar att vara 
bestående och formas normalt under barndomen, men kan ändras efter ålder och 
erfarenheter under livet. Värden ramar in attityderna och leder till bedömningar som 
guidar det personliga beteendet. De faktorer som påverkar en persons värderingar är 
enligt Clow och Baack (2009) personlighet, temperament, miljö och kultur. Genom 
att försöka tilltala de grundläggande värdena hos konsumenter så försöker 
marknadsförare och kommunikatörer påverka konsumenterna att köpa deras 
varumärken och produkter, trots att man vet att det är lättare att påverka 
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konsumenters attityder än deras värderingar. Lyckas man knyta en produkt till en 
universell värdering så kan ett företag ge produkten en positiv bild och tjäna mer på 
varan. 
 
Varumärkets funktion för konsumenten 
De flesta kunder är beredda att betala mer för det starkaste varumärket i en 
produktgrupp, enligt Gezelius & Wildenstam (2007). Författarna tar även upp fyra 
funktioner som påverkar varumärkets värde för kunden; varumärket fungerar som 
informationsbärare, reducerar risker i samband med köpet, reducerar sökkostnader 
vid val av leverantör och reducerar den psykologiska risk som förknippas med ett 
köp.  

Den viktigaste funktionen varumärket har för kunden är att vara 
informationsbärare. En kund köper hellre en känd produkt än ett helt okänt 
varumärke, menar författarna. Ett företag med ett välkänt och inarbetat varumärke 
innebär att man som kund ”vet vad man får” och man vet vad företaget står för. 
Upplevda risker vid köp kan vara osäkerhet om produktens kvalitet, 
innehållsdeklaration, pålitlighet och tillverkningsförhållanden. Dessa risker 
minimeras om kunden har tidigare erfarenheter av produkten, litar på den och vet 
vad företaget står för. Att kolla upp okända märken och produkters pålitlighet kräver 
tid och ibland även pengar, vilket kunden kan undvika genom att köpa en redan känd 
produkt. En psykologisk risk kan vara en rädsla att välja ”fel” produkt, och många 
känner ett behov av att köra ”rätt” bil, bära ”rätt” kläder och lyssna på ”rätt” musik. 
Då är den mest kända produkten ett säkert val. Dahlén och Lange (2009) menar att 
varumärket hjälper konsumenten att effektivisera beslutsprocessen, och ger 
konsumenten en identitet inom olika grupper.  
 
Konsumentens funktion för företaget 
Konsumenterna har viktiga funktioner för företaget, förutom det ekonomiska värdet 
av att köpa deras produkter menar Dahlén och Lange (2009). Konsumenter bidrar 
även till företaget genom att agera informationsbärare, samt att ge 
konsumentinformation om köparpreferenser och attityd kring varumärket.  
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4. Metod 
 
Här presenteras teorier som ligger till grund för studiens val av metoder. Här tar vi 
upp teorier om kvantitativ och kvalitativ metod, enkätundersökningar, urval, 
bortfall, reliabilitet och validitet. 
 
Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden är förtjänstfull när man vill göra större material 
tillgängligt för analys. En kvantitativ analys bygger på ett systematiskt och 
formaliserat upplägg, vilket är en nödvändigt om man på statistiska grunder ska 
kunna dra generella slutsatser av resultatet. Ekström, Larsson & Nilsson (2000) tar 
upp fyra begrepp som är grundläggande för det kvantitativa forskningsarbetet; 
objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll.  

Innehållet i analysen ska vara oberoende av dess forskare, en annan forskare 
ska under samma förutsättningar kunna göra en likadan undersökning och få samma 
resultat. Tillvägagångssättet för analysen ska vara klart definierat. Variablerna ska 
kunna beskrivas kvantitativt, och alltså kunna bestämmas i termer av frekvens eller 
omfång för att möjliggöra fastställandet av statistiska samband. Analysen ska 
begränsas till det som klart går att utläsa ur texten. Studien ska minimera subjektiv 
tolkning, och begränsa tolkning av implicita eller dolda budskap. 

När man i sin projektplan har formulerat syftet med studien så är en 
tredjedel av arbetet klart menar Olsson och Sörensen (2007). Av syftet ska det 
indirekt framgå vilken information som ska samlas in, hur data ska samlas in och 
vilka som ska ingå i undersökningen. 
 
Enkätundersökning 
En enkät är ett frågeformulär som delas ut till ett större antal personer, och de som 
svarar kallas respondenter, skriver Ejvegård (2009). Fördelen med enkäter är att man 
snabbt kan samla in material från ett stort antal personer. Svaren i enkäterna kan 
vara bundna eller öppna. Med bundna svarsalternativ menas att respondenten kan 
välja mellan flera olika svarsalternativ. I öppna frågor får de tillfrågade istället 
chansen att svara fritt. Ledande frågor får inte förekomma. Författaren nämner även 
att enkäter är den bästa metoden när ”vanligt folk” ska utfrågas om attityder, smak 
och åsikter. Enkäten måste vara väl genomarbetad och inte för omfattande. Oftast 
gäller regeln ” ju fler frågor desto färre svar”. Svar kan göras i bunden form, vilket 
innebär att svarsalternativen utesluter varandra så att inga tolkningssvårigheter 
uppstår. Författaren menar även att utöver de bundna svaren kan man gärna lämna 
en öppen fråga där respondenterna får chans att göra kommentarer, gärna i slutet av 
enkäten.  

Om enkäten görs enligt de statistiska principerna kan generaliseringar göras 
för en större allmänhet med försäkring och förtroende. Delundersökningar kan också 
jämföra förhållanden mellan variabler och korrelationer, alltså samband mellan 
variabler, gentemot svar kring frågor som faller inom orsak och verkan enligt Olsson 
och Sörensen (2007). Variabler kan vara t.ex. ålder, etnicitet eller arbete. 
Undersökningen tillåter jämförelser mellan människor som skiljer sig åt på något 
karaktärsdrag, och skillnader i deras beteende som till exempel hur individer av 
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olika åldrar, yrke eller kunskapsnivåer skiljer sig i sin perception av medias 
trovärdighet. Arbetet med att ta fram ett frågeformulär och dess frågeställningar är 
vetenskapligt i sig. Det första steget man måste ta till enkätundersökningar är analys 
av vilka frågor som ska ingå och varför, menar Olsson och Sörensen (2007).  
 
Urval för enkätundersökning 
För att få ett representativt urval bör de tillfrågade motsvara en del av befolkningen, 
och på så sätt representera alla andra. I detta sammanhang brukar man skilja mellan 
slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Många gånger kan man inte samla in 
data från alla i den grupp man bestämt sig för, eftersom detta blir för tidsödande, 
komplicerat och dyrt. Inom de icke-slumpmässiga urvalen brukar man även nämna 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att man delar ut sin enkät där man 
har lättast möjlighet, menar Trost (2001). Det kan till exempel betyda att en lärare 
delar ut enkäter till sina studenter, att man sprider sin undersökning via en tidning 
eller att man sätter upp anslag där man efterfrågar frivilliga respondenter.  
 
Bortfall  
Svarsfrekvensen och bortfallet i en undersökning måste alltid fastställas, och man 
bör alltid göra en bortfallsanalys menar Ejvegård (2009). Denna kan ge upplysningar 
om ifall enkäten och frågorna borde ha utformats på annat sätt. Därför bör man 
beräkna hur många av de utdelade enkäterna som besvarats, samt hur många som är 
ofullständigt ifyllda och därför ej går att använda. En svarsfrekvens på minst 80% är 
att föredra för att en undersökning ska vara statistiskt meningsfull. Faktorer som 
påverkar svarsfrekvensen är, enligt Ejvegård (2009) enkätens utformning, storlek, 
hur tidskrävande den är, om respondenter får någon form av belöning, hur 
förtroendeingivande enkäten är och även hur snyggt utformad den är. 
 
Kvalitativ metod 
Olsson och Sörensen (2007) beskriver den kvalitativa metoden som unik när man 
vill gestalta eller karaktärisera något och dess uppkomst. Genom den kvalitativa 
forskningen försöker man hitta kategorier, beskrivningar eller modeller som 
beskriver fenomen och sammanhang i omvärlden och individens livsvärld. I en 
kvalitativ studie tittar man på en enhet, för att förstå vad den enheten har att säga om 
den idé som man är ute efter. Författarna tar även upp hur kvalitativa 
insamlingsmetoder vill karaktärisera det unika som man vill studera och 
karaktärisera.  

Syftet med en kvalitativ informationsinsamling är att hitta eller få kännedom 
om olika mönster. Olsson och Sörensen (2007) tar även upp faser i den kvalitativa 
mätningens genomförande; informationsinsamling och analys sker i växelverkan, 
meningsbärande enheter skapas, forskaren går ”i möte med data”, enheterna 
bearbetas, kontinuerliga jämförelser och standardisering görs. Språket, talets 
betydelse och text brukar kallas diskurs inom detta. 
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Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är graden av överstämmelse mellan olika mätningar med samma 
mätinstrument, att man får samma resultat varje gång man mäter. Genom test-retest-
metoden som Olsson och Sörensen (2007) tar upp mäter man något vid en viss 
tidpunkt och upprepar samma mätningar vid senare tillfällen. Stämmer resultaten 
överrens så har man en hög grad av reliabilitet. Inom undersökningar där resultaten 
skiftar mellan tillfällena så har man låg reliabilitet. 

Vidare pratar författarna om validitet inom den kvalitativa 
forskningsmetoden. Validitet är överensstämmelsen mellan verklighet och tolkning. 
Det viktiga inom metoden är att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag, 
vilket även gälla alla andra forskningstraditioner, oavsett utgångspunkt. När ett 
frågeformulär konstrueras är det en självklarhet att kontrollera den logiska 
validiteten menar Olsson och Sörensen (2007). Om man testar ett frågeformulär och 
upptäcker att svaren på vissa frågor i stor utsträckning består av ”vet ej” så är 
sannolikt till validitet låg. Trost (2007) förklarar validitet eller giltighet som att 
frågan ska mäta det den är avsedd att mäta. Olsson och Sörensen (2007) tar även upp 
olika former av validitet, där till exempel innehållsvaliditet innebär att alla delar av 
ett område mäts och står i överensstämmelse med varandra. 
 
4.1 Undersökningens genomförande 
 
För att samla in empirisk data till denna studie använde vi oss bland annat av en 
kvantitativ enkätundersökning med ett kvalitativt inslag, som riktar sig till företagets 
potentiella konsumenter och målgrupp. Möjligheterna till ytterligare kvalitativa 
tillvägagångssätt var begränsade, då vi inte kunnat genomföra intervjuer med Red 
Bulls marknadskommunikationsansvariga på grund av företagets policy. Vi 
kontaktade Red Bull via deras webb-baserade kontaktformulär, men fick aldrig 
något svar. Vi ringde till Red Bull i Sverige men växeln kunde varken koppla vidare 
eller ge ut telefonnummer till någon anställd på grund av företagets policy. Därefter 
kontaktade vi Red Bulls marknadschef i Sverige, Anna Ulinder och skickade ett 
antal frågor till henne via mail (se bilaga). Tyvärr kunde hon knappt besvara några 
frågor på grund av företagets policy. Hon försäkrade att ingen annan på företaget 
heller skulle kunna besvara några frågor. Red Bull hade inte heller någon slags pdf 
eller annat dokument med företagsinformation som de kunde lämna ut. Vi gjorde 
sedan ett sista försök att komma i kontakt med Jesper Antell, kommunikationschef 
för Red Bull AB Sverige, som har uttalat sig i tidigare akademiska studier av Red 
Bull, men utan resultat. Vi var även i kontakt med Heidi Peltonen, ansvarig för 
presskontakt. 

Vi studerade Red Bulls externa marknadskommunikation genom att 
analysera företagets reklamfilmer, webbplats och grafiska profil.  

Vi valde att analysera sex stycken av Red Bulls reklamfilmer för att få en 
bild av hur företaget marknadsför drycken ’Red Bull Energy Drink’ till sin 
målgrupp. Urvalet gjordes utefter den marknadsföring som finns tillgänglig på 
YouTube, och som vi vet har visats som tevereklam i Sverige. Genom en objektiv 



 

  29 (77) 
 

analys av reklamfilmerna kunde vi urskilja mönster och samband mellan samtliga 
filmer, vilket gav en bild av Red Bulls marknadskommunikation i tevemediet.  

Vi analyserade även företagets svenska webbplats för att se hur de använder 
sig av forumet som en kommunikationsform och hur den används i samspel med 
deras andra marknadskommunikationskanaler som event och sponsring, 
reklamfilmer och sampling. Vi analyserade objektivt webbplatsens innehåll, 
användningsområden och utformning. 

Vidare analyserade vi även den grafiska profilen, Red Bulls logotyp, färger 
och typsnitt. Vi tittade på hur företagets grafiska profil används i webbplatsen och i 
andra sammanhang som events, sponsring och sampling. På Red Bulls hemsida finns 
till exempel filmer och foton som visar hur Red Bulls grafiska profil används i 
arenareklam och dräktreklam. 

När vi jämförde Red Bull med deras konkurrenter valde vi att utgå ifrån 
företagets tre största konkurrenter, vilka är Burn, Monster och PowerKing enligt vår 
enkätundersökning. 

För att kunna besvara vår andra frågeställning som berör kommunikationens 
anpassning efter målgruppen och målgruppens bild av varumärket, valde vi att göra 
en enkätundersökning (se bilaga). Vi började med en analys av frågorna som enligt 
Olsson och Sörensen (2007) är det första steget i skapandet av en kvantitativ 
undersökning. För att få fram svar på hur målgruppen ser på varumärket, utgick vi 
ifrån Ejvegårds (2009) råd där han nämner att enkäter är den bästa metoden för att 
ställa frågor om attityder, smak och åsikter. Därefter formulerade vi både slutna och 
öppna frågor då dessa enligt Trost (2007) med fördel kan kombineras i kvalitativa 
och kvantitativa studier. Enkäten innefattar tio frågor, nio av dem är kvantitativa och 
fem av dem möjliggör flera svarsalternativ. Kvalitativa metoder möjliggör svar av 
beskrivande karaktär enligt Olsson och Sörensen (2007). Enkätens sista fråga 
formulerades som en öppen fråga där respondenterna gavs möjlighet att fritt 
kommentera sin allmänna uppfattning om varumärket Red Bull. Detta för att i 
resultatet få en närmare helhetsbild av målgruppens bild av varumärket.  

Enkäten utformades utifrån regeln ”ju fler frågor det är, desto färre svar” 
som tas upp av Ejvegård (2009). Vi valde även att formulera de flesta frågorna så att 
flera val var möjliga, för att ge en bredare bild och dessutom underlätta besvarandet 
av formuläret. Vissa frågor eftersträvade vi dock svar på i bunden form, vilket 
innebär att svarsalternativen utesluter varandra så att inga tolkningssvårigheter 
uppstår. Exempel på detta är fråga 4 ” Vilken energidryck dricker du helst?”, 
eftersom vi då ville få fram specifika och uteslutande svar. För att undvika ledande 
frågor valde vi att inkludera 5 positiva och 5 negativa påståenden i fråga 9 ”Vilka 
påståenden tycker du passar in på varumärket Red Bull?”. För att eliminera bortfall 
utformade vi enkäten på ett sådant sätt att alla nio frågor förutom den sista 
kvalitativa frågan var tvungna att fyllas i innan enkäten kunde slutföras. 

Urvalet för enkäten gjordes genom ett bekvämlighetsurval med syfte att på 
kort tid dela ut enkäten till så många som möjligt, generera så många svar som 
möjligt och därigenom resultera i ett mättat resultat. Med detta urval beräknade vi att 
få flest respondenter på kortast möjliga tid, och samtidigt undvika orimliga 
kostnader och distributionssvårigheter.  

Enkätundersökningen riktade sig till allmänheten, Red Bulls målgrupp och 
potentiella konsumenter. Detta för att få en helhetsbild av Red Bull från allmänheten 
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och inte bara konsumenterna, då enligt Trost (2007) är sannolikheten större att det 
skall vara representativt för populationen om urvalet är större. För att sprida enkäten 
använde vi oss av det webbaserade undersökningsverktyget Survey Monkey 
(www.surveymonkey.com). Enkäten fanns tillgänglig på internet under fyra veckor 
och kunde enkelt spridas via länkar. Vi spred enkäten genom diverse webbplatser 
och sociala forum som bloggar, Twitter och Facebook, där vi publicerade länkar till 
enkätundersökningen på våra respektive walls, i news feed samt i olika allmänna 
svenska forum. Vi e-mailade även enkäten till alla våra svenska mailkontakter samt 
via studentmailen till studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

För att få en uppfattning om hur mättat resultatet var gjorde vi avläsningar 
av resultatet vid 100, 200 och 300 svar. Vid varje mätning blev resultatet detsamma, 
vilket tyder på ett mättat resultat. Detta kan relateras till test-retest-metoden för att 
mäta graden av reliabilitet som tas upp av Olsson och Sörensen (2007). För att 
sammanställa resultatet av den öppna frågan i formuläret använde vi oss av ett 
systematiskt och formaliserat upplägg för att hitta olika mönster och samband. För 
att få en översikt angående respondenternas kommentarer gjordes en tabell där 
kommentarernas vanligast förekommande ämnen och yttringar staplades upp och 
förekomsten räknades. Mätningen skedde genom kontinuerligt sammanställande av 
information, analys, jämförelser, skapande av meningsbärande enheter och 
standardisering av resultatet. Efter att ha staplat upp alla ämnen och åsikter som 
förekom, kunde till exempel vissa ämnen som endast förekom en gång, strykas eller 
slås ihop med närliggande ämnen. De mest förekommande kommentarerna kunde 
sedan sammanställas och räknas för att få en övergripande bild av vad 
respondenterna valde att ta upp när de fick möjlighet att skriva vad som helst. 

Eftersom språkets betydelse anses vara en diskurs inom liknande mätningar 
var vi noga med att endast räkna kommentarer med åsikter som tydligt framgick i 
den skrivna texten, utan att kategorisera in åsikter i fack som endast potentiellt 
kunde läsas in ”mellan raderna”. De vanligast förekommande kommentarerna 
använde vi oss sedan av i uppsatsens empiri och analys. 
 
4.2 Metodkritik 
 
Vi har använt oss av både kvantitativ och kvalitativ metod, vilket har gett oss en 
större och bredare bild av varumärket, en helhetsbild.  

I studien av Red Bull och deras marknadskommunikation har vi inte haft 
tillgång till den information som vi önskat oss. Vi hade ingen möjlighet att tala med 
eller intervjua någon vid Red Bulls huvudkontor i Sverige. Mycket av den 
information som ligger till grund till vår studie är därför hämtad från företagets egen 
hemsida och andra former av sekundärdata. De sekundärdata som vi använt oss av 
kan ha påverkat vårt resultat då den redan blivit tolkad och analyserad ur ett annat 
perspektiv. Vi är även medvetna om att den information som vi hämtat från red 
Bulls egna hemsida har formulerats av Red Bull själva och är inte kritisk till 
företaget och deras kommunikation. 

Bekvämlighetsurvalet för enkätundersökningens spridning kan ha påverkat 
vårt resultat då vi i huvudsak spridit enkäten till våra bekanta. Enkäten har till viss 
del spridits i Kalmar och bland medie- och designstudenter vid Linnéuniversitetet, 
men även till respondenter från hela Sverige som har helt olika sysselsättningar. Vi 
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kan inte utläsa vart vår enkätundersökning haft som störst spridning geografiskt men 
vi anser att den variabeln inte har någon större betydelse till vår studie. Vi anser att 
våra deltagande av enkätundersökningen är en representativ del av Red Bulls 
målgrupp och konsumenter i Sverige. Majoriteten av respondenterna ingår i Red 
Bulls primära målgrupp, och på så sätt ger resultatet en trovärdig bild av 
målgruppens syn på företaget. 

Att enkätundersökningen spridits bland våra egna bekantskapskretsar gör 
resultatet är kontextuellt bundet till vår diskurs. Att resultatet är kontextuellt bundet 
anser vi inte vara något större problem utan snarare intressant då vi kan se ifall det 
resultat vi kommit fram till går att tillämpa på andra marknader inom andra kulturer. 

Vi kan även konstatera att enkätundersökningen har en hög reliabilitet då 
resultatet av våra mätningar efter 100, 200 och 300 svar gav samma resultat. Vi är 
dock medvetna om att validiteten på fråga 7 är något lägre eftersom ett alternativ för 
personer som inte dricker energidrycker saknades. 
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5. Empiri 
 
Här presenteras studiens empiri, och vi tar upp Red Bulls marknadskommunikation, 
events, sponsring, sampling, grafisk profil, webbplats, reklamfilmer, konkurrenter 
och resultat av vår enkätundersökning. 
 
5.1 Red Bulls marknadskommunikation 
 
Red Bull använder sig av reklam i TV, radio, tidningar, events, sponsring och 
sampling (www.redbull.se). De har även en egen webbtv-kanal, Red Bull TV, där de 
visar highlights och dokumentärer från sina olika events i hela världen. De har en 
egen tidning som heter Red Bulletin som även ges ut på svenska, och en global 
webb-baserad radiokanal som heter Red Bull Music Academy Radio. Den kanske 
mest kända kommunikationen är Red Bulls tevereklam som har ett speciellt 
illustrationsmanér. 

Anna Ulinder är Red Bulls marknadschef i Sverige, och berättar att Red 
Bulls primära målgrupp i Sverige är människor som har ett behov av energi efter 
fysisk eller psykisk utmattning eller trötthet. Hon berättar även att Red Bull brukar 
mäta effekterna av sin marknadskommunikation, men kan på grund av företagets 
policy inte avslöja någonting om mätningarna eller dess resultat. 
 
Red Bulls events och sponsring 
Red Bull använder sig även av event och sponsring för att kommunicera till 
målgrupp och konsumenter. Events som Red Bull är med och driver i Sverige är 
knutna till olika former av extremsport eller liknande aktiviteter som deras målgrupp 
är aktiva inom. Exempel på detta är att företaget bedriver event inom segling, 
flyguppvisningar, motorsport, klättring, skidsport, fester och olika nattklubbar. 
Information om företagets olika events finns på deras hemsida (www.redbull.se). I 
Sverige är en av dessa evenemang Red Bulls tävling ”Red Bull Flugtag” 
(www.redbullflugtag.se). Tävlingen har under många år varit återkommande i 
Sverige och anordnats på olika orter. Ett annat event som företaget bedriver i 
Sverige är ”Red Bull Art of Motion” som handlar om freerunning 
(www.redbullartofmotion.se). Tävlingen som anordnades var internationell och 
lockade till sig deltagare från både USA och andra delar av Europa. I samband med 
eventet så bjöds det även på underhållning i form av dj:s och hiphop-artister. Andra 
events som Red Bull anordnar i Sverige är bland annat ”Red Bull Home Run”, ”Red 
Bull Up Stream” och ”Red Bull Street Style”(www.redbull.se).  

Red Bull, företaget och varumärket, arbetar även med sponsring av olika 
atleter och team. De olika atleterna och teamen som sponsras finns inom olika 
former av sport och extremsport som bland annat klippdykare, snowboardåkare, 
fallskärmshoppare, skidåkare, formel 1 och rallyförare. I Sverige sponsras svenska 
atleter så som Daniel Bodin, Henrik Windstedt, Jonas Colting, Jon Olsson, Mattias 
Ekström, Patrik Sandell mfl (www.redbull.se). Genom sponsring syns varumärkets 
grafiska profil i miljöer och sammanhang som kommunicerar de olika värden som 
varumärket står för samt i sammanhang där målgruppen finns. Sponsringen är synlig 
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genom att varumärkets logotyp finns med på kläder, tillbehör, arena, utrustning och 
liknande hos de olika samarbetspartnerna.  
 
Red Bulls sampling 
Red Bull använder sig av sampling, ett tillvägagångssätt som går ut på att man 
marknadsför en produkt som visar på hur en produkt upplevs. Många gånger 
omfattar det gratisprover. Samplig sker ofta personligt och delas då ut via ”från hand 
till hand” då Red Bull är ute och visar sin produkt. Företaget arbetar med så kallade 
samplingsteam, en grupp människor som har i uppdrag att dela ut gratisprover till en 
specifik målgrupp i ett marknadsförande syfte. Företaget själv säger sig att de ”dyker 
upp där man minst anar det - men då man behöver det mest” (www.redbull.se). De 
team som Red Bull använder sig av vid sampling fungerar som företagets ansikte 
utåt och det är viktigt för Red Bull att hitta de ”rätta” ansiktena utåt. Företaget söker 
personal till samplingsteam som är påhittiga, aktiva, sociala, individuella, öppna, 
engagerade, ansvarstagande, passionerade och energiska människor 
(www.redbull.se). Företaget använder sig även av deras företagsbil, Red Bull-bilen. 
Bilen är helt klädd i företagets färger och man har även monterat på en stor modell 
av företagets produkt på bilen. 

Clow och Baack (2009) tar upp Red Bulls intåg på den amerikanska 
marknaden som ett av de första och mest klassiska exemplen på alternativ- och 
buzzmarknadsföring. Red Bull delade ut gratis energidryck till målgruppen 
studenter, och uppmuntrade dem att anordna stora fester där de skulle förses med 
Red Bull. De organiserade och sponsrade även events inom extremsporter. På så sätt 
skapade Red Bull sin första kundbas. 
 
Red Bulls grafiska profil 
Red Bulls grafiska profil består av deras logotyp, företagets färg och ett 
illustrationsmanér som syns mest i deras reklamfilmer. Red Bulls logga består av 
namnet i ett modifierat Futura-typsnitt. Namnet har en röd färg med en tunn vit 
kantlinje. Bokstaven R och B har blivit ändrade för att ge loggan ett eget uttryck. 
Deras märke består av två röda tjurar som stångas framför en gul sol. Deras grafiska 
profil domineras av en mörkblå färg. Förpackningen är högre och smalare än en 
vanlig läskburk. Burken är mörkblå och silverfärgad.  
 
Red Bulls reklamfilmer 
Red Bull använder sig av ett tecknat illustrationsmanér i sina reklamfilmer. De 
använder sig nästan alltid av humor i reklamen, och framställer produkten som en 
problemlösare. En form av humor som förekommer är även ironi. De anspelar även 
ofta på sex. Illustrationsmanéret återkommer även i vissa andra sammanhang, till 
exempel i annonsering för evenemanget Red Bull Flugtag på deras hemsida. 
För att få en bättre bild av Red Bulls marknadskommunikation har vi analyserat 6 av 
Red Bulls reklamfilmer på YouTube (www.youtube.com).  

I reklamfilmen ”Flying Clothes” faller kläder från himlen ner på en tom 
parkbänk. Det börjar med skor, kläder, sedan underkläder och till sist tomma Red 
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Bull-burkar. I bakgrunden hörs musik, glädjetjut och skratt. En speakerröst säger 
”Red Bull ger dig vingar”.  

Reklamfilmen ”Ingen Red Bull inget lyckligt slut” handlar om två 
förälskade indianer som inte kan träffas eftersom de bor på var sin klippavsats med 
ett brant stup som skiljer dem åt. Reklamen avslutas med texten ”Ingen Red Bull, 
inget lyckligt slut”.  

Reklamfilmen ”Student” visar en kille och en tjej som sitter i en säng. Killen 
oroar sig för sin biologitenta varpå tjejen släcker lampan, lutar sig över honom och 
erbjuder sig att hjälpa honom lära sig allt han behöver veta i både teori och praktik. 
Hon tar fram en Red Bull och säger att drycken livar upp både kropp och sinne.  

I reklamfilmen ”Last will” läses ett testamente upp inför en sörjande änka 
som är gråklädd och kraftigt byggd. När testamentet läses upp går arvet istället till 
en yngre, slankare kvinna klädd i en rosa klänning. Samtidigt spelas saxofonmusik 
upp, och man ser den bortgångne mannen på ett moln i himlen som fantiserar om 
den rosaklädda kvinnan. Då dricker den gråklädda änkan en Red Bull, tar med sig 
testamentet, flyger upp till himlen och börjar jaga sin före detta man.  

Reklamfilmen ”Superhero” visar en superhjälte som sitter och halvsover i en 
fåtölj när skrik på hjälp plötsligt hörs från gatan utanför. Han reser sig och öppnar 
kylskåpet bara för att upptäcka att hans Red Bull är slut. Han ser uppgiven ut, 
stänger fönstret och en speakerröst läser upp den avslutande texten ”ingen Red Bull 
– inga vingar”.  

Reklamfilmen ”Pigeon 1” visar en man som är ute och går, då en duva 
plötsligt bajsar på hans kavaj. Mannen dricker en Red Bull, får vingar och flyger upp 
ovanför duvan. Han börjar knäppa upp byxorna och duvan ser förskräckt ut. Sedan 
kommer sloganen ”Red Bull ger dig vingar”.  

Reklamfilmerna bygger på att ett problem presenteras, och sedan löses 
genom Red Bulls energidryck. Produkten framställs som ett redskap för att lyckas, 
oavsett vad det är för aktivitet som ska utföras, allt från studier till fysiska 
aktiviteter. Gemensamt för Red Bulls reklamfilmer är att de avslutas med en payoff 
där burken visas i bild tillsammans med deras slogan, som även läses upp av en 
berättarröst. I de reklamfilmer vi studerat förekommer två varianter av tilltal och 
framställningar av produkten. Det ena sättet framhåller fördelarna av att ha 
produkten, och avslutas då med deras slogan ”red Bull ger dig vingar”. Det andra 
sättet framhåller nackdelarna om du inte har produkten, och i dessa fall säger texten 
istället ”Ingen Red Bull, inget lyckligt slut” eller ”Ingen Red Bull, inga vingar”.  
 
Red Bulls webbplats 
Red Bulls webbplats är ett forum och en kanal som samspelar med företagets övriga 
huvudsakliga kommunikationskanaler sampling, reklamfilmer, events och sponsring. 
Webbplatsen har en enkel och stilren design i två spalter. Den högra sidan är en 
såkallad "sidebar" där man hittar event-annonser, webb-tv och videoklipp från Red 
Bulls sponsrade atleter. Den vänstra spalten består av nyheter och uppdateringar 
med videoklipp från aktuella events. På hemsidan finns massor av aktiviteter, 
information, underhållning och spel. Huvudmenyn består av en tydlig navigering 
med kategorierna atleter och team, sport, event, world series samt musik och 
underhållning. Man hittar även rubrikerna produkter, filmer, bilder, spel, holy shit 
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och Red Bulletin. Företagets grafiska profil är genomgående på hemsidan i färg och 
form, och deras logotyp är ett återkommande objekt som inkorporeras i bilder och 
bakgrunder. Typsnitten på hemsidan är en av webbstandarden Verdana för 
brödtexten och Futura för rubriker och allt grafiskt som bilder och foto. 

Kopplingar till webbplatsen finns alltid tillängligt vid event, sponsringar och 
övrig material från företaget. Även det material som finns på Red Bulls webbplats, 
så som filmklipp, musik och information, finns på andra sidor som Red Bull eller 
andra aktörer står bakom. Exempel på detta kan vara de olika eventens webbplatser 
som länkar tillbaka till Red Bulls webbplats och YouTube där klippen som finns på 
Red Bulls webbplats finns tillgängliga och länkar tillbaka till Red Bulls webbplats. 

Red Bulls webbplats, events och sponsring uppmuntrar även viral 
marketing. Ett exempel på detta är att Red Bull var med och sponsrade atleten Felix 
Baumgartner då han hoppade från en helikopter och landade på Turning Torsos och 
sedan genomförde en skydive (www.malmo.com). Detta genererade i att andra 
medier skrev om händelsen och Red Bull kom då även med på tals och kunde sprida 
sitt varumärke. På YouTube finns dessutom mängder av filmklipp från Red Bulls 
olika events. 
 
5.2 Red Bulls konkurrenter 
 
Burn 
Företaget Coca-Cola Drycker Sverige lanserade sin energidryck Burn i slutet av 
2006 (www.mynewsdesk.com). I början av Burns lansering fanns produkten endast 
tillgänglig på barer och nattklubbar runt om i Sverige och blev sedan tillgänglig 
inom daglighandel och servicehandel. Anledningen till att Coca-Cola gav sig in på 
marknaden för energidrycker var för att bredda deras produktportfölj och växa inom 
kategorin för drycker.  

När Burn lanserade i Europa fick produkten massa uppmärksamhet då 
produkten innehåller mer energi än konkurrenterna. Burn fick även uppmärksamhet 
för sin annorlunda design och förpackning av en specialdesignad glasflaska på 
restauranger och i en svart 25 cl aluminiumburk i daglighandel, med en kombination 
av kopplingar till DJ:s och nattklubbar (www.mynewsdesk.com). För att förstärka 
detta hade Burn olika samarbeten med krogar och DJ:s, och företaget investerade i 
olika typer av media. Den målgrupp som Burn riktar sig till är i åldern 18-24 år och 
befinner sig mycket på nattklubbar menar Coca-Cola och företaget har lagts sig på 
en prisnivå som andra premiumprodukter (www.resume.se).  
 
Monster 
Monster Energy är en energidryck från USA som tillhör distributören SMX Drinks 
AB i Sverige. Varumärket Monster positionerar sig själva som det ”coola och 
häftiga” alternativet av energidryck (www.smxdrinks.com). I Sverige har Monsters 
Energiprodukter släppts i sex varianter; Monster Energy original, Monster Lo-Carb, 
Monster Ripper, Monster Khaos, Monster Energy Export och Hitman shot. De olika 
produkterna har olika egenskaper och företaget försöker att tillfredställa de olika 
behov deras konsumenter kan tänkas ha. I USA satsar företaget inte sina pengar på 
dyra reklambyråer och likande utan de arbetar med att stödja sina band, atleter och 
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konsumenter (www.monsterenergy.com). Företaget säger sig själva värna om de 
saker som du bryr sig om och dina drömmar. För att göra det så har företaget även 
skapat en grupp där konsumenter kan samlas under som de kallar ”The Monster 
Army”, armén är till för att stödja nästa generation i att uppnå deras drömmar. 
 
PowerKing 
Märket Powerking är en annan av Red Bulls konkurrent som finns på den Svenska 
marknaden. Produkten finns i fyra olika varianter; Powerking, Powerking Cranberry, 
Powerking Sugarfree och Powerking White Cola (www.taurin.se). Produkten säljs 
till ett lägre pris än Red Bull (www.gp.se) och har liksom Red Bull en förpackning 
som består av en 25cl aluminiumburk.  
 
5.3 Resultat av enkätundersökning 
 
Enkäten har besvarats av 302 personer (se bilaga). Majoriteten av respondenterna 
(62%) är män och kvinnor mellan 21-25 år, och 70% av respondenterna är studenter. 
På frågan ”vilka energidrycker känner du till?” var flera val möjliga, och Red Bull 
hamnade på första plats. 98% av de tillfrågade känner till Red Bull inom 
energidrycksmarknaden, följd av Burn med 78% och Monster med 63%. De flesta 
tillfrågade dricker inte energidrycker, men de som dricker energidryck väljer helst 
Red Bull. 33% väljer helst Red Bull, följt av Powerking med 6%, Burn med 4% och 
Monster med 2%. Av dem som dricker energidrycker svarar de flesta att de dricker 
en gång i månaden eller en gång i veckan. 

Det viktigaste vid valet av energidryck är smaken, anser 64%. Dryckens pris 
kommer på andra plats med 37% och därefter dess kvalitet med 23%. Flera svar var 
möjliga på denna fråga. Minst påverkan vid valet av energidryck har produktens 
design och varumärke. På frågan ”vid vilka tillfällen dricker du energidrycker?” var 
flera val möjliga, och flest respondenter valde alternativet ”övrigt”. 46% dricker 
energidryck vid tillfällen av fest och 16% vid studier. Drycken konsumeras minst i 
samband med fysiska aktiviteter. 

De flesta tillfrågade kommer i kontakt med varumärket Red Bull genom tv 
(76%), fester (58%) och events (51%), då flera svar var möjliga. Därefter genom 
vänner, webb och tidningar. På frågan ”vilka påståenden tycker du passar in på 
varumärket RedBull?” var flera svar möjliga. 66% anser att påståendet ”ledande på 
marknaden” passar in på Red Bull, 57% valde ”originalet”, 32% valde 
”överskattad”, 25% valde ”för dyr” och 22% valde ”festligt”. Mindre förekommande 
är ”aktivt”, ”farligt” och ”hög kvalitet”. Allra minst förekommande är påståendena 
”överlägset”, ”provocerande” och ”dålig kvalitet”. 

Enkäten avslutas med en öppen kvalitativ fråga; ”Vilket är din allmänna 
uppfattning om varumärket Red Bull?”. Här får respondenterna möjligheten att 
skriva något spontant om företaget, och 156 av 302 respondenter valde att göra 
detta. 
42 kommentarer är positivt inställda till företaget Red Bull och 23 är negativt 
inställda. Majoriteten av kommentarerna är varken uppenbart negativa eller positiva.  

38 respondenter väljer att kommentera Red Bulls marknadsföring på ett 
positivt sätt, och 30 stycken kommenterar Red Bulls alternativa marknadsföring, 



 

  37 (77) 
 

såsom sportrelaterade events. Ett exempel på en sådan kommentar är: ”Ett coolt 
företag, som marknadsför sig på helt nya nivåer. Kopplar till så mycket mer än bara 
en dryck, varumärket kommunicerar aktivitet på både elit- och hobbynivå”.  

Det finns även 8 negativa kommentarer om Red Bulls marknadsföring, 
bland annat refererar respondenterna då till reklamen som ”tråkig”, ”störig” och 
”töntig”. 5 stycken anser att företagets reklam var bättre förut, och skriver bland 
annat att reklamen är uttjatad. 9 respondenter väljer att nämna Red Bulls slogan, och 
skriver bland annat att deras slogan ”har satt sig” i deras minne. 3 stycken anser att 
Red Bull inte lever upp till sin slogan. 5 respondenter skriver att Red Bull är top-of-
mind, eller synonymt med ordet energidryck. 4 respondenter kommenterar att Red 
Bull är störst på marknaden på grund av sin marknadsföring, snarare än att 
produkten är speciell.  

22 kommentarer handlar om Red Bull i festsammanhang, och hur drycken 
ofta används tillsammans med vodka eller Jägermeister. 4 respondenter uttrycker 
även kommentarer om att drycken snarare är en festdryck än en energidryck i dess 
rätta bemärkelse. Ett annat ämne som uppkommer ofta är kommentarer om 
innehållet i drycken. 19 stycken kommenterar Red Bulls energidryck som ohälsosam 
eller är negativt inställda till ingredienser och tillsatsämnen. 17 stycken 
kommenterar att Red Bull smakar gott. 6 stycken anser att drycken smakar dåligt. 7 
stycken uttrycker svårigheter att besvara enkäten då de inte dricker energidryck. 15 
kommenterar att produkten är för dyr, och några respondenter poängterar att det 
finns många billigare alternativ. 2 stycken påpekar att produkten är opålitlig, och 3 
stycken menar att den är pålitlig. 
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6. Analys 
 
Här kopplas teorin samman med empirin för att kunna dra slutsatser om Red Bulls 
marknadskommunikation. Analysen utgår ifrån samma struktur som teorikapitlet. 
 
Strategi och taktik 
Magnusson och Oxholm (2008) tar upp taktiker för marknadsledande företag att 
behålla eller förbättra sin marknadsposition. Red Bull använder sig av dessa taktiker 
då de ständigt jobbar för att utvidga sin marknad, genom att locka till sig nya kunder 
och uppmuntra befintliga kunder att använda produkten mer. Detta sker genom 
bland annat sampling, events och tv-reklam.  

Sponsring, events och sampling är även en strategi för att förbättra sin 
position genom att vara bäst på att uppfylla kundernas behov, ett strategival som tas 
upp av Magnusson och Oxholm (2008). Genom att arbeta med dessa metoder så 
försöker Red Bull alltid finnas på plats för sina konsumenter och att produkten finns 
i de flesta butiker. Red Bull arbetar även med sampling och med olika team som är 
ute och träffar konsumenterna för att besvara frågor från konsumenterna på plats. 
Som Red Bull själv säger om företagets så ”dyker upp där man minst anar det - men 
då man behöver det mest” (www.redbull.se). Ett sätt att försvara sin marknadsdel är 
även innovativ produktutveckling, och Red Bull har utvecklat sin produkt sedan 
starten, med en light-variant av drycken samt en energy-shot. 

Red Bull stämmer väl in på Dahlén och Langes (2009) beskrivning av ett 
företag som är pionjär på marknaden, något som även styrks av vår 
enkätundersökning där konsumenterna uppfattar Red Bull som originalet och 
ledaren på marknaden. Företaget var först inom sin kategori och är fortfarande 
ledande på marknaden (www.redbull.se). Enligt Dahlén och Lange (2009) är en av 
pionjärens fördelar även att de ofta kan ta ut högra priser än konkurrenterna, och 
Red Bulls energidryck är något dyrare än konkurrenternas (www.racelife.se).  

Red Bulls fördelar gentemot konkurrenter blir även synligt då man studerar 
konkurrenternas positioneringar, då de inte lägger sig allt för nära Red Bulls 
positionering på marknaden. En av Red Bulls konkurrenter är varumärket Power 
King som kan ses som en ”jag-med”-efterföljare utifrån författarnas definition. 
Power King säljs till ett lägre pris men är ändå ett känt märke bland energidrycker. 
Detta trots att företaget inte satsar lika mycket på sin marknadsföring och 
kommunikation som Red Bull. En annan efterföljare som Red Bull har är 
konkurrenten Burn. Burn kan ses som en differentierad efterföljare enligt Dahlén 
och Lange (2009). Burn har valt en annan position och de anspelar även på andra 
attribut än Red Bull. Burn försöker inta positionen inom premiumprodukten på 
marknaden (www.resumé.se). Varumärket Burn har även valt att försöka utmana 
Red Bull som marknadsledare genom att leta efter andra behov som kan finnas på 
marknaden, i detta fall smak som de utvidgat sin produktlinje med flera smaker.  

Red Bull var som vi tidigare tagit upp en av de första aktörerna på 
marknaden för energidrycker i Sverige och vid deras intåg använde sig varumärket 
av en strategi för utformning av reklam som Dahlén och Lange (2009) kallar för 
negativ inramning. I de olika reklamfilmerna så var det problem, hinder och lika 
situationer som presenterades och lösningen på dessa var en Red Bull. Det taktiska 



 

  39 (77) 
 

valet av negativ inramning och faktiska attribut hjälpte Red Bull med att sprida 
information om produkt, varumärke och kategori då konsumenterna inte tidigare var 
så bekanta med kategorin energidryck och varumärket Red Bull. Genom detta så har 
Red Bull lyckats bygga upp ett antal pionjärsfördelar på marknaden genom att 
varumärket uppfattas äga specifika attribut och egenskaper på marknaden. 
 
Positionering 
Dahlén och Lange (2009) menar att genom positioneringsprocessen skapas en 
perception i konsumentens medvetande som ser till företagets natur och deras 
produkter. Red Bull har genom sin marknadskommunikation manifesterat en 
framgångsrik positionering, på så sätt att produkten är mest igenkänd på 
energidrycksmarknaden enligt vår enkätundersökning. Vidare menar författarna att 
de två grundelement som positionering bygger på är hur produkten skiljer sig från 
konkurrenter och hur konsumenter uppfattar produkten. I detta fall så kan man 
tydligt se att Red Bull arbetar med att särskilja sig genom arbete med sponsring och 
event inom ett specifikt område, extremsport. Detta påverkar även konsumenternas 
uppfattning av produkten. Red Bull har genom sin marknadskommunikation uppnått 
en position i konsumenters medvetanden som ”ledande på marknaden” och 
”originalet” enligt enkätundersökningen. 

Red Bull har genom sin marknadskommunikation skapat ett varumärke och 
en produkt som är välkänd bland de olika dryckerna på marknaden. Genom taktisk 
och strategisk positionering kan konsumenternas associationer, attityder och val 
påverkas så att de får en benägenhet att välja ett visst varumärke ur en kategori 
menar Dahlén och Lange (2009). Red Bull är enligt vår undersökning 
förstahandsvalet bland energidrycker, många anser att Red Bull är top-of-mind inom 
sin marknad, och för vissa konsumenter även synonymt med ordet energidryck.  

Nu 14 år efter varumärkets intåg på den svenska marknaden och 
konkurrenter, så ändras även förutsättningarna för varumärken och deras 
positionering. Red Bull använder effektiv positionering i from av attribut, 
konkurrenter, användningsområde, produktanvändare och kulturell symbol för att 
uppnå och behålla sin position på marknaden. Dahlén och Lange (2009) menar att 
dessa drag vid positionering ger Red Bull en särskiljning i attributen och 
konkurrenterna ger Red Bull en kontrast mellan de olika produkterna.  

Positionering av användningsområden ger konsumenterna ett minne där 
produkten har sin plats. I Red Bulls fall så försöker företaget ge konsumenterna 
minnen av Red Bull som en självklar del vid fysiska aktiviteter och vid andra större 
händelser samt ge en tydlig bild av vem användaren av produkten är. Genom att 
skapa en bild av den typiska användaren så kan Red Bull locka till sig fler 
konsumenter som har önskan att tillhöra samma grupp. Red Bull positionerar sig 
även som en kulturell symbol, vilket har gett varumärket ett högre värde vilket hör 
samman med att man vill skapa en bild av användarna och lyfta varumärket till 
något större än bara en energidryck. 

Red Bulls marknadskommunikationsstrategi manifesteras via taktiskt 
positionering, i form av kommunikativa åtgärder som varumärkesnamn, logotyper, 
förpackning, attribut, reklamslogans, distributionskanaler, återförsäljare, 
butiksplacering samt samarbeten med andra varumärken. 
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När respondenterna i enkäten fick möjlighet att skriva något spontant om företaget 
valde många att kommentera företagets marknadsföring på ett positivt sätt, och 
uttryckte bland annat uppskattning för deras alternativa marknadsföring såsom 
sportrelaterade events. Många valde även att spontant återge företagets slogan, och 
kommenterade att denna slogan satt sig i deras medvetanden. Kreativ och 
underhållande reklam är särskilt effektivt för att särskilja varumärken som erbjuder 
likartade faktiska produkter menar Dahlén och Lange (2009), något som Red Bull 
arbetar med i sina tv-reklamer. Red Bull har konsekvent använt sig av tv-reklam 
sedan sitt intåg på den svenska marknaden som de flesta konsumenter kommer i 
kontakt med varumärket genom sin tv enligt vår enkätundersökning. Vissa 
konsumenter upplever dock att tv-reklamerna är ”töntiga”, och att Red Bulls reklam 
var bättre förut eftersom den nu är uttjatad. 

Enligt Dahlén och Lange (2009) använder sig konsumenter av existerande 
kunskap och kategorischeman när de ställs inför ny information. Den existerande 
kunskapen används för att kategorisera produkter i befintliga produktkategorier. 
Varumärket Red Bull har varit ett av de drivande varumärkena vid skapande av 
kategorischeman över kategorin energidrycker. Genom detta så har Red Bull varit 
med och satt ut de spelregler som finns för kategorin och även konsumenternas 
kategorischeman. Red Bulls positionering är framgångsrik både sett till absolut och 
relativ position. Dahlén och Lange (2009) menar även att varumärkets absoluta 
position inom kategorin är viktig för att uppnå en dominerande 
varumärkeskännedom i kategorin och ”top-of-mind” hos konsumenterna. Författarna 
menar även att när företaget lyckats kommunicera varumärkets relativa position 
resulterar det i att varumärket blir mer typiskt för just den kategoriegenskapen. På 
energidrycksmarknaden i Sverige kan man tydligt se att de flesta produkterna har 
samma burkstorlek och design för att automatiskt väcka associationer till den rätta 
produktkategorin, konkurrenterna har medvetet valt att följa Red Bulls design. Red 
Bull har haft stort inflytande över hela kategorin och produkterna inom den vilket 
uttrycks även i smak, funktion och pris.  

Positionering på mogna marknader har även andra spelregler än på 
framväxande marknader och detta syns i att kategorierna är stabila, förändringar sker 
långsamt och att de olika aktörerna på marknaden är snabba med att kopiera 
varandra menar Dahlén och Lange (2009). En taktik som kan användas på mogna 
marknader är emotionell positionering som författarna tar upp. Varumärket Red Bull 
har genom sponsring och event-marketing lyckas positionera sig på marknaden via 
de associationer och upplevelser som man då knutit till sig samt genom sampling 
och buzzmarknadsföring. Genom detta vill Red Bull ta så stor plats i 
konsumenternas medvetanden och vill knyta till sig dem på emotionella grunder. 
Man kan säga att Red Bull har lyckats med detta genom att de uppnått lojalitet av 
sina konsumenter och på så sätt så stärks varumärket och överges inte lika lätt.  

På den mogna marknaden för energidrycker så ställs det ofta högre krav på 
nära relationer till konsumenterna vid önskan om högre försäljning menar Dahlén 
och Lange (2009). Red Bull jobbar även med olika strategier som buzz, sponsring, 
event och sampling och på detta sätt får en tätare kontakt med sina konsumenter och 
deras målgrupp. Via strategier och taktiker som dessa utnyttjar Red Bull 
perceptionsförändringar inom kategorin och drar även nytta av det faktum att 
konsumenter har en annan inställning mot produkten.  
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Red Bull differentierar sig från sina konkurrenter genom sin image, vilket 
enligt Oxholm och Magnusson (2008) innebär att de skapar en bestämd image 
genom sin identitet och differentierar sig på ett emotionellt plan. Detta sker genom 
företagets grafiska profil, symboler, logos, figurer och färger, samt genom 
kommunikation, media och reklam. Oxholm och Magnusson (2008) menar även att 
använda sig av kända människor är ännu ett sätt att differentiera sig via image, vilket 
Red Bull gör när de sponsrar atleter i sportsammanhang och kända dj:s inom 
nattklubbsvärlden.  

Sponsring av olika aktiviteter är också ett imagerelaterat sätt för företag att 
differentiera sig från sina konkurrenter, och detta är en stor del av Red Bulls 
marknadskommunikation. Företaget har skapat en image som sportig, äventyrlig och 
aktivt genom att de tydligt och kontinuerligt kommunicerat ut samma värden och 
definierat sig genom att olika former av samhällsaktiviteter och sponsring av 
aktiviteter. I Red Bulls fall så har de arbetat nära extremsporter och andra former av 
tävlingar där fysiska aktiviteter är centrala. Red Bull har även framgångsrikt 
positionerat sin produkt inom fest och nattklubbsvärlden. Många konsumenter 
kommer i kontakt med Red Bull i festsammanhang, och drinkarna Red Bull-vodka 
och Red Bull-jäger är välkända begrepp i utelivet enligt vår undersökning. 
Energidrycken konsumeras dessutom mer i festsammanhang än vid fysisk aktivitet. 
Differentiering av image syns även i Red Bulls symboler, talespersoner, design och 
även via de kanaler som varumärket syns inom. Som tidigare nämnt så har 
varumärket hela tiden varit synligt i sammanhang av sport och liknande aktiviteter, 
deras produkt har haft samma design och utseende sedan den lanserades och 
varumärket har ett tydligt formspråk inom tv-reklam. Det viktiga i differentiering av 
image är att Red Bull hela tiden kommunicerar ut en enhetlig bild och som stämmer 
med deras identitet.  
 
Varumärke och image 
Clow och Baack (2009) menar att lyckad marknadskommunikation grundar sig i ett 
företags definierade image. Red Bull skapar relationer med sina kunder genom 
image- och varumärkesperspektivet, vilket enligt Gazelius och Wildenstram (2007) 
fokuserar på att bygga och vårda företagets policy. Perspektivet går ut på att 
produkten hela tiden stödjer varumärket, och Red Bull genomför ständigt 
imageskapande åtgärder som styrker varumärket, genom sampling, events och 
reklam. Gezelius och Wildenstam (2007) menar dock även att ett välkänt varumärke 
inte behöver betyda att dess produkter är marknadens bästa, utan bevisar istället att 
själva varumärket står i centrum för konsumentens köpbeslut. Författarna menar 
även att varumärkes image är den samlade målgruppens uppfattning om varumärket, 
och styr därmed varumärkets position på marknaden. Oavsett vilken image ett 
företag har är målet att skapa ett unikt intryck i konsumenternas medvetande.  

De fördelar som en stark image kan medföra som Clow och Baack (2009) 
tar upp syns i att Red Bull har lättare att lansera nya produkter under varumärket då 
konsumenterna vet vad det är för typ av produkt de köper och vilken kvalitet de 
betalar för. Image kan även öka kundlojaliteten och ge positiv word-of-mouth, vilket 
i sin tur ger företag en bredare spridning och nå nya kunder. Word-of-mouth i sin tur 
gör att Red Bull kan ta ut högre priser och når nya kunder hela tiden. Med andra ord 
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har Red Bull byggt en stark image som ger dem immateriella och materiella fördelar 
så som positiv attityd, word-of-mouth och bättre placering hos återförsäljare.  

Går man vidare och tittar på själva varumärket Red Bull så måste man se till 
företagets identitet, image och profil menar Gezelius och Wildenstam (2007). Det 
som alla varumärken eftersträvar är en överlappning mellan identitet, image och 
profil, att man uppnår att det som företaget är, vad man vill vara och hur man 
uppfattas sammanfaller i en enda bild. Eftersom att vi inte fått tillgång till vad Red 
Bull själva anser sig vara, deras identitet, och hur de vill bli uppfattade, profil, så har 
vi svårt att se hur bra överlappning dessa har med varumärkets image. 

För att ett varumärke ska uppnå ett högt varumärkesvärde måste 
konsumenterna knyta starka, unika och fördelaktiga associationer till varumärket 
menar Dahlén och Lange (2009). Associationer till varumärken består av attribut, 
nyttor och attityder, vilka både formar varumärkets image och värde för 
konsumenterna.  

Många anser att Red Bull är dyr, och att energidrycker är ohälsosamma, men 
Red Bull är ändå enligt vår undersökning förstahandsvalet på marknaden. Red Bulls 
attribut är enligt konsumenterna även god smak, vilket även är den viktigaste faktorn 
vid köp, enligt enkätundersökningen. Konsumenternas syn på de personer som Red 
Bull sponsrar faller även in under produktens attribut. Nyttor är vad konsumenterna 
får ut av varumärket såsom extra energi och en törstsläckare. Konsumenternas 
attityder till Red Bull är att drycken är festlig, ledande på marknaden, originalet 
bland energidrycker samt att Red Bull har en framgångsrik marknadsföring. Red 
Bull anses överskattad, men konsumenterna har trots allt en positiv inställning till 
Red Bull, enligt vår enkätundersökning.  

Dahlén och Lange (2009) tar upp begreppet varumärkesanatomi som handlar 
om konsumenternas tankar och känslor om varumärket. Detta innefattar varumärkets 
personlighet, image, namn, slogan, logotyp, associationer, icke-funktionella och 
funktionella egenskaper samt sekundära varumärkesassociationer såsom 
talespersoner. Vår undersökning visar att Red Bulls varumärkesanatomi är välkänd 
bland konsumenter. Som talespersoner använder Red Bull de atleter och sponsorer 
som företaget arbetar med, då atleternas personligheter och image faller tillbaka på 
varumärkets image. Varumärkesanatomin bidrar till Red Bulls varumärkesvärde och 
är en del av företagets varumärkesbyggande åtgärder, enligt författarna. 

För att bygga varumärkesvärde krävs både igenkänning av varumärket samt 
ett särskiljande varumärke enligt Clow och Baack (2009). Varumärkesvärde kan ses 
utifrån företagets eller kundens perspektiv enligt Dahlén och Lange (2009). Enligt 
vår undersökning är kundernas kännedom om varumärket Red Bull hög, och deras 
attityder till varumärket är till mesta del positiva, vilket innebär att Red Bulls 
kundbaserade varumärkesvärde är högt. Varumärkeskännedomen kan dock vara hög 
även om konsumenterna är negativt inställda till varumärket menar författarna. Clow 
och Baack (2009) tar även upp att varumärket måste hänga med på nya trender inom 
sitt segment, arbeta i högt tempo och integrera nya och gamla medier för att bygga 
upp sitt varumärkesvärde. Red Bull arbetar aktivt med nya trender, aktiviteter och 
events inom både sportvärlden och festrelaterade områden. Företaget arbetar även 
med integrering av nya och gamla medier, genom att konsekvent förmedla sin 
slogan, varumärke, produkt och grafiska profil i tevereklam kombinerat med 
ständigt pågående events, sponsring, arenareklam och dräktreklam, samt sampling i 
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olika sammanhang. Samtliga kommunikationskanaler knyts samman genom Red 
Bulls hemsida, där konsumenter hittar information om företaget, deras events och 
sponsring. Denna kombination av varumärkeskommunikation ger igenkänning, ett 
särskiljande varumärke och bidrar till företagets varumärkeskapital. 

En av metoderna Red Bull använder sig av för att bygga varumärkesvärde är 
brand equity, mervärde. Brand equity innefattar unika drag hos varumärket såsom att 
varumärket är starkt förknippat med extremsport, tävlingar och events. Brand equity 
är ett starkt vapen mot att konsumenterna väljer ett billigare alternativ enligt Clow 
och Baack (2009). Enligt vår undersökning väljer de flesta konsumenter Red Bull 
framför andra energidrycker, trots att produkten upplevs som dyr, vilket är ett tecken 
på att konsumenterna upplever ett mervärde eller en högre nytta i Red Bull än dess 
konkurrenter.  

Att varumärket skapar värde i köpprocessen och att konsumenten upplever 
en nytta i varumärket tyder på ett högt konsumentbaserat varumärkesvärde menar 
Dahlén och Lange (2009). Anledningen till att Red Bull är konsumenternas 
förstahandsval kan även vara att produkten är mest känd på marknaden och ses som 
originalet, vilket även har med det konsumentbaserade varumärkesvärdet att göra. 
Det konsumentbaserade varumärkesvärdet påverkas av företagets 
marknadsföringsåtgärder, hur trovärdig, tydlig och konsekvent 
varumärkeskommunikationen är menar författarna. Red Bull kan ses som ett ”säkert 
kort” för osäkra konsumenter eftersom varumärket är välkänt och beprövat, vilket 
påverkar konsumenter i fråga om social acceptans och status, mindre upplevd risk, 
högre förväntad nytta och kvalitet.  

Red Bull har genom sin marknadskommunikation byggt upp ett starkt 
varumärke som ger fördelar gentemot företagets konkurrenter. Ett starkt varumärke 
ökar företagets flexibilitet, affärsmöjligheter och konkurrensimmunitet menar 
Dahlén och Lange (2009). Varumärket kan då utvecklas till fler produkter eller 
varumärken, vilket Red Bull och många andra energidryckstillverkare gjort med 
olika energidrycksvarianter inom samma kategori, till exempel energy shots.  

Konkurrensimmunitet innebär att varumärket får kundlojalitet så 
konkurrenterna ignoreras. Sedan Red Bulls intåg på den svenska marknaden har 
många konkurrenter dykt upp, men Red Bull är fortfarande ledande på marknaden 
(www.redbull.se). Vår enkätundersökning visar att många konsumenter dricker Burn 
och Powerking, men att Red Bull ändå är förstahandsvalet. Gezelius och 
Wildenstam (2007) menar även att starka varumärken har funktioner som ger mindre 
risk för priskrig. Red Bull har tack vare sitt starka varumärke kunnat behålla en 
något högre prissättning för sin produkt (www.racelife.se).  

Dahlén och Lange (2009) menar att ett inarbetat varumärkesnamn kan ge 
ögonblickliga associationer, och Clow och Baack (2009) menar att namnet är det 
första steget mot företagets personlighet. Red Bulls varumärkesnamn sätter en 
attityd och prägel över företaget och bidrar till en personlighet. Genom Red Bulls 
varumärkesnamn kan man läsa in att det handlar om kraft då man döpt produkten 
efter tjurar. Namnet är lätt att komma ihåg, representerar produkten och dess 
egenskaper och ingår under kategorin ”conceptual names” som författarna tar upp.  

För att en logotyp ska kunna framkalla meningsfulla associationer hos 
konsumenterna måste logotypen vara uppbyggd av välbekanta element som är lätta 
att förstå menar Dahlén och Lange (2009). Red Bulls logotyp, tjurar som attackerar 
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varandra, är en bra representation för energidrycker enligt författarna. Logotypen 
består av två tjurar som springer mot varandra, tjurarna representerar styrka och har 
signalfärgen röd. Bakom tjurarna finns en gul cirkel som representerar en sol som 
förstärker budskapet energi i produkten då solen är vår största energikälla. Red Bulls 
logotyp är uppbyggd av element som redan finns i konsumenternas 
associationsnätverk och är lätta för konsumenterna att förstå. Detta underlättar för 
konsumenter att knyta betydelsefulla associationer till Red Bulls logotyp enligt 
författarna.  

Enligt Clow och Baack (2009) är 69% av alla köp spontana i butiken, och då 
har förpackningen en betydande roll. Förpackningen är en del av Red Bulls 
marknadskommunikation och bidrar till att differentiera och synliggöra produkten, 
samtidigt som den gör reklam för varumärket. Enligt författarna ska förpackningen 
tillfredställa konsumentens behov av snabbhet, bekvämlighet och rörlighet, samt 
vara anpassad efter sin kontext, vara slående, unik och iögonfallande. Red Bulls 
burk är mer slimmat utformad än en standardaluminiumburk, och kan tänkas vara 
utformad med syfte att vara greppvänlig och smidig att förvara i fickor eller väskor 
för en målgrupp som lever en aktiv livsstil.  Red Bulls förpackning var unik i sitt 
format när den gjorde sitt intåg på marknaden, men idag har bland annat Burn 
samma format. Red Bulls design och färgval gör att deras förpackning syns i 
mängden av energidrycker då konkurrenter ofta använder sig av färgen svart, till 
exempel Burn och Monster. 

Red Bull är ett salient varumärke, baserat på Dahlén och Langes (2009) 
begreppsdefinition. Salienta varumärken uppnår en unik position, är populära och 
har hög kundlojalitet av andra orsaker än att de är billigast. Saliens handlar om 
konsumenternas associationer till varumärket, och kräver komplexitet i 
varumärkesassociationer så att det finns många olika ingångar från fenomen till 
varumärke. Enligt författarna uppnås saliens genom att företag successivt kopplar 
fler och fler ”krokar” till varumärket, samt genom att förstärka de existerande 
”krokarna”. Detta arbetar Red Bull med genom att ständigt synas i olika 
sammanhang av events, sampling och reklam.  
 
Budskap, kanal och reklam 
Clow & baack (2009) tar upp olika meddelandestrategier som ett företag kan 
använda sig av. Red Bull lyfter i sin reklam fram produktens attribut och fördelar 
utan att verka överlägset, och arbetar på så sätt med generiska meddelanden i en 
kognitiv meddelandestrategi enligt författarna. Företagets reklam förmedlar även ett 
budskap om att deras produkt ”ger dig vingar” och på så sätt ett budskap om att allt 
är möjligt om man dricker Red Bull, vilket anspelar på känslor och tillstånd, och är 
en affektiv meddelandestrategi. Upplevelserelaterad marknadskommunikation 
såsom sponsring, events och sampling är ännu en form av affektiv 
meddelandestrategi som Red Bull använder.  

Red Bull använder sig även av redundans och entropi i utformningen av sina 
budskap. Gezelius och Wildenstam (2007) menar att det är viktigt att utforma 
meddelanden så mottagarna reagerar. Red Bull kommunicerar budskap via event då 
överraskningar ingår, speciellt då det handlar om olika former av tävlingar då 
konsumenterna inte helt vet vad de kan förvänta sig. Andra faktorer som ingår vid 
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events är intensitet, storlek, färg och musik, vilka används för att fånga 
konsumenternas intresse. Entropi och redundans finns även i Red Bulls tevereklam 
där vissa element är ständigt återkommande, såsom produktens slogan, reklamens 
manér samt att reklamen alltid bygger på ett problem som presenteras och på något 
sätt löses med hjälp av Red Bull. Reklamen innehåller dock alltid entropi genom att 
ständigt förmedla nya berättelser och problem där produkten agerar problemlösare. 
Reklamfilmerna innehåller alltid en viss grad av överraskning, retningsstyrka, 
repetitionsfaktor, intensitet, rörelse, storlek, färg och ljudstyrka, vilket signalen 
måste innehålla enligt Gezelius och Wildenstam (2007). Språk, tilltal, miljöer, 
erbjudande och grad av faktabasering i budskapet är anpassat efter målgruppen för 
att tränga fram.  

Vidare använder sig Red Bull av buzz och word-of-mouth vid spridning av 
budskap och produkt. Förutsättningarna för att en buzz-kampanj skall få 
genomslagskraft är att produkten antingen är ny och unik, eller att reklamen fångar 
personers uppmärksamhet och genererar samtal mellan människor, menar Clow och 
Baack (2009). Enligt vår enkätundersökning väcker Red Bulls reklamfilmer många 
reaktioner, och Red Bulls kommunikationschef Jesper Antell intygar även att 
människor har mycket åsikter om företagets reklam enligt Bäcke och Örås (2009). 
Ett annat av Red Bulls knep är att använda sig av sampling för att skapa buzz och 
samtal. Detta kan ses då Red Bull finns med på olika event och delar ut gratisprover 
till bland annat studenter.  

Företaget arbetar som tidigare nämnt med extremsporter och via detta når 
Red Bull en bredare grupp av konsumenter. Red Bull får även extra mycket 
uppmärksamhet via sponsring av atleter då dessa skrivs om i media och Red Bull är 
med och sponsrar olika tillställningar där atleterna syns och agerar opinionsbildare. 
Andra former av opinionsbildare som Red Bull använder sig av är vanliga 
konsumenter som sprider varumärket genom positiv word-of-mouth. Det finns även 
en organiserad form av word-of-mouth som Red Bull använder sig av och exempel 
på detta är att Red Bull arbetar med så kallade Student Brand Managers 
(www.redbull.se), som finns på universitet och sprider varumärket bland studenter. 
Detta är ett effektivt tillvägagångssätt för att konsumenter lättare ska ta till sig 
budskap och anledningarna till detta är enligt Clow och Baack (2009) att 
konsumenter lyssnar mer till opinionsbildare än till företag.  

Att Red Bull använder sampling då de har en produkt som köps mest för sin 
smak, enligt vår undersökning, är ett effektivt tillvägagångssätt. Sampling är extra 
effektivt då man låter konsumenter prova varan gratis menar Clow och Baack 
(2009), vilket även medför en positivare attityd och högre benägenhet till köp av 
varan vid senare tillfälle. Genom sampling så har Red Bull lättare att nå ut till sin 
tänkta målgrupp och lättare att skapa en relation till sina konsumenter. Sampling 
skapar även intresse för produkten och uppmuntrar till buzz-marknadsföring och 
word-of-mouth menar Clow och Baack (2009). Författarna säger vidare att genom 
sampling kan Red Bull rikta sig direkt till sin specifika målgrupp, vilket är en 
kostnadseffektiv form av sampling. Red Bull väljer då strategiska platser och 
tillfällen för sin marknadskommunikation. Vid till exempel sportevenemang och 
tävlingar är det troligt att mottagarna är mer öppna och mottagliga för 
kommunikation, eftersom det är ett positivt, avslappnat sammanhang som 
mottagarna själva valt att närvara vid.  
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Red Bull använder sig även av viral marketing, interaktiv marknadsföring 
som går från en konsument till en annan enligt Clow och Baacks (2009) definition. 
Red Bulls hemsida uppmuntrar till viral marketing då den innehåller filmklipp, foton 
och spel som är relaterade till fest, sport och olika events som företagets målgrupp är 
intresserad av. På så sätt kan olika meddelanden spridas på internet, och många 
filmklipp från Red Bulls events går bland annat även att hitta på YouTube. 

Red Bull anordnar events, till exempel Red Bull Flugtag i Sverige. Detta är 
en slags upplevelsemarknadsföring där företaget använder evenemang för integrerad 
kommunikation. På så sätt blir människor delaktiga i en upplevelse, som de deltar i 
av egen fri vilja, samtidigt som Red Bull sänder ut kommunikationsmeddelanden 
som är integrerade med evenemanget i stort. 

Genom sponsring har Red Bull uppnått fördelar som gör att de kan knyta till 
sig fler associationer genom att de sponsrades image faller tillbaka på Red Bull 
enligt Grönkvist (2000). Red Bull kan då ta mer plats i konsumenternas medvetande. 
Målet med sponsring är att den integreras med företagets IMC, integrated marketing 
communication tema, enligt Clow och Baack (2009). Man måste kunna tyda på 
sammanhanget mellan de sponsrade aktörerna. När det gäller att välja rätt event och 
individer att sponsra är viktigt för företaget att man matchar publikens profil med 
företagets tänkta marknad, menar författarna vidare. Red Bull väljer noga ut olika 
atleter som står för värden och associationer som går hand i hand med Red Bulls 
image och de värdena som varumärket står för, representerar den livsstil Red Bull 
vill förknippas med. När det gäller sponsring av individer är det viktigt att titta på 
både de idrottsliga framgångarna och även på atletens personlighet, värderingar och 
sociala nätverk, menar Grönkvist (2000). Därför sponsrar Red Bull de främsta 
atleterna i världen som dessutom har mycket starka personligheter enligt Bäcke och 
Örås (2009).  

Red Bulls logotyp återfinns på de sponsrades hemsidor, i arenareklam och 
dräktreklam, samt att företaget nämns i olika texter om atleterna. På så sätt 
exponeras konsumenter för Red Bull ofta utan någon reflektion. Genom arenareklam 
köper Red Bull exponeringsutrymme med tanken att synas i teve, vilket enligt 
Grönkvist (2000) är framgångsrikt för företag som systematiskt och långsiktigt 
satsar på denna typ av reklam. Arenareklam är framgångsrikt eftersom tevetittarna 
inte byter kanal eller lämnar teven, vilket är möjligt vid traditionell tevereklam, 
menar Grönkvist (2000). Red Bull kombinerar sponsringen med andra 
marknadskommunikationsmetoder som sampling, vilket ger störst inverkan enligt 
Clow och Baack (2009). Genom sponsring förbättras företagets image, synlighet 
ökas, en tydligare skillnad från konkurrenter och hjälper företaget att skapa närmare 
förhållanden med nuvarande och framtida intressenter, menar Clow och Baack 
(2009). 
 
Konsumenten 
Konsumentens köparegenskaper påverkas av kulturella, sociala och personliga 
faktorer menar Oxholm & Magnusson (2008). Red Bull använder sig av 
marknadskommunikation som påverkar kulturella faktorer då de riktar sig till 
specifika kulturer och subkulturer, exempel är sampling och sponsring i valda 
sammanhang. De sociala faktorerna påverkas då företaget använder sig av 
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referensgrupper och horisontella opinionsbildare som är experter/atleter inom till 
exempel extremsport. Även att Red Bull använder sig av buzz, word-of-mouth och 
sampling är sociala faktorer men även kulturella om man studerar ur ett social 
klass/status perspektiv.  
Red Bull fokuserar även på att skapa en livsstil kring produkten, och livsstil är en av 
de starkaste personliga faktorerna enligt Oxholm och Magnusson (2008). Livsstil 
uttrycks i aktiviteter, intressen och åsikter, och därför ser Red Bull till att synas i 
samband med aktiviteter som målgruppen intresserar sig för.  

Även motivation till köp är något som Red Bull arbetar med. Man kan 
studera detta utifrån Maslows behovspyramid. Miller (2009) menar att modellen är 
en generalisering av människor och omfattar flera steg och behov; fysiologiska, 
trygghets-, sociala, utvecklings- och självförverkligande behov. Utifrån detta 
perspektiv kan vi se att Red Bull uppfyller det första behovet, fysiologiska behov, då 
produkten ger energi till konsumenter. Trygghetsbehov kan uppfyllas i konsumtion 
av varumärket, då det är beprövat och konsumenter vet vad de får vid köp. Sociala 
behov omfattar bland annat grupptillhörighet som konsumtion av varumärket ger. 

Red Bull som ett etablerat varumärke har en egen kultur och genom 
konsumtion av varumärke och produkt så får man tillhörighet till kulturen. 
Utvecklingsbehov som Red Bull uppfyller är att genom konsumtion så får 
konsumenter tillträde till en ny kultur och nya kunskapsområde inom olika former 
av extremsport som Red Bull väljer att lyfta fram i olika event och på webbplatsen. 
Red Bull har en egen tidning, Red Bulletin och en radio kanal, Red Bull Music 
Academy Radio (www.redbull.se) som möjliggör andra områden för konsumenter 
att ta del av och utvecklas inom. Det sista behovet som Maslows behovspyramid 
omfattar, självförverkligande behov, kan ses i att Red Bull ger sina konsumenter ett 
stort utbud av information och kunskap till sina konsumenter och de anordnar events 
och tillsällningar som omfattar konsumenternas deltagande. Red Bull uppmanar 
även sina konsumenter till kreativitet och nytänkande i samband med event och 
liknande.  

Vidare talar Clow och Baack (2009) om konsumenternas inköpsprocess 
utifrån ett antal steg som konsumenten genomgår. De steg som författarna tar upp är 
problemerkännande, informationssökning, utvärdering av alternativ och inköp. Red 
Bull har tagit fasta vid inköpsprocessens första steg, problemerkännandet, och utgår 
ifrån detta i sina reklamfilmer. Ur ett marknadskommunikationsperspektiv är 
informationssökning och utvärdering av alternativ viktiga vid utformning av Red 
Bulls meddelanden och budskap. Att Red Bull arbetar med samplingsteam som får 
agera ansikte utåt för Red Bull kan ses som ett strategiska val för konsumenternas 
informationssökning. Konsumenterna får en direkt kontakt med Red Bull via 
samplingsteam då dessa kan de besvara frågor och ge service till konsumenterna och 
på så sätt kan Red Bull lättare kontrollera vilken information som ges till 
konsumenterna. Även utvärdering av alternativ kan påverkas av samplingsteamen då 
konsumenterna får prova produkten gratis och får mer kunskap om produkten och 
dess attribut. Vid köpsituationer så har konsumenterna redan en referens att utgå 
ifrån vid utvärdering av andra alternativ. 

En övertalningsmodell är AIDA-modellen som Severin och Tankard (2001) 
tar upp. Stegen utgår från att kunskap bidrar till attityd som resulterar i specifikt 
beteende. Red Bull tillämpar AIDA-modellen genom det första steget, attention, då 
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företaget är med och sponsrar olika events runt om i Sverige. Den sponsring som 
Red Bull använder sig av skapar även buzz som gör att varumärket får 
uppmärksamhet av media och konsumenter. Det andra steget uppnås genom buzz 
och event som Red Bull arbetar med. De tillställningar som Red Bull arbetar med är 
ofta stora i media och omfattar ofta något unikt. Desire-steget uppnås av att Red Bull 
lyckats etablera sig på marknaden och har skapat en egen kultur som inte alla är en 
del av men kan bli. Det uppnås även då Red Bull syns och talas om i media och via 
word-of-mouth. Action uppnås när konsumenterna köper produkten och/eller deltar i 
Red Bulls olika events. 

För att studera Red Bulls varumärkeskommunikation studerar vi även 
konsumenternas attityd. Clow och Baack (2009) menar att en attityd är en mental 
position som konsumenten tagit mot ett ämne, person eller händelse. Positionen 
påverkar konsumentens känslor, perception, inlärningsprocess och beteende. I Red 
Bulls fall utifrån marknadskommunikationsperspektiv så kan konsumenters attityder 
påverka deras inköp. Det är genom reklam och andra marknadsföringsåtgärder man 
skapar känslor hos konsumenter och vill få konsumenterna att gå från att bara tycka 
bra om en produkt till att köpa den menar Clow och Baack (2009).  
Vidare så menar författarna att attityder består av tre komponenter; affektiv, 
kognition och beteende. Den affektiva delen av attityder omfattar konsumenternas 
känslor till Red Bull. Utifrån vår enkätundersökning kan vi se att de känslor som 
konsumenterna har mot Red Bull är de flesta positiva till varumärket och har en 
positiv inställning till Red Bulls marknadsföringsåtgärder. Den kognitiva delen av 
Red Bulls konsumenter är deras mentala bild, förståelse och tolkningar av 
varumärket. Vår undersökning visar att konsumenterna uppfattar Red Bull som 
ledande på marknaden, originalet och överskattat. Den sista delen, beteendemässiga, 
omfattar konsumenternas avsikter, handlingar och beteenden. Clow och Baack 
(2009) säger att reklam och andra marknadsföringsåtgärder skapar känslor hos 
konsumenterna, i detta fall Red Bulls tevereklam, hemsida, events och sampling. De 
känslor som skapas vill Red Bull i sin tur ska leda till ett beteende så återköp görs av 
konsumenterna.  

En annan aspekt av konsumenterna är deras värderingar. Värderingar skiljer 
sig från attityder som skapas medan värderingarna är övertygelser om ämnen och 
koncept och tenderar att vara bestående. Clow och Baack (2009) menar att 
värderingarna är ramar för attityder och leder vidare till styrning av personligt 
beteendet. Författarna menar att tilltala de grundläggande värderingarna så kan Red 
Bull påverka konsumenternas attityder. Lyckas Red Bull att knyta sin produkt till en 
värdering så kan Red Bull skapa en mer positiv bild och tjäna mer på detta. De 
grundläggande värderingar som Red Bull försöker kommunicera ut och knyta till sig 
är aktivitet, ansvar, passion och kreativitet.   

Vi har även studerat Red Bulls funktion hos konsumenterna som varumärke. 
Detta för att se hur varumärkeskommunikation och marknadskommunikation 
påverkar konsumenterna och vad de kan tjäna på konsumtion av Red Bull. Gezelius 
och Wildenstam (2007) menar att Red Bull som varumärke har fyra funktioner för 
konsumenterna; informationsbärare, minskar risker i samband med köp, minskar 
sökkostnader och minskar psykologiska risker vid köp. Red Bull som varumärke 
uppfyller alla dessa funktioner för sina konsumenter och detta är att varumärket är 
etablerat och varit med och skapat de spelregler som finns för produktkategorin. Via 
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detta så är varumärket Red Bull laddat med information om inte bara deras produkt 
utan hela kategorin. Att Red Bull bär på denna information ger konsumenter 
minskad risk vid köp, mindre psykologiska risker vid beslut och minskade 
sökkostnader. En psykologisk risk kan vara en rädsla att välja ”fel” produkt, bära 
”rätt” kläder och lyssna på ”rätt” musik. Då är den mest kända produkten ett säkert 
val. Ett företag med ett välkänt och inarbetat varumärke innebär att man som kund 
”vet vad man får”. Red Bull blir därför det naturliga valet för många konsumenter då 
de anses vara originalet och ledande på marknaden enligt vår undersökning.  
Att Red Bull arbetar med att uppnå detta och behålla sin roll som informationsbärare 
är för att konsumenter kan betala mer för välkända varumärken än okända då 
konsumenter vet vad de betalar för, menar Gezelius & Wildenstam (2007). 
Varumärket ger även konsumenten en identitet inom olika grupper enligt Dahlén och 
Lange (2009). En sammanfattning av vad Red Bull ger sina konsumenter är 
förenklad beslutsprocess, identitet och grupptillhörighet.  

Vidare så kan man se konsumenternas funktion för Red Bull. Förutom ett 
rent ekonomisk värde så bidrar även konsumenter som informationsbärare enligt 
Dahlén och Lange (2009). De är tydligt i Red Bulls buzz och word-of-mouth 
kommunikation då konsumenterna själva får sprida information om produkt och 
varumärke. Konsumenterna agerar även som inköpspreferenser till andra och bidrar 
till attityder kring Red Bull. 
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7. Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur Red Bull med hjälp av 
varumärkeskommunikation lyckats skapa ett starkt varumärke, uppnå sin position 
och behålla sin position på marknaden. Vi har genomfört vår studie med två olika 
utgångspunkter; utifrån konsumenternas syn, attityder och tankar kring varumärket 
Red Bull och utifrån företagets perspektiv. Utifrån de empiriska data vi samlat in 
under forskningsarbetet kan vi tydligt se hur Red Bull arbetar med kommunikation 
av varumärke och image. Genom vår kvantitativa enkätundersökning har vi fått ta 
del av hur konsumenterna ser på varumärket. 
 
Red Bulls varumärkeskommunikation 
Den första frågeställningen var ”Hur arbetar Red Bull med 
varumärkeskommunikation av företagets image?”. 

Det som vi kommit fram till är att Red Bulls huvudsakliga 
kommunikationskanaler är sampling, reklamfilmer, events och sponsring. Företaget 
är även bra på att skapa word-of-mouth, buzz-marknadsföring och viral marketing. 
Deras marknadskommunikation är konsekvent och sammanhållen, och knyts 
samman via företagets webbplats. Denna konsekventa och tydliga kommunikation, 
med kanaler som hela tiden stärker och påverkar varandra, har lett till att Red Bull 
fortfarande är ledande på marknaden. Detta i kombination med att företaget besitter 
många fördelar som pionjär, samt att produkten enligt vår undersökning anses vara 
godast.  

Konsekvent tilltal, budskap och stora satsningar på marknadsåtgärder har 
varit betydande för Red Bull. Något som man måste ta hänsyn till är det faktum att 
Red Bull var en av de första aktörerna inom sin produktkategori och på så sätt även 
fått en pionjärs fördelar, detta har även hjälpt Red Bull att inta en stor och självklar 
position som aktör inom energidrycksmarknaden.  

Red Bull har även konsekvent under tiden kommunicerat samma värden och 
attribut och på så sätt skapat en tydlighet och trovärdighet för varumärkets image 
och produkt. Red Bull har under de 14 år som de varit aktiva i Sverige alltid valt att 
associeras till samma typer av aktiviteter. I Red Bulls fall så handlar det som tidigare 
nämnt om extremsport och inom detta fält har företaget knutit till sig ett antal olika 
sporter som de sedan associeras med. Även att Red Bull arbetar med sponsring gör 
att företaget har fler associationer då den sponsrades associationer överförs till Red 
Bull. På så sätt uppfattas de även "äga" olika produktattribut och associationer då 
ingen av deras konkurrenter vågar komma allt för nära Red Bulls image.  

De marknadsåtgärder och strategier som Red Bull valt att använda sig av vid 
kommunikation av varumärke och produkt har varit betydande för byggandet av 
varumärket. Att Red Bull använder sig av buzzmarknadsföring och word-of-mouth 
anser vi vara ett effektivt val då man vill skapa samtal mellan människor om produkt 
eller varumärke, och få ett positivt mottagande av konsumenterna då man sprider 
information och medvetenhet. Red Bull har även alltid en koppling tillbaka till deras 
webbplats som finns med på produkter, i reklam och annat kommersiellt material 
som Red Bull använder sig av. Red Bulls användning av deras logo och hänvisning 
till deras webbplats gör att konsumenterna alltid exponeras för varumärke och 
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webbplats omedvetet och genom detta lagras Red Bulls grafiska profil, meddelanden 
och webbplats i konsumenternas kategoriassociationer. 

Red Bull använder sig av kommunikationsteoriernas strategival för 
marknadsledare, genom att ständigt förbättra sin marknadsposition genom att locka 
till sig nya köpare via events, sponsring och sampling. Andra detaljer som har 
betydelse för Red Bulls framgångsrika kommunikation är att företaget väljer 
situationer när mottagaren är öppen att ta emot budskap, har ett intresse och behov 
av till exempel gratisprover. Detta sker i samband med sampling, events, sponsring 
och arenareklam. 

Red Bull var en av de första aktörerna på marknaden för energidrycker i 
Sverige och vid deras intåg använde de sig av negativ inramning som strategi för 
utformning av reklamen. Detta syns tydligt i deras reklamfilmer som framhåller 
produkten som en problemlösare. Det taktiska valet av negativ inramning och 
faktiska attribut hjälpte Red Bull att sprida information om produkt, varumärke och 
kategori då konsumenterna inte tidigare var så bekanta med kategorin energidryck 
och varumärket Red Bull. Red Bull lanserades genom breda 
marknadskommunikationsåtgärder från företaget och detta ledde i sin tur till buzz 
och word-of-mouth av varumärke och produkt då dessa var nya på marknaden. 

Nu när marknaden är mogen är emotionell positionering och kundrelationer 
viktigt, vilket inkorporeras i Red Bulls events, sponsring och sampling. Företaget 
skapar en bestämd image genom sin identitet och differentierar sig på ett emotionellt 
plan, vilket ligger helt i linje med de teorier och taktiker som finns för mogna 
marknader . 

Red Bulls marknadskommunikation utgår till stor del ifrån ett 
imageperspektiv. Företaget differentierar sig genom image, vilket uttrycks i de 
aktiviteter, ämnen, personer och events de stödjer. Genom image- och 
varumärkesperspektivet stödjer hela tiden produkten varumärket, och Red Bull 
genomför ständigt imageskapande åtgärder som styrker varumärket.  
 
Red Bull och deras målgrupp 
Vår andra frågeställning var ” Hur anpassas kommunikationen av varumärket efter 
målgruppen och vad har målgruppen för bild av varumärket?”. 

Det vi kommit fram till är att Red Bulls målgrupp är ungdomar i åldern 16-
25 år, och personer som är i behov av extra energi vid fysisk eller psykisk 
utmattning. Red Bull arbetar mycket med event och sponsring, vilket innebär att 
företaget kan rikta sig direkt till de intressen och subkulturer som deras målgrupp 
befinner sig inom. Genom detta så lockar företaget själv till sig konsumenter till en 
specifik plats och på så sätt kan Red Bull lättare sprida sitt varumärke och sin 
produkt. Att konsumenterna självmant kommer till företagets event har även 
inflytande på hur benägna de är att köpa och ta till sig information om Red Bull.  

Red Bull involverar även sina konsumenter på de olika eventen som de 
arrangerar då det ofta handlar om tävlingar inom någon form av sport där personer 
kan delta som publik eller tävlande. Detta i sin tur leder ofta till buzz om Red Bull, 
och genom att ta till vara på detta så kan företaget sprida sitt varumärke vidare 
genom andra medier. Vår enkätundersökning styrker och bevisar även att 
associationerna till extremsport är något konsumenterna kopplar till varumärket. 
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Företaget använder sig väldigt mycket av sampling vilket är viktigt då Red 
Bulls produkt ofta köps för sin smak. Genom att finnas på olika platser där 
produkten kan uppfylla olika behov hos kunden så får Red Bull ett positivare 
mottagande. Konsumenterna blir då även mer mottagliga och öppna för att ta till sig 
budskap och information. När Red Bull först lanserades i Sverige så var de väldigt 
aktiva med sampling och detta i sig skapade samtal om varumärke och produkt då 
Red Bull fanns på plats och man kunde se den omtalade Red Bull-bilen.  

Som tidigare nämnt använder sig av buzzmarknadsföring och word-of-
mouth för att ge målgruppen en positivare inställning till Red Bull och deras 
produkt. Man involverar även målgruppen då de själva kan få jobba för Red Bull 
som Student Brand Manager.  

Red Bull satsar på konsekvent sampling, sponsring och events för att kunna 
behålla sin position i konsumenternas medvetanden. Red Bull har en position på 
marknaden som är tätt knuten till extremsport vilket gett varumärket dess 
associationer, och när det händer något nytt inom extremsport så finns Red Bull 
alltid närvarande i form av arena- eller dräktreklam. 

 Red Bull har definitivt lyckats nå fram till allmänheten med sin breda 
marknadskommunikation, vilket har lett till att de flesta känner till dem. Även de 
konsumenter som aldrig dricker energidrycker känner till Red Bull, och skulle helst 
välja Red Bull om de någonsin skulle dricka energidryck. Många uppskattar Red 
Bulls events, och många uttrycker även en slags fascination över företagets 
marknadskommunikation. Red Bulls smak spelar även en stor roll i företagets 
framgångssaga. På enkätens öppna kvalitativa fråga valde många att kommentera 
Red Bulls goda smak. Enkäten visade även att det absolut viktigaste vid valet av 
energidryck är smaken, och att majoriteten helst dricker Red Bull. 

Men många har samtidigt en negativ inställning till Red Bull. Vissa anser att 
energidrycker överlag är ohälsosamma, att Red Bull är dyr, överskattad och smakar 
dåligt. Vissa är även negativt inställda till företagets marknadskommunikation och 
tycker att deras reklam är uttjatad och töntig. Detta kan kopplas samman med 
kommunikationschefen Jesper Antells uttalanden om att Red Bulls reklamfilmer 
provocerar, och är någonting som människor antingen älskar, eller älskar att hata. 
Att reklamen innehåller en viss grad retningsstyrka är troligen även en anledning till 
att de flesta känner till den. De negativa åsikterna om Red Bull kan också knytas an 
till litteratur inom ämnet som säger att varumärkeskännedomen kan vara hög även 
om konsumenterna är negativt inställda till varumärket. Flera respondenter tyckte 
även att Red Bull är störst på marknaden på grund av sin marknadskommunikation, 
och inte på grund av att deras produkt är den bästa på marknaden.  

Enkätundersökningen visar också att det näst viktigaste för konsumenter vid 
köp av energidryck är priset, att många anser att Red Bull är dyr, men att Red Bull 
ändå är konsumenternas favorit. Detta kan ses som ett bevis på 
marknadskommunikationens genomslagskraft. Genom marknadskommunikation kan 
ett varumärke bli känt av allmänheten och top-of-mind inom sin kategori bland både 
alla konsumenter som är positivt inställda till varumärket och företaget, och de som 
är negativt inställda. Samt att marknadskommunikation kan få produkten att bli top-
of-mind inom kategorin, även bland personer som inte ens konsumerar liknande 
produkter. 
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Enligt vår enkätundersökning är Red Bull både omtyckt och igenkänt bland 
konsumenter, vilket tyder på en lyckad och tydlig positionering. Red Bull har sedan 
sitt intåg på den svenska marknaden varit konsekventa och tydliga med sin 
marknadskommunikation. De har till exempel hållit fast vid sina tecknade 
reklamfilmer trots att företaget ofta tar emot mail från irriterade tevetittare. 
Denna konsekventa och tydliga signal bygger upp Red Bulls konsumentbaserade 
varumärkesvärde.  

Det är intressant att Red Bull marknadsförs som en energidryck när dess 
huvudsakliga användningsområde enligt vår undersökning är som ett drinktillbehör. 
Red Bull marknadsförs som en produkt som ska användas vid psykisk och fysisk 
ansträngning, och marknadsförs i huvudsak i samband med sportrelaterade 
aktiviteter. Men drycken konsumeras mest i samband med fest. Drycken har 
dessutom blivit en given ingrediens i drinkarna Red Bull-jäger och Red Bull-vodka, 
där produktens namn är en del av drinkens namn, och blivit synonymt med drinkar 
som blandas med energidryck. 

Eftersom denna uppsats skrivs inom ämnet medie- och 
kommunikationskunskap med inriktning mot grafisk design, var det även intressant 
att se hur produktens design och varumärke enligt enkätresultatet hade minst 
påverkan vid valet av energidryck. Vi tror ändå att design och varumärke har stor 
inverkan på konsumenternas köp. Anledningen till enkätresultatet vi fick på denna 
fråga kan vara att konsumenternas inköpsprocess är en psykologisk process som till 
viss del är omedveten. Varumärkespreferens och designens påverkan kan vara något 
konsumenterna inte är medvetna om. Marknadskommunikationens syfte är trots allt 
att påverka konsumenterna, vare sig de är medvetna om det eller ej. Dessutom kan 
begreppen design och varumärke, som är tydliga och välkända för oss, förefalla 
oklara och ”luddiga” för personer som inte är insatta i området, och därför har få 
personer kryssat för dessa alternativ.  
 
Konkurrensanpassning 
Vår tredje frågeställning var ” På vilka sätt har varumärkeskommunikation och 
image påverkats/anpassats efter andra konkurrenter?”. 

Forskning visar att varumärken som är först i sin kategori ofta utkonkurrerar 
sina efterföljare under en längre tid. Detta är en av pionjärers fördelar som Red Bull 
onekligen skördar frukterna av. Detta gör bland annat att de kan ta ut ett högre pris. 
Dessutom anses Red Bull vara originalet bland energidrycker, vilket leder till att 
Red Bull upplevs vara den mest kända och beprövade varumärket inom sin kategori 
och därför tryggast och pålitligast att köpa. 

Enligt vår enkätundersökning är Red Bulls största konkurrent varumärket 
Burn som Coca-Cola ligger bakom. Burn har snabbt kommit in på marknaden för 
energidrycker och tagit en plats i konsumenternas medvetanden. Detta har påverkat 
Red Bull i den mån att de kan ha förlorat delar av marknaden. Red Bull har visat sig 
vara snabba på att följa de trender som finns på marknaden efter konkurrenternas 
utbud. I detta fall handlar det om nya förpackningar av befintliga produkter, såsom 
energy shots. Vem som var först med energy shots på marknaden av de olika 
varumärkena i Sverige är oklart, men alla de större aktörerna i Sverige har breddat 
sortimentet och lagt till denna typ av produkt. Vi kan konstatera att Red Bull har 
hängt med på trenden att utöka sortimentet med energy shots, men företaget har 
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samtidigt inga fler varianter än en sockerfri energidryck, vilket konkurrenterna har 
gott om. Det kan anses anmärkningsvärt att Red Bull inte använder utveckling av 
sortimentet som en strategi för att behålla sin marknadsledande position i större 
utsträckning än de gör idag. 

Något som vi även uppfattar som ett troligt resultat av den nya ökade 
konkurrensen på marknaden, är att Red Bull blir allt med slutna och håller mer på 
sin information. Vi anser detta då vi inte kunde få någon information eller uttalande 
av Red Bull själva utan hänvisades till deras webbplats. Enligt vår uppfattning har 
företaget ingen fördjupad information om Red Bull Sverige utan endast en liten 
enkel övergripande text om det globala varumärket Red Bull. Varför vet vi inte, men 
företaget verkar blivit mer slutna med sin företagsinformation. Möjligtvis försöker 
företaget genom att begränsa informationen lokalt, förstärka intrycket av att vara ett 
stort, globalt och världsledande varumärke, och på så sätt anspela ytterligare på att 
vara den största aktören på energidrycksmarknaden, i hela världen. 

Denna slutenhet kan leda till obalans mellan de associationer som Red Bull 
har och påverkar den signal som de sänder ut till konsumenterna, signalen i sin tur 
hänger samman med Red Bulls konsumentbaserade varumärkesvärde. Detta 
eftersom de i sin övriga marknadskommunikation är öppna och bjuder in ”alla” att 
vid sina events. Den signal som leder till konsumentbaserat varumärkesvärde måste 
vara tydlig och trovärdig för att företag ska kunna bygga ett starkt konsumentbaserat 
varumärkesvärde. I hur stor utsträckning denna obalans mellan associationerna till 
Red Bull får för signalens trovärdighet och tydlighet kan bara framtiden visa men 
det är troligen inte en positiv förändring för Red Bull i längden om detta kommer att 
sprida sig mer inom de olika avdelningarna och företagets 
varumärkeskommunikation. 

Red Bull har lyckats kommunicera sin relativa position vilket gör att 
varumärket idag äger en relativ egenskap, och är mer typiskt för just sin kategori. 
Detta syns bland annat i att Red Bull haft inflytande på energidrycksmarknadens 
smak, förpackning och även sponsring. Trender som att Red Bull har en sockerfri 
variant av sin produkt hittas även hos andra konkurrenter med liknande alternativ.  

Den mest tydliga och stora skillnaden mellan varumärkena inom energidryck är 
Burns positionering. Burn positionerar sig som tidigare nämnt som en 
premiumprodukt och har fokus på nattklubbar och DJ:s. Burn har även ett bredare 
sortiment i syfte av variation i smak på sina produkter jämfört med Red Bull. Hur 
detta kommer att påverka Red Bull framöver kan diskuteras, liksom ifall Red Bull 
kommer ta fram nya smaker eller försöka nå andra målgrupper än tidigare. Hittills 
har Red Bull endast gjort små utvecklingar av sortimentet. Att Burn försöker 
positionera sig på nattklubbar kan hota Red Bull då varumärket och produkten redan 
är etablerad i dessa miljöer och är starkt förknippade med fester, vilket vår 
enkätundersökning visar. Hur Red Bull kommer att hantera de nya konkurrenterna i 
framtiden kan bli intressant att se 

Avslutningsvis kan vi säga att Red Bull blivit ledande på 
energidrycksmarknaden eftersom företaget är pionjär på marknaden och fortfarande 
kan skörda frukterna av att vara först och upplevas som originalet. Red Bull arbetar 
med konsekvent och tydlig marknadskommunikation genom kanaler som förstärker 
varandra, och är dessutom duktiga på att kombinera nya och traditionella medier. 
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Kommunikationen anpassas och riktas direkt till målgruppen, genom events, 
sponsring och sampling.  

Red Bull har inte märkbart påverkats särskilt mycket av konkurrensen på 
marknaden. De har behållit samma strategi sedan sitt intåg på den svenska 
marknaden. Företaget hänger med på trender inom kategorin, men har samtidigt inte 
utvecklat ett lika brett sortiment som konkurrenterna. Vilken aktör som var först 
med att utveckla sitt sortiment är oklart. 

 Än så länge behåller Red Bull sin ledande position på marknaden tack vare 
sina pionjärsfördelar och sin breda och konsekventa marknadskommunikation. Det 
återstår att se om Red Bulls ursprungliga taktik håller när konkurrensen ökar, eller 
om företaget kommer tvingas anpassa sin marknadskommunikation ytterligare i 
framtiden… 
 
7.1 Vidare forskning 
 
Något som vi finner intressant och som vi ser som förslag till vidare forskning skulle 
vara att genomföra liknande studier i andra länder utanför den västerländska 
kulturen. Länder i till exempel mellanöstern eller Asien. Vi anser att detta hade varit 
intressant eftersom vissa uppfattar Red Bulls reklam som provocerande, och att den 
ofta anspelar på sex. Det skulle vara intressant att se om Red Bull anpassar sin 
kommunikation till olika länder och kulturer där den allmänna uppfattningen om vad 
som är och inte är ok, är annorlunda.  

Även djupare studier kring varumärken och attityder hade varit intressant att 
genomföra. Något som vi upptäckte under arbetets genomförande var att resultatet 
från vår enkätundersökning var att det flesta väljer varumärket och produkten Red 
Bull framför konkurrenter men att de ändå har en ganska negativ inställning till 
varumärket. 
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Bilaga 2: Red Bulls Reklamfilmer 
Reklamfilm Superhero 
0:31 min 
 
Reklamfilmen börjar med att man får se en man som sitter sovandes i en fåtölj med 
ena benet på en pall. Manne är iförd en röd klädnad med blå stövlar. Mannen sitter 
framför ett kylskåp och till höger om kylskåpet finns ett öppet fönster. Det syns att 
det är natt och att mannen befinner sig i en storstads miljö, vilket förstärks av Bullret 
utifrån samt mannens snarkande. Plötsligt vaknar mannen då ett skrik hörs och 
mannen sätter sig upp i fåtöljen och tittar mot fönstret. Mannen reser sig upp och 
börjar gå mot fönstret och tittar ut. Mannen vänder sig sedan om med ett leende på 
läpparna och ställer sig upp bredvid fönstret och drar sin hand genom håret. Mannen 
vänder sig sedan om mot kylskåpet samtidigt som en röst säger ”Don’t worry my 
dear. I’m on my way”. Samtidigt som detta så öppnar mannen ett kylskåp som är 
tomt förutom två burkar som står på den tredje hyllan. Mannen tar ut burkarna och 
lyfter dom och vänder dom upp och ner samtidigt som en röst säger ” Oh empty, that 
too” I bakgrunden hörs skrik och stämnings musik. Sedan så får man se en soptunna 
som är full av burkar och det ligger en massa brukar runt om den och man får se hur 
det slängs två nya tomma burkar på denna. Mannen stänger kylskåpet och sätter 
händerna över öronen och vänder sig mot fönstret samtidigt som man hör skrik och 
ljud från staden. Mannen går fram till fönstret och stänger det och vänder sig sedan 
mot kameran och ryker på axlarna med en suck. Sedan kommer det in en röst som 
säger ” No red Bull. No wings”. Samtidigt som rösten säger det så kommer det in en 
bild på en Red Bull samt en text som säger det samma som speaker rösten. 
 
Pigeon 1 
0:31 min 
 
Filmen börjar med att man får se en gående man. Mannen är iklädd en gul klädnad, 
bruna skor och glasögon. Han håller en portfölj i ena handen och en tidning under 
den andra armen, mannen är gående med en riktning från höger till vänster. I 
bakgrunden hörs ljud av vinden och han fotsteg samt några hmm:ande ljud från 
mannen. Plötsligt hör man en fågel som samtidigt kommer in i bild. Fågeln kommer 
in i bild precis ovanför mannen och han tittar upp. Fågeln börjar cirkulera runt 
mannen ovanför i luften samtidigt som den tittar på mannen, mannen fortsätter att 
gå. Fågeln börjar tillslut att flyga rakt ovanför mannen samtidigt som den kraxar och 
tittar då och då ner på mannen. Tillslut så ser man hur fågeln bajsar ner mot mannen. 
Fågelbajset träffar mannen på hans axel, han stannar upp och släpper de saker han 
har i händerna och tittar ner på axeln. Sedan tar mannen fram en näsduk och torkar 
sig på axeln. Sedan så tar mannen upp sin portfölj och plockar upp en burk och 
tömmer dess innehåll samtidigt som han börjar gå igen. Mannen kastar sedan burken 
över axeln och ett par vingar växer ut på hans rygg. Mannen släpper sin portfölj 
samtidigt som han flyger upp mot fågeln. Mannen placerar sig ovanför fågeln i 
luften och ler ner mot den samtidigt som han knäpper upp sina byxor. Fågeln ser upp 
på mannen och ger ifrån sig ett skrik. Efter detta så kommer filmens pay-off text 
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som säger ”Red Bull gives you wiiings” och en bild på produkten samtidigt som en 
röst läser upp texten. 
 
Flying Clothes 
0:31 min 
 
Filmen  börjar med en översiktsbild och man ser en bänk placerad i mitten av rutan. 
Runt om bänken ser man buskar samt en fågel som sitter mitt på bänkens ryggstöd 
samt en handväska som är placerad på bänkens vänstra sida. Plötsligt så kommer det 
ner en sko som landar på bänken samtidigt så hör man ett hmm:ande och ett falljud 
när skon kommer ner. Fågeln börjar röra sig och det kommer fler falljud och en till 
sko kommer flygande ner mot bänken. Fågeln skriker lite och tittar upp samtidigt 
som den börjar flaxa och det kommer ner allt fler kläder mot honom på bänken. 
Under tiden som det kommer ner allt fler och fler kläder så hör man stönanden och 
fnitter tillsammans med bakgrundsmusik som går upp och ner mellan olika toner. 
Fågeln sitter på bänkens vänstra sida och tittar fram och tillbaka på de saker som 
faller ner och plötsligt kommer det två burkar ner flygande mot fågeln. Fågeln börjar 
flaxa och det blir en närbild på de två burkarna som hamnat på marken vid bänken. 
Fågeln flyger ner mot burkarna och sätter sig på dom och smakar på drycken. 
Samtidigt som detta så hör man en kvinnoröst som säger ”Red Bull gives you 
wings”. 
 
Ingen Red Bull, Inget Lyckligt Slut 
0:28 min 
 
Filmen börjar med en översiktsbild som visar en dal mellan två berg. På de två olika 
bergen ser man två tält. På berget till vänster så ser man ett rött tält och på berget till 
höger finns ett blått tält. Bilden byts sedan till en närbild berget till vänster med det 
röda tältet. Vid tältet kommer det upp rökmoln samtidigt som man hör en röst, som 
tillhör en man, säga �”var hälsad min vita duva”, samtidigt som detta så hörs 
bakgrundsmusik. Det kommer upp ett nytt rökmoln som har formen av ett hjärta 
samtidigt som man har samma röst säga ”mitt hjärta känns så tungt” och molnet 
försvinner ner i dalen. Bilden förändras och man får se berget till höger med det blå 
tältet. Vid det blå tältet kommer det först ett moln som har formen som ett hjärta och 
sedan kommer ett moln i formen av en björn. Samtidigt som detta hör man en 
kvinnoröst säga ”mitt också bruna björnen”. Bilden byts sedan efter det till den 
första översiktsbilden. Från det röda tältet kommer det moln från det röda tältet 
samtidigt som man hör mannens röst säga ”ett år har gått och fortfarande kan vi inte 
komma över till varandra”. Efter detta säger mannen ”bruna björnen kan inte hoppa 
så långt” samtidigt som ett mon, som har formen som en björn, illustrerar detta. 
Efter detta så hör man kvinnans röst igen som säger ”å vita duvan kan inte flyga” 
samtidigt som ett moln kommer från hennes tält med formen av en kvinna. Kvinnan 
fortsätter efter detta att säga ”bara i tankarna är vi tillsammans” samtidigt som två 
moln formas som två ringar som sitter ihop. Sedan kommer det en massa moln från 
det röda tältet och man hör mannen säga ”ja men även min kropp längtar efter dig”. 
Efter detta så kommer det en massa moln från det blå tältet i formen av en massa 
små hjärtan och kvinnorösten säger ”åhhh”. Efter detta så hör man en speaker röst 
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säga ”ja ingen red Bull, inget lyckligt slut”. Samtidigt som detta så byts bilden och 
man får se produkten samt en text som säger det samma som speaker rösten 
 
Student 
0:31 min 
 
Filmen börjar med att man får se en säng placerad i bildens mitt. I sängen ligger det 
en pojke och vid fotändan av sängen så är en tjej placerad sittandes på knä. I sängen 
finns två föremål placerade och under sängen vid fotänden ligger en katt. Bilden är 
ganska mörk men det finns en lampa som lyser ner på sängen. Pojken som ligger ner 
i sängen sjunger ” Sjung om studenten lyckliga dagar” men slutar och börjar bläddra 
i en bok samtidigt som han säger ”Nej imorgon är det biologitenta”. Samtidigt som 
han  säger detta så höjer han sina händer mot huvet och boken faller ner på golvet. 
Sedan säger pojken ”och jag kan ingenting” samtidigt som et andra föremålet faller 
ner på golvet och katten springer ut ur bild. Tjejen som varit placerad på sängens 
fotända böjer sig fram mot pojken. Hon säger ”jag kan ju lära dig allt du behöver 
veta. Kom hit bara”. Samtidigt som hon säger detta så släcker hon lampan och 
placerar sig liggandes på pojken och placerar sina händer på hans ansikte. Pojken 
sträcker sig efter lampan och tänker samtidigt som han säger ”nej det går inte. 
Imorgon handlar det inte om biologi i praktiken utan om teorin och båda går ju inte, 
eller hur?”. Under tiden som pojken säger detta sätter sig tjejen i sin första position 
samtidigt som pojken drar upp täcket till under näsan. Efter detta så böjer sig tjejen 
ner och plockar upp en burk och visar för pojken samtidigt som hon säger ”Jodå det 
är bara att dricka en red Bull, den livar upp både kropp och sinne”. Pojken ställer sig 
upp längsmed sängens överdel och har täcket framför sig men tar burken och dricker 
dess innehåll. Efter att pojken tömt burken så säger han ”Men sen då?”, tjejen är nu 
placerad framför pojken på knä och har armarna sträckta ut mot honom och säger 
”först hoppar vi på det praktiska och sen över vi på teorin”. Samtidigt som hon säger 
detta så sträcker hon sig mot lampan och släcker. Sedan hörs en röst som säger ”Red 
Bull ger dig viiingar”. Och man ser hur tjejen drar ner killen mot sig så de hamnar 
liggandes på varandra och bilden byts och pay-off texten syns som säger det samma 
som speaker rösten och en bild på produkten syns. 
 
Reklamfilm Last Will 
0:31 min 
 
Reklam filmen börjar med att man ser en man som står med ett bred i handen. 
Mannen är klädd i blå kläder med en blå slips. Mannen står bakom ett bord och på 
bordet står en fotoram med en bild på en man i förd glasögon. Mannen på fotot syns 
bara ner till axlarna. Framför fotoramen, på bordet, ligger en rosa blomma. Bilden 
zoomas ut samtidigt som mannen i de blå kläderna säger ”I shall now read the last 
will and testament” och man får se tre personer till bakifrån. Bilden byts sedan och 
man får se samma tre personer sittandes bredvid varandra. Till vänster om 
personerna står en stor växt i kruka och till höger ser man hörnet av en ram. Längst 
till vänster av de tre personerna sitter en flicka med rött hår, grå rosett på huvudet 
och iförd en svart och vit klänning. Bredvid flickan sitter en äldre dam, damen bär 
glasögon, hatt och grå kläder. Damen plockar upp en näsduk och tårkar sig runt 
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ögonen. Till höger om den äldre damen sitter en ung pojke. Pojken bär även 
glasögon och har gråa kläder på överkroppen, svart fluga och vita byxor. Samtidigt 
som man ser den tre personerna hör man mannen i de blå kläderna säga ”the 
deceased leaves all of his money, property and valuables to...” Bilden byts till 
mannen i de blå kläderna och han säger ”miss Jacqueline Monique Smith”. Bilden 
byts i samband med detta till de tre personerna som vänder sig om och tittar mot 
höger, kameran gör en vridning och man får se en ny person. Personen är en kvinna 
som sitter med benen i kors iförd en rosa klänning, hatt och rosa skor på en stol. 
Kvinnan klappar sig själv på benet och sitter upp mott vänster. Kameran gör en 
utzoomning så man får se kvinnan på stolen nere i den höra hörnet och de tre andra 
personerna nere till vänster i hörnet samtidigt som detta sker så hörs 
bakgrundsmusik som liknar en saxofon. Bilden byts och det blir en närbild på den 
äldre damens knä där hon har en handväska. Damen öppnar väskan och plockar upp 
en burk och tömmer dess innehåll. Damen lägger ner burken i väskan igen samtidigt 
som det växer ut ett par vingar på hennes rygg, bakgrundsmusiken förändras och blir 
mer ”äventyrlig”. Damen lyfter från stolen samtidigt som bilden förändras och man 
får se mannen i de blå kläderna som ler och håller upp testamentet mot kvinnan i 
hatten. Den äldre damen flyger fram mot mannen i de blå kläderna och tar pappret 
och flyger sedan ut ur bild.  Bilden byts och man får se mannen som finns avbildad i 
fotoramen liggandes på ett moln iförd vit klädnad och har en gloria. Mannen har en 
tankebubbla från sig som visar kvinnan i hatten. Tanke bubblan försvinner och 
mannen säger ”oh-oh” och ger sig snabbt av från molnet. Samtidigt som detta sker 
kommer den äldre damen flygande mot mannen med pappret framför sig och 
försvinner sedan ut ur bild. Bilden byts ut mot en bild av produkten Red Bull och 
under denna syns payoff texten som säger ”Red Bull gives you wiiings” samtidigt 
som en speaker röst säger samma sak. 
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Bilaga 3: Frågeformulär till Red Bull 
 
- Vilken position inom företaget har du? 
- Vilken är Red Bulls primära målgrupp? (Livsstil, åldergrupp, sysselsättning mm.) 
- Vilka kanaler använder ni för att kommunicera ert varumärke till målgruppen? 
- Hur ser Red Bull på vad ett varumärke är? 
- Vilka värdeord, vilken profil och identitet har företaget? 
- Brukar ni mäta effekterna av er varumärkeskommunikation? Hur och med vilken 

intervall sker detta? Vilket resultat har ni fått? 
- Red Bull sägs ha varit först på energidrycksmarknaden men har idag flera 

konkurrenter. Hur har konkurrensen påverkat er marknadskommunikation? 
- Vilka personer och evenemang sponsrar ni i Sverige? Och utifrån vilka kriterier 

väljer ni ut dessa? (Tex DJs och sportatleter.) 
- Hur positionerar sig Red Bull på marknaden? 
- Hur ser Red Bulls kommunikationsstrategi ut? 
- Ett sätt att stärka sin position som marknadsledande på en marknad är att bredda 

sortimentet. När lanserades Red Bulls energy shots i Sverige? Planerar ni att 
utöka sortimentet ytterligare i framtiden?  

- Ser Red Bulls varumärkeskommunikation likadan ut i hela världen? Hur mycket av 
Red Bulls varumärkeskommunikation styrs av Red Bull i Sverige?  
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Bilaga 4: Modell: Image 
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Bilaga 5: Modell: Konsumentbaserat Varumärkesvärde 
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Bilaga 6: Enkätfrågor 
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Bilaga 7: Tabell: Kön & Ålder 
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Bilaga 8: Tabell: Påståenden 
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Bilaga 9: Tabell: Kriterier av energidrycker 
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Bilaga 10: Tabell: Igenkänning 
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Bilaga 11: Tabell: Kontakt med Red Bull 
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Bilaga 12: Tabell: Val av energidryck 
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Bilaga 13: Diagram: Konsumtionstillfällen 

 
 


