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I 

Svensk titel: Kundens makt på varumärkesmarknaden – hur tänker konsumenten 

 

Engelsk titel: Customer´s power on the brand market – how the customer thinks 

 

Utgivningsår: 2012 
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Handledare: Ulf Sternhufvud 

 

Abstract 

The present study discusses the subject of marketing trademarks. Trademarks are a 

constant topic of current interest as consumers face every day of this phenomenon. A 

brand is built up of several attributes that make up the company's public face. When the 

consumer values the different attributes, this means that the brand is perceived 

individually. As a result, the consumer ultimately has the power to decide which brand to 

buy. 

 

Our survey was conducted in central Gothenburg over two days between the hours of 10 

to 19. The participating respondents consisted of passing people ranging in age from 20-

79. A total of 150 respondents in the survey and the purpose was to analyze which 

attributes consumers value higher compared to other attributes that make up a brand. 

 

Language: Swedish 
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II 

Sammanfattning 

Föreliggande studie behandlar ämnesområdet varumärken som tillhör ämnet 

marknadsföring. Varumärken är ett ständigt aktuellt ämne då konsumenter möts dagligen 

av detta fenomen. Ett varumärke byggs upp av flertalet attribut som tillsammans skapar 

företagets ansikte utåt. Då konsumenten värderar attributen olika medför det att 

varumärket uppfattas individuellt. Följden blir att konsumenten i slutändan har makten att 

bestämma vilket varumärke som de vill köpa.  

 

Vår undersökning genomfördes i centrala Göteborg under två dagar mellan klockan 10 

till 19. De deltagande respondenterna bestod av förbipasserande människor inom 

åldersintervallet 20-79. Totalt deltog 150 respondenter i undersökningen och syftet var att 

analysera vilka attribut som konsumenten värderar högre jämfört med andra attribut som 

bygger upp ett varumärke.  

 

 

Nyckelord: varumärke, konsument, lojalitet, kvalitet, positionering, kännedom 
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1 INLEDNING 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I dagens samhälle ökar ständigt människors konsumtion av kläder. 

 

Vi köper fyrtio procent mer (kläder) i dag än för nio år sedan, men i kronor räknat 

är skillnaden inte så stor. Kläderna har samtidigt sjunkit i pris. En studie i 

Storbritannien visade liknande resultat och där hade klädkonsumtionen ökat med 

femtio procent mellan 1999 och 2006 (Håkansson, 2011). 

 

Enligt Mugge et. al (2010) anser att det finns flera olika undersökningar inom ämnet. 

Inom dessa beskrivs hur olika psykologiska faktorer har sin påverkan på konsumenten. 

Det kan innebära en koppling till tidigare minnen eller erfarenheter som påverkar 

konsumentens köpbeslut som denne gör senare i livet. Det är även bevisat att 

psykologiska faktorer påverkar konsumenten vid impulsinköp. Exempelvis om man 

tidigare inhandlat ett klädesplagg med ett visst varumärke så är det stor sannolikhet att 

konsumenten kommer välja samma varumärke igen, ifall konsumenten är nöjd med det 

tidigare inköpet vill säga (ibid). 

 

Under 1980-talet fick svenskarna större möjlighet att påverka sin livssituation på grund 

av att ekonomin förbättrades. Sverige blev mer internationaliserat vilket gjorde det 

möjligt för den vanlige svensken att påverka sina val eftersom fler alternativ fanns 

tillgängliga samtidigt som kommunikationen med omvärlden förbättrades. Marknaden 

var tidigare mer sluten då Sverige hade sämre kontakt med omvärlden vilket minskade 

valen för den vanlige svensken (Parment, 2008). 

 

Individen fick nu möjlighet att uppfylla sina sekundära behov utöver de primära behoven 

som tidigare varit prioritet. Det medförde att individen kunde tänka mer på sina egna mål 

som exempelvis att kunna välja ett yrke som denne anser intressant. Följden blev att 

individen fick en mer optimistisk tro på framtiden eftersom svårigheter låg bakåt i tiden 

samtidigt som fler möjligheter skapades (Parment, 2008). 

 

Även inom näthandeln har impulsinköpen bland konsumenterna ökat. Konsumenten 

köper då mer än vad de egentligen planerat att göra. Lättillgängligheten är den största 

delen till varför konsumenten väljer att handla mer än planerat (Borås Tidning, 2008). 

Passer & Smith (2008) anser att alla människor påverkas mer eller mindre av köpbeslut 

eftersom alla behöver vissa förnödenheter för att överleva. Maslows behovstrappa är en 

känd modell som påvisar människors behov. Det finns flera olika nivåer i denna modell 

och för att komma upp på en högre nivå så måste behoven vid lägre nivåer under vara 

Den inledande delen beskriver bakgrunden till val av ämnesområde. Tidigare forskning 

presenteras samt kopplas samman med studiens syfte. Kapitlet beskriver även hur 

föreliggande studie är uppbyggd. 
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tillfredsställda. Den första nivån handlar om fysiologiska behov såsom luft, vätska, mat 

samt värme. Kläder tillhör alltså den grundläggande och första nivån i Maslows 

behovstrappa (ibid). I dagens samhälle så handlar det vanligtvis inte om att endast 

inhandla kläder för att bara uppfylla behovet av att hålla värmen. 

 

Från att ha gått från en sluten marknad till en internationaliserad marknad så uppkom 

möjligheterna att välja bland olika varumärken då fler produkter fanns tillgängliga för 

kunden. Individens identitet och varumärkets betydelse för individen fick nu en starkare 

koppling (Parment,2008). Under 1990-talet fick ekonomin en ny innebörd genom att 

entreprenörskapet blev starkare. När valmöjligheterna ökade medförde det att företagen 

blev tvungna att tänka på ett nyskapande sätt för att upprätthålla sin plats på marknaden. 

Därmed undvika att förlora marknadsandelar till konkurrenter (Ferguson, 2008 i 

Dahlbom och Allergren, 2010). 

 

När fler aktörer intog marknaden var det nödvändigt för företagen att fokusera på att 

förbättra attribut inom varumärket. Det kunde bland annat ta sig uttryck i att företagen 

förbättrade kvaliteten på sina produkter  (Dahlbom och Allergren, 2010). Det blev även 

viktigt att skapa en stark relation till kunden och för att lyckas med det så började 

företagen använda sig utav relationsmarknadsföring vilket innebar att fokus låg på mer än 

endast produkten. Marknadsföringen blev nu mer riktad mot specifika kunder. 

Relationsmarknadsföring skiljer sig ifrån tidigare sätt att marknadsföra. Under 1970-talet 

använde företag sig utav massmarknadsföring vilket innebar att samtliga kunder nåddes 

av samma marknadsföring. Fokus låg på att öka försäljningen för företagen. 

Massmarknadsföringen gick under 1980-talet över till tjänstemarknadsföring, vilket 

innebar att fokus låg på kundens behov. Kunskap blev viktigare då det handlade om att 

skapa en varaktig relation med kunden (Eriksson och Åkerman, 1999). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Genom att skapa förståelse kring människans grundläggande behov av bland annat värme 

så leder denna förståelse oss vidare till andra behov som människan har (Pearson, 1999). 

Idag köps inte kläder endast för att man ska hålla sig varm och det är många faktorer som 

påverkar köpbeteendet. Flertalet av dessa handlar om psykologiska faktorer som gör att 

en människa väljer att köpa en viss produkt eller en produkt av ett visst märke. Dessa 

psykologiska faktorer kan exempelvis vara minnen eller tidigare erfarenheter som gör att 

konsumenten köper ett visst klädesmärke (Mugge et al, 2010). 

 

Konsumentens beslutsprocess vid inköp av en produkt beskrivs enligt Park & Stoel 

(2005) i en modell som förtydligar de ytterligare behov som människan har (ibid). 

Föreliggande studie fokuserar på alla delar i modellen; beslutsuppkomst, 

informationssökning, utvärdering av alternativ, köpbeslut samt efterköpbeteénde. Alla 

delar är intressanta för att de på något sätt har koppling till hur konsumenten kommer 

fram till sitt slutgiltiga beslut vid inköp av ett specifikt varumärke. 

 

Beslutsuppkomst, som är det första steget i modellen, är av intresse då det är i denna 

process som ett behov uppstår. I nästa steg som är informationssökning så får 
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konsumenten upp ögonen för olika klädesmärken (Park och Stoel, 2005). I utvärdering av 

alternativ så är det här konsumenten väljer bort icke relevanta produkter. Exempelvis då 

det är ett varumärke som konsumenten ej varit nöjd med innan så är det ej så troligt att 

denne överväger att köpa just det varumärket igen, andra alternativ kommer då att 

utvärderas (ibid). Köpbeslut samt efterköpsbeteende är de steg som kommer att vara mest 

intressanta för vår uppsats då dessa är avgörande i beslutsprocessen. Köpbeslut är det steg 

där kunden bestämmer sig för vilket varumärke som väljs, stegen innan har gjort att detta 

beslut har tagits. Därför måste vi beakta tidigare steg lika noggrant för att få en tydlig 

helhetsbild. Efterköpsbeteendet är vid intresse då det är i detta steg som konsumenten gör 

en utvärdering ifall det valda varumärket upplevde förväntningarna. Om så är fallet, så är 

det troligt att konsumenten kommer att skapa början på ett lojalt band till just detta 

klädesmärke och bejaka detta vid framtida utvärderingar (Meyer-Waarden, 2006). 

 

Vi har valt att skapa en övergripande förståelse för beslutsmodellen då denna innehåller 

konsumentens bakomliggande faktorer till varför ett visst klädesvarumärke väljs. Det är 

en intressant process som vi själva anser är komplex och den innehåller många 

intressanta aspekter från flera olika ämnesområden. Fokus för studien kommer att vara de 

attribut som påverkar konsumenten vid inköp av varumärken. 

 

Eriksson och Åkerman (1999) anser att varumärket fungerar som symbol både för 

producentföretagets image och identitet, såväl som för själva produkten (ibid). I 

föreliggande studie ansluter vi oss till denna definition. 

 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

• Vilka varumärkesfaktorer är betydelsefulla för konsumenter och hur skiljer det sig 

mellan olika åldrar samt kön? 

 

1.4 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att vi vill bidra till en ökad förståelse gällande vilka 

attribut som konsumenten värderar högre än andra attribut vid köp av en produkt från ett 

visst varumärke.  

 

1.5 PROBLEMAVGRÄNSNING 

Respondenterna i undersökningen var inom åldersintervallet 20-79 vilket medför att 

övriga åldrar inte är inkluderade. Anledningen till avgränsningen är att vi ansåg att 

personer utanför åldersintervallet ej är relevanta då vi ansåg att hela åldersintervallet ej 

gör inköp av varumärken själva. 
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1.6 DISPOSITION 

För att göra det enklare för läsaren har vi valt att presentera studiens upplägg utefter 

följande kapitel: 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Den inledande delen beskriver bakgrunden till val av ämnesområde. Tidigare forskning 

presenteras samt kopplas samman med studiens syfte. Kapitlet beskriver även hur 

föreliggande studie är uppbyggd. 

 

Kapitel 2 – Metoddiskussion 

Detta kapitel beskriver hur vi har designat studien i föreliggande uppsats. Kapitlet berör 

även val av metod samt jämförelser mellan alternativa metoder. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver forskning som genomförts inom ämnesområdet. Informationen i 

kapitlet är insamlad data från vetenskapliga artiklar samt annan relevant litteratur. 

 

Kaptiel 4 – Empiri 

Detta kapitel presenterar resultatet från den kvantitativa marknadsundersökningen. 

Empirin är uppdelad utefter resultat från samtliga respondenter, åldersintervall samt kön. 

 

Kapitel 5 – Analys 

Detta kapitel presenterar förhållandet mellan tidigare forskning samt den kvantitativa 

marknadsundersökningen. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Detta kapitel presenterar våra slutsatser gällande analysdelen av föreliggande studie följt 

av våra rekommendationer för fortsatt forskning. 
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2 METODDISKUSSION 
 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

2.1.1 POSITIVISM 

Positivism utgår från insamlad kunskap från den sociala verkligheten. Förhållningssättet 

innebär att insamlingen av data ska ske objektivt. Inom positivism undersöks ett 

påstående hur väl det överensstämmer med den sociala verkligheten (Bryman, 2011) 

(Bryman och Bell, 2011). 

2.1.2 HERMENEUTIK 

Hermeneutik är ett förhållningssätt som bygger på att den person som läser en annan 

författares redan publicerade text skall tolka denna text utifrån författarens synvinkel. 

Personen som tolkar en annan författares text ska ha kunskap gällande författarens 

externa effekter som kan ha påverkat texten då den framställdes (Bryman, 2011). 

2.1.3 VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

I föreliggande studie har vi använt oss utav ett positivistiskt förhållningssätt. 

Förhållningssättet innebär att undersökningen vi genomfört har utgått från teoretiska 

kunskaper som vi erhållit genom tidigare publicerad fakta som sedan användes vid analys 

av studien. Därtill har vi samlat in stora mängder egna statistisk data för att kunna 

genomföra vår studie.  

 

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 

2.2.1 DEDUKTIVT ANGREPPSÄTT 

Deduktivt angreppssätt bygger på att forskaren analyserar redan existerande fakta inom 

ämnesområdet för att sedan kunna genomföra en undersökning som bekräftar hypotesen. 

Den hypotes som forskaren försöker bevisa ska kunna återges till logiska samband så att 

det är möjligt att relatera samband mellan olika parametrar. Deduktivt angreppssätt är det 

mest förekommande sättet vid framställning av forskningsstudier inom 

samhällsvetenskap. Deduktivt angreppssätt associeras ofta till det kvantitativa 

angreppssättet (Bryman, 2011) (Bryman och Bell, 2011). 

 

2.2.2 INDUKTIVT ANGREPPSSÄTT 

Induktivt angreppssätt utgår från en undersökning som sedan analyseras med hjälp av 

redan existerande fakta (Bryman, 2011) (Bryman och Bell, 2011). Om en forskare 

genomför en observation innan denne har studerat tidigare publicerade texter så kan det 

Detta kapitel beskriver hur vi har designat studien i föreliggande uppsats. Kapitlet 

berör även val av metod samt jämförelser mellan alternativa metoder. 
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medföra att nya metoder för genomförande skapas (Bryman och Bell, 2011). Induktivt 

angreppssätt associeras ofta till det kvalitativa angreppssättet (Bryman, 2011) (Bryman 

och Bell, 2011). 

 

2.2.3 VÅRT ANGREPPSSÄTT 

I föreliggande studie har ett deduktivt angreppssätt använts. Utgångspunkten har varit 

existerande teori som granskats och utefter den information som erhållits så har en 

undersökning genomförts. Existerande teori samt undersökningen har varit underlag för 

den analys som vi sedan genomfört. 

 

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

2.3.1 KVALITATIV METOD 

En kvalitativ metod kan innebära att information samlas in med hjälp av en djupintervju. 

En djupintervju kan vara både ostrukturerad samt semistrukturerad (Bryman, 2011). En 

ostrukturerad intervju innebär att intervjun genomförs med öppna frågor vilket innebär att 

respondenten får tala fritt kring ämnet. Fokus ligger ej på antalet frågor då färre frågor 

ändå kan inbringa tillräckligt med information då frågorna är öppna (Bryman och Bell, 

2011). Burgess anser att ”ostrukturerade intervjuer tenderar att till sin natur likna ett 

vanligt samtal” (Burgess, 1984 i Bryman, 2011). Om djupintervjun sker semistrukturerat 

så innebär det att personen som genomför intervjun har en mall där ämnesområden som 

ska beröras finns med. Under intervjun kan personen som genomför intervjun ställa mer 

djupgående frågor som har ger möjlighet att utvinna mer information av respondenten 

(Bryman, 2011). 

 

För att inbringa information genom en kvalitativ metod kan forskaren använda sig utav 

fokusgrupper vilket innebär att flertalet personer sitter och diskuterar definierade frågor 

(Bryman, 2011) (Bryman och Bell, 2011). Genom att använda sig utav fokusgrupper så 

kan diskussionen utmynna i att problem identifieras tack vare att gruppen har haft en 

diskussion kring ämnesområdet (Bryman och Bell, 2011). 

 

2.3.2 KVANTITATIV METOD 

En kvantitativ metod kan innebära att information samlas in med hjälp av en strukturerad 

intervju vilket innebär att respondenten skall svara på specifika frågor som forskaren 

ställer. Intervjun utgår från ett frågeformulär och det är viktigt att forskaren förklarar 

frågorna på ett sådant sätt att respondenten förstår innebörden av frågan samt hur denna 

skall besvaras (Bryman och Bell, 2011). 

 

Observationer är ett annat sätt att samla in information på. Det kan liknas med en intervju 

men skillnaden är att denna form av undersökning ej innehåller konkreta frågor. Istället 

observeras respondenternas handlingar i olika situationer exempelvis vid möten (Bryman 

och Bell, 2011). 
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Vid användning av kvantitativa metoder ligger fokus på att resultaten från 

undersökningar samt intervjuer skall kunna mätas. Det är därför viktigt att frågorna är väl 

valda så att variabler kan jämföras (Bryman och Bell, 2011). 

 

2.3.3 VÅRT VAL AV METOD 

I föreliggande studie används en kvantitativ metod för att samla in primärdata. Denna 

data inskaffades genom en enkät. Metoden har använts i studien på grund av att vi anser 

att en enkät är ett bra sätt att samla in en stor mängd data inom valt ämnesområdet. En 

enkät besvaras individuellt av respondenterna vilket medför att respondenterna ej 

påverkas av varandra.  

Vi har reflekterat över de möjligheter som finns för att samla in primärdata till 

föreliggande studie och valt metoden enkätundersökning. Andra metoder som vi 

reflekterade över var djupintervjuer samt fokusgrupper. Djupintervjuer samt 

fokusgrupper är kvalitativa metoder som vi ansåg skulle vara möjliga att genomföra i 

denna studie. Dock anser vi att en enkät ger oss möjligheten att samla in en större mängd 

data än vad djupintervjuer och fokusgrupper hade gjort. Djupintervjuer och fokusgrupper 

hade gett oss djupare information om respondenternas åsikter vilket ej var vårt primära 

behov. 

 

2.4 DATAKÄLLOR 

2.4.1 SEKUNDÄRDATA 

Den data som är behandlad men ej insamlad av författarna till en avhandling kallas 

sekundärdata. Denna information har samlats in för att uppnå ett annat syfte än det som 

den nuvarande avhandlingen har. Denna information har tidigare varit primärdata då 

informationen samlades in första gången. Vid användning av sekundärdata så uppnås en 

högre kvalitet då denna är tidigare granskad. Det ska dock tilläggas att kvaliteten på 

primärdata avgör hur hög kvalitet som sekundärdata kan få (Bryman och Bell, 2011). 

2.4.2 PRIMÄRDATA 

Primärdata är den data som har samlats in specifikt för studiens syfte. Informationen kan 

samlas in genom bland annat undersökningar då informationen utvinns från 

respondenten. Primärdata är den data som gör att uppsatsen blir unik (Strömquist, 2006). 

2.4.3 VÅRT VAL AV PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 

I denna avhandling nyttjar vi både primär- samt sekundärdata. Primärdata utfärdas av vår 

enkätundersökning. Denna data kan vid senare tillfälle utgöra sekundärdata för fortsatt 

forskning. Sekundärdata används för att skapa teoretisk förståelse genom att studera 

tidigare forskning inom ämnesområdet. Sekundärdata utgörs av vetenskapliga artiklar 

samt annan relevant litteratur. 

 

Undersökningens primärdata redovisas i form av tabeller. Resultatet har vi valt att 

redovisa i både antal samt procent. Procenttalen har avrundats så att samtliga kolumner i 

tabellerna är hundra procent vilket är matematiskt korrekt. 
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2.4.4 ENKÄT 

En enkät är en sammansättning av frågor som respondenten i fråga skall besvara. 

Frågorna kan vara uppbyggda på olika sätt. En fråga kan vara öppen, vilket innebär att 

respondenten får svara fritt utan svarsalternativ. Om frågorna ej är öppna så har frågorna 

svarsalternativ och dessa kan skilja sig åt. Det kan exempelvis vara en fråga där 

respondenten skall svara ja eller nej eller att respondenten skall rangordna alternativ 

(Bryman, 2011) (Bryman och Bell, 2011). 

 

Enkäter samt strukturerade intervjuer beskrivs genom begreppet tvärsnittsdesign. 

Begreppet förklarar hur en undersökning som involverar bland annat enkäter eller 

strukturerade intervjuer genomförs. Tvärsnittsdesign belyser förmågan att finna samband 

mellan olika variabler vid analys (Bryman, 2011). 

 

2.5 URVAL 

2.5.1 ICKE-SANNOLIKHETSURVAL 

Icke-sannolikhetsurval innebär att respondenterna som deltar i undersökningen ej har 

valts ut slumpmässigt. Det innebär att alla människor från samma population ej har 

samma möjlighet att delta i undersökningen (Bryman, 2011) (Bryman och Bell, 2011). 

2.5.2 VÅRT URVAL 

I föreliggande studie har vi använt oss utav ett icke-sannolikhetsurval vid genomförande 

av enkätundersökningen. På grund av att vi genomförde undersökningen i centrala 

Göteborg under två heldagar klockan 10-19 så hade ej alla människor från Göteborg 

samma möjlighet att delta i undersökningen. Vi valde att genomföra undersökningen i 

Göteborg eftersom vi ansåg att det är enklare att få svar av fler respondenter gentemot en 

mindre stad. Vi valde att använda oss utav ett icke-sannolikhetsurval eftersom vi ville 

samla in information från en bred målgrupp.  

 

För att vi skulle kunna analysera den insamlade informationen ansåg vi att det var 

nödvändigt med 150 respondenter för att vi skulle kunna finna intressanta slutsatser.  I 

och med att undersökningen involverade 150 respondenter medförde det att fler 

respondenter ej kunde delta då det fanns en begränsning vid detta antal. För att öka 

möjligheterna för fler människor att delta i undersökningen så valde vi att genomföra 

undersökningen på flertalet olika platser. Genom att stå på olika platser i centrala 

Göteborg vid genomförandet av enkätundersökningen så ökade chanserna för att fler 

människor skulle ha möjlighet att delta. 

2.5.3 BORTFALL 

De människor som väljer att ej delta i undersökningen på grund av något skäl tillhör då 

det så kallade bortfallet vid en undersökning. Bortfall kan även innebära de respondenter 

som väljer att ej svara på en specifik fråga i undersökningen (Bryman, 2011). 
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2.5.3.1 VÅRT BORTFALL 

Undersökningen kommer inte att få något bortfall i teoretisk bemärkelse då vi valt att ej 

räkna med personer som inte deltar i undersökningen. Exempelvis om personer ej har tid 

att svara på enkäten så accepterar vi att människor inte vill delta och vi betraktar ej det 

som bortfall. Vi gör således inte någon bortfallsanalys. 

 

2.6 KÄLLKRITIK 

Litteraturen som behandlats i studien kommer från Borås Stadsbibliotek, Borås 

Högskolas bibliotek samt Handelshögskolan i Göteborgs bibliotek. Vid insamling av 

information har litteraturen granskats för att litteraturen ska innehålla delar som fungerar 

givande med studiens syfte. Utgivningsår har varit en betydelsefull del vid val av 

litteratur då studien är ett aktuellt ämne och därför anser vi att källor som publicerats de 

senaste åren varit viktigt att beakta. För att studera hur ämnesområdet utvecklats genom 

åren så har vi även använt oss utav äldre litteratur.  

 

Artiklarna som använts i föreliggande studie har hämtats från Högskolan i Borås 

biblioteksdatabas. Vid sökning har vi använt oss utav urvalet peer-reviewed samt 

vetenskaplig för att finna vetenskapliga artiklar. Artiklarnas syfte har även granskats så 

att den löpande ej ska vara missvisande. 

 

Undersökningen genomfördes för att generera primärdata till vår studie. Studien 

genomfördes i centrala Göteborg på flertalet platser under två heldagar klockan 10-19 för 

att nå en så bred målgrupp som möjligt. Alla människor som passerade platsen som vi 

hade möjlighet att kontakta tillfrågades. Vi kunde ej påverka köns- samt 

åldersfördelningen i undersökningen.  

 

2.6.1 HANTERING AV KÄLLOR I TEXTEN 

I föreliggande studie används Harvardsystemet för källhänvisning i den löpande texten. 

Studien är framarbetad efter en tydlig struktur så att läsaren enkelt ska kunna förstå 

vilken extern källa som används samt när våra egna reflektioner används. 

 

2.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Reliabilitet är ett begrepp som belyser undersökningens trovärdighet. Genomförandet av 

en undersökning vid ett senare tillfälle skall generera liknande resultat för att 

undersökningen skall erhålla hög reliabilitet (Bryman, 2011). 

 

Validitet beskriver ifall undersökningens slutsats överrensstämmer med det verkliga 

resultatet. Det finns olika typer av validitet såsom intern validitet samt extern validitet. 

Intern validitet handlar om det finns förhållanden mellan olika variabler i 

undersökningen. Extern validitet beskriver hur stor sannolikhet det är att det resultat som 

undersökningen genererar kan återkopplas till verkligheten (Bryman, 2011). 
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2.7.1 UNDERSÖKNINGENS RELIABILITET OCH VALIDITET 

Undersökningens trovärdighet anser vi är hög då undersökningen bestod av 150 

respondenter samt att undersökningen genomfördes på flertalet platser. Undersökningen 

genomfördes klockan 10-19 under två dagar vilket medför att om undersökningen 

kommer att genomföras igen så bör undersökningen genomföras vid samma tidsintervall 

för att uppnå liknande resultat.  

 

Intern validitet uppnås i studien genom att information gällande kön samt åldersintervall 

kan kopplas till frågorna. Med hjälp av dessa variabler kan sammanhang samt mönster 

finnas mellan de olika variablerna. Extern validitet anser vi att vi uppnår genom att 

undersökningen inkluderar 150 respondenter som är av olika kön samt inom olika 

åldersintervaller. Något att ta hänsyn till är det lägre antalet respondenter inom 

åldersintervallet 70-79 samt manliga respondenter. Det kan ha påverkan på validiteten då 

fördelningen mellan kön samt ålder är ojämn. Vi har även noga stämt av att våra 

enkätfrågor utgår från en rimlig grund för att besvara studies forskningsfrågor samt uppnå 

studiens syfte. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? 

Samtliga produkter är i besittning av ett varumärke men själva varumärket är mer än 

själva produkten (Gustafsson och Rennemark, 2006). Det är företagen som skapar 

varumärket genom att ta fram bland annat en logotyp (Falonius, 2010). Produkter kan på 

så sätt urskiljas gentemot liknande produkter på marknaden. Kunderna besitter makten att 

avgöra vilket varumärke som han/hon väljer (Gustafsson och Rennemark, 2006). Det är 

därför kunden som avgör hur varumärket uppfattas, det vill säga positivt eller negativt. 

Om varumärket uppfattas positivt så kommer produkterna i sin tur att uppfattas positivt 

vilket kan öka möjligheten till att kunden köper produkten (Gustafsson och Rennemark, 

2006) (Falonius, 2010). Det är viktigt att varumärket behåller sin dignitet och att det inte 

försämras genom samarbete med andra företag. Om ett varumärke expanderar och lägger 

till produktkategorier som skiljer sig helt från dess urspungsprodukt så kan även det 

påverka varumärket negativt. Ett exempel kan vara varumärket Prada som bland annat 

säljer exklusiva väskor, om detta företag skulle börja sälja godis så skulle varumärket allt 

eftersom minska sin tydliga koppling med exklusiva väskor (Morrin et al, 2006).  

 

Ett varumärke är företagens sätt att synas på marknaden vilket medför att kunderna har 

möjlighet att uppfatta varumärkets existens (Blomqvist et al, 1999). Det är ej endast ett 

avgörande gällande köp utan ger även möjlighet för företaget att sälja produkter i högre 

prisklasser då ett starkt varumärke kan ge möjlighet till detta (Falonius, 2010). 

 

När ett varumärke har skapats så är det fortfarande arbete som återstår. Ett varumärke är 

ständigt under utveckling vilket medför att det aldrig kan ses som fulländat. Det är viktigt 

att förtydliga att varumärke kan ha två olika betydelser, företagsnamn samt 

produktvarumärke (Eriksson och Åkerman, 1999). Varumärket kan ha flera olika 

utseenden och dess syfte är att kunden ska koppla varumärkets utseende till produktens 

attribut. Om varumärket utseende är simpelt så blir det enklare för kunden att uppfatta 

och därmed koppla varumärket till produkten och dess attribut. Om kunden kopplar 

varumärket till produkten så stärks varumärket (Dahlbom och Allergren, 2010). 

  

Eriksson och Åkerman (1999) anser att varumärket fungerar som symbol både för 

producentföretagets image och identitet, såväl som för själva produkten (ibid). I 

föreliggande studie ansluter vi oss till denna definition. 

 

 

Detta kapitel beskriver forskning som genomförts inom ämnesområdet. Informationen i 

kapitlet är insamlad data från vetenskapliga artiklar samt annan relevant litteratur. 
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3.2 VILKA DELAR KRÄVS FÖR ATT BYGGA UPP ETT STARKT 
VARUMÄRKE? 

3.2.1 VISION OCH AFFÄRSIDÈ 

För att skapa ett varumärke behövs en affärsidé samt en vision. En affärsidé beskriver 

syftet med produkten medan en vision beskriver de framtidsmål som företaget vill uppnå 

med produkten. Visionen och affärsidén är grunden bakom produkten och utgör grunden 

till uppbyggnaden av ett varumärke samt för framtida utveckling av varumärket 

(Dahlbom och Allergren, 2010). Om visionen och affärsidén är väl genomtänkta medför 

det att det är enklare för företagsledningen att förmedla dess syfte till övriga medarbetare 

i verksamheten. (Cohen et al, 2009). 

 

Företagets affärsidé är en grundläggande förklaring av företagets syfte. Det handlar om 

vad företaget erbjuder kunden. Ett exempel på en affärsidé är H&M:s: ”Att erbjuda mode 

och kvalitet till bästa pris” (Cohen et al, 2009). H&M:s affärsidé är konkret och beskriver 

tydligt vad företaget vill erbjuda kunden. 

 

Enligt Falonius (2010) är vision ett bra verktyg för att få personalen i ett företag att arbeta 

mot samma mål. Om företaget har en tydlig vision som genomsyrar verksamheten så är 

det större sannolikhet att målet uppnås. Det ska dock förtydligas att samtliga företag ej 

lyckas uppnå sin vision (ibid). 

3.2.1.1 MISSION 

Dahlbom och Allergren (2010) anser att en mission kan ses som ett tillägg till ett företags 

affärsidé och vision och syftar ej primärt till ekonomisk vinning för företaget. Google har 

följande mission: ”organize the world´s information and make it universally accessible 

and useful”. En mission är inget som ett företag måste ha men det kan hjälpa företaget att 

stärka sitt varumärke (ibid). För att lyckas med en mission är det viktigt att hela 

verksamheten är väl införstådd med missionens innebörd. Samtliga medarbetare i 

verksamheten ska se värdet i missionen samt stå för företagets värderingar (Gustafsson 

och Rennemark, 2006). 

 

3.2.2 POSITIONERING 

För att företaget skall kunna utmärka sig på marknaden från konkurrenter så är det viktigt 

att varumärket tydligt positioneras. Positionering handlar om att företaget ska påvisa 

varumärkets styrkor för att kunna särskilja sig från konkurrenternas produkter (Falonius, 

2010) (Gustafsson och Rennemark, 2006). Genom att skapa ett specifikt varumärke som 

urskiljer sig från mängden så medför det att företaget kan erhålla större delen av 

marknaden och dess försäljning inom produktkategorin. Om ett företag lyckas att 

särskilja varumärket från konkurrenterna kan monopol skapas vilket är fördelaktigt då 

företaget blir ensamt inom en specifik produktkategori (ibid). 

 

För att skapa praktisk förståelse för hur ett företag är positionerat kan företaget använda 

sig utav ett såkallat positioneringsdiagram. Ett positioneringsdiagram visar var företaget 

befinner sig i förhållande till andra jämförande faktorer, exempelvis pris och service. Ett 
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företag befinner sig på en nivå gällande pris vilket ej behöver innebära att nivån är hög 

eller låg, det finns även nivåer däremellan. Det fungerar på samma sätt gällande 

jämförelsen av den service som företaget erbjuder. Positioneringsdiagrammet består av 

en lodrät samt vågrät linje som korsas vid origo. En av linjerna står för prisnivå där ena 

sidan står för lågt pris medan den andra sidan står för högt pris. Den andra korsande 

linjen står för företagets servicenivå där den ena sidan står för låg servicenivå medan den 

andra sidan står för hög servicenivå. Företaget markerar var de anser befinna sig i 

diagrammet. (Falonius, 2010). 

 

”Lågpris-aktören” 

 

 
 

 

Figur 1 – Positioneringsdiagram. Källa: Falonius 2010, s. 102 

 

 

3.2.3 KÄNNEDOM 

Företag använder sig utav sitt varumärke för att skapa en tydlig bild vid kommunikation. 

Detta görs via olika marknadskanaler vilket gör det viktigt att företaget har ett tydligt 

budskap som kunden lätt kan ta åt sig. Ett sätt att skapa denna tydliga bild kan göras 

genom att varumärket känns igen av kunderna via en symbol exempelvis logotyp 

(Dahlbom och Allergren, 2010). Idag finns flertalet sätt att kommunicera med kunden 

vilket gör att valet av rätt kanal är viktigt för att nå rätt kund. Det har blivit lättare att få 

kontakt med kunderna genom bland annat Internet. Det gör att företagen snabbt kan få ut 

sina produkter på marknaden vilket gör att konkurrensen med att vara först på marknaden 

kan bli en avgörande faktor för varumärkets framgång (Gustafsson och Rennemark, 

2006). 
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En fördel som skapas genom att ha ett välkänt varumärke är att kunderna har varumärket 

i minnet. Då inköp skall göras så kommer kunden naturligt att tänka på varumärken som 

kunden känner till, det vill säga ett välkänt varumärke som skapat en tydlig bild hos 

kunderna. Om företaget lyckas framställa varumärket som välkänt så kommer lönsamtet 

att uppnås (Falonius, 2010).  

 

Kännedom skapas ofta genom konsumenter som kommunicerar med varandra. Det är 

dock något som ej sker automatiskt utan företaget måste arbeta fram en diskussion hos 

konsumenterna. En sådan diskussion kan inledas genom att företag använder sig utav sitt 

kontaktnät. När väl diskussionen startats så sprids kännedomen vidare till ytterligare 

konsumenter (Misner, 2010). 

 

3.2.4 KVALITET 

Kvalitet kan ses som en förutsättning för att ha potential till att öka prisnivån vilket i sin 

tur leder till en högre marginal. En högre marginal leder till högre lönsamhet för företaget 

(Falonius, 2010). Grunden till att lyckas med sitt varumärke är att uppfylla den kvalitet 

som kunden förväntar sig. Om dessa förväntningar ej uppfylls så är det ej troligt att 

kunden kommer köpa produkter från varumärket igen (Westerlund, 1995). Kvalitet är en 

viktig del för att ha möjlighet att skapa en lojal relation med kunden (Westerlund, 1995) 

(Holmberg, 2004). 

 

Westerlund (1995) anser att kvalitet delas in i tre olika nivåer enligt följande; basbehov, 

uttalade behov samt omedvetna behov. Som tidigare nämnt är det viktigt att uppfylla 

kundens förväntningar på kvalitet vilket begreppet basbehov innebär. Basbehov handlar 

om att nå den understa gränsen för vad som kunden anser är acceptabel kvalitet. Om 

denna nivå ej uppnås så kommer kunden ej att vara nöjd med sitt köp. Denna nivå är 

grunden för både uttalade behov samt omedvetna behov. Uttalade behov beskriver den 

kvalitet som kunden förväntar sig utöver basbehov. För att få nöjda återkommande 

kunder samt öka företagets marknadsandelar så är det viktigt att uppnå den kvalitet som 

kunden förväntar sig. Den översta nivån för kvalitet är de omedvetna behoven. Om 

företagen lyckas uppnå denna nivå innebär det att kunden ej har varit med om kvalitet på 

sådan hög nivå tidigare. Det innebär att varumärket överraskar kunden på ett positivt sätt 

vilket skapar bra förutsättningar för att skapa ett starkt varumärke. Om konkurrenterna ej 

uppnått denna nivå så ger det en stor fördel för företaget och dess varumärke genom att 

uppnå de omedvetna behoven (ibid). 

 

Enligt Eriksson och Åkerman (1999) handlar kvalitet om kundens förväntningar, vilket 

innebär att kundens förhoppningar på produkten innan köp besannas. Det finns två olika 

typer av förväntningar, hårda och mjuka förväntningar. De hårda förväntningarna handlar 

om produktens attribut, exempelvis produktens prisnivå. De mjuka förväntningarna 

handlar däremot om företagets relation till kunden (ibid). 

 

Eriksson och Åkerman (1999) förklarar sambandet mellan tidigare erfarenheter samt 

företagets image i en modell. Kundens tidigare erfarenheter gällande företaget påverkar 

kundens förväntningar inför kommande köp från samma företag. Om kunden tidigare fått 
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en positiv känsla vid ett inköp kommer förväntningarna från samma företag att befinna 

sig på samma nivå vid nästa inköp från företaget ifråga. Företaget kommunicerar ut en 

image till kunderna vilket medför att kunden skapar egna förväntningar inför kommande 

inköp. Förväntningarna i sin tur har betydelse för att kunden skall kunna jämföra med den 

verkliga kvaliteten som kunden upplever då produkten används. Om den verkliga 

kvaliteten och den förväntade kvaliteten överensstämmer så medför det att kunden ser 

kvaliteten som bra då helheten överensstämmer (ibid). 

 

Som tidigare nämnt så är kvalitet viktigt men vissa av företagets attribut kan medföra att 

graden av kvalitet inte är lika betydelsefull. Om företaget skapat en bra relation med 

kunden kan detta uppnås. Det är dock betydelsefullt att detta ej blir en upprepande 

process. Det är relevant att relationen till kunden ej bygger på otillräcklig kvalitet då en 

god relation ej kan kompensera en produkt med permanent otillräcklig kvalitet (Eriksson 

och Åkerman, 1999). 

 

3.2.5 LOJALITET 

Begreppet lojalitet beskriver de kunder som väljer att göra upprepande köp av samma 

varumärke (Falonius, 2010). Eriksson och Åkerman, (1999) anser att ”Lojaliteten, 

troheten, måste ligga hos varumärket och den kan inte hängas upp på de enskilda 

produkterna”. Kunden kan vara lojal mot olika attribut inom varumärket vilket 

exempelvis kan handla om kundens relation till personalen. Det handlar om en 

affärsrelation som företaget skapat med kunden. Det finns inte ett sätt att bygga upp en 

lojal relation med kunden utan detta behöver anpassas till varje individ, det vill säga 

kunderna. En sådan situation kan vara när personalen integrerar med kunderna i butik 

(Holmberg, 2004). Det ska dock förtydligas att det inte är självklart att kunden är villig 

att skapa en relation med ett företag, vissa kunder vill ej känna sig bundna till ett specifikt 

företag. För att skapa en relation med kunden är det viktigt att företaget värnar om 

kunderna och behandlar dem lika oavsett vilken distributionskanal som försäljningen sker 

genom. Kunden påverkas av bemötande från företaget oavsett genom vilken 

distributionskanal som köpet genomförs med hjälp av (Eriksson och Åkerman, 1999). 

 

Eriksson och Åkerman (1999) ser kundrelationen som en ekvation. Tillförlitlighet, 

utvaldhet samt personlighet skapar tillsammans enligt ekvationen en stark kundrelation. 

De olika delarna är något som kunden ska uppleva för att kunden ska känna sig villig att 

skapa en relation till ett företag (ibid). 

 

Lojalitet är något som alla företag strävar efter då det är ekonomiskt fördelaktigt 

(Falonius, 2010). Gustafsson och Rennemark (2006) anser att ”det kostar 5-8 ggr mer att 

skaffa en ny kund än att behålla en befintlig”. Citatet beskriver vikten av att företag 

arbetar för att skapa lojala kunder eftersom det är ekonomiskt gynnsamt (ibid).  

Innebörden av det är att företag undkommer kostnader vid förvärv av kunder som 

uppkommer vid marknadsföring (Falonius, 2010). I de flesta fall leder lojala kunder till 

att företag i framtiden får intäkter vilket visar att lojalitet handlar mer om ekonomiska 

fördelar för företaget än själva relationen till kunden som sådan. Givetvis är relationen till 

kunden viktig då det är genom relationen som de ekonomiska fördelarna utvinns. 
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Relationen till kunden är själva arbetet som sedan leder till att företagets ekonomiska mål 

uppnås. Något som är viktigt att ta hänsyn till är att en lojal kund idag inte behöver vara 

det om några år, vilket medför att det är viktigt att arbeta successivt med kundrelationen 

(Eriksson och Åkerman, 1999). 

 

Enligt Falonius (2010) finns det olika former av lojala kunder och de beskrivs i den 

såkallade lojalitetstrappan. Denna modell är uppbyggd likt en trappa innehållande fem 

steg. Det första steget beskriver de personer som ej är existerande kunder, även kallat 

icke-kunder. Andra steget kallas strökunder och beskriver de kunder som ej är lojala till 

varumärket men som ändå har gjort inköp av varumärket. Lojala kunder är det tredje 

steget i modellen och beskriver de kunder som är lojala mot varumärket och gör 

återkommande inköp av varumärket. Det fjärde steget kallas ambassadör och innebär att 

kunden dels är lojala samt gör återupprepande inköp av varumärket. Det som skiljer 

lojala kunder och ambassadörer är att ambassadörer talar gott om företaget. Det sista 

steget i lojalitetstrappan kallas livstidskunder och har samtliga egenskaper som de övriga 

stegen i modellen. Utöver dessa attribut identifierar kunden sig med varumärket och 

anser att varumärket passar deras livsstil. Denna typ av kund är den mest lojala och likaså 

mest gynnsam (ibid). Exempelvis så vill vissa individer tillhöra speciella grupper där 

endast vissa varumärken är accepterade. 

 

Falonius (2010) beskriver Lojalitetstrappan med fem steg jämfört med Eriksson & 

Åkerman (1999) som har en liknande modell som de istället kallar Relationsstegen och 

den innehåller sju steg. Relationsstegen innehåller fler delar då den beskriver steg innan 

kunden har genomfört ett köp. Det handlar om att skapa kännedom hos kunden för att 

sedan skapa ytterligare kunskap vilket förhoppningsvis skapar intresse hos kunden. 

Företagens motiv är att kunden ska gilla produkten och sedan bli såpass intresserad av 

produkten att kunden ifråga vill göra sitt första köp. Om kunden sedan känner sig nöjd 

med sitt inköp så är det troligt att kunden kommer göra ett återköp (Eriksson och 

Åkerman, 1999). Både Falonius (2010) samt Eriksson och Åkerman (1999) anser att den 

högsta nivån i modellerna är en kund i form av ambassadör. Denna kund kännetecknas av 

att den både gör inköp samt pratar om företaget och dess produkter till andra 

konsumenter (Eriksson och Åkerman, 1999) (Falonius, 2010). 

 

Som tidigare nämnt är lojalitet något som kan leda till lönsamhet för ett företag. Under de 

senaste 20 åren har det blivit svårare för företag att skapa lojala relationer till kunder då 

det har uppkommit fler varumärken. Det innebär att det finns fler valmöjligheter samt fler 

produkter inom en produktkategori. Ju fler valmöjligheter en kund besitter desto högre 

krav kan kunden ställa. Det innebär att kunden vid missnöje med ett varumärke kan 

förvänta sig finna ett annat varumärke med en liknande produkt dom passar kunden 

ifråga bättre (Parment, 2008). 

 

3.2.5.1 LOJALITETSPROGRAM 

Ett sätt för att öka lojaliteten bland kunderna är att företagen använder sig utav 

lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram kan vara olika typer av kundklubbar som kunderna 

kan gå med i. Om kunden väljer att gå med i en kundklubb så kan denne få rabatter samt 
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erbjudanden som kan utnyttjas vid senare köp. På så sätt uppmuntras kunden att göra 

ytterligare inköp av samma varumärke vid ett senare tillfälle. Ur kundens synvinkel så är 

det gynnsamt att gå med i en kundklubb då kunden får erbjudanden samt rabatter. Även 

ur företagets synvinkel är detta något positivt då företaget skapar en lojal relation till 

kunderna genom upprepade inköp från samma varumärke (Blomqvist et al, 1999). Det 

kan handla om andra förmåner än rabatter såsom att ha förtur till utförsäljning eller vid 

säljstart av nya kollektioner. Eriksson och Åkerman (1999) anser att 

”Grundförutsättningen är att de är intressanta för kunden och verkligen adderar mer värde 

till kunden, utan att tära på företagets egna lönsamhet”. 

 

3.2.6 EMOTIONELL KOPPLING 

Emotionell koppling handlar om att företag skapar en identitet för varumärket som 

kunderna kan identifiera sig med (Blomqvist et al, 1999) (Falonius, 2010). Företaget 

skapar en image kring varumärket som kunden kan känna samhörighet med. Det kan 

handla om att ett varumärke säljer miljömärkta kläder. Om en kund är miljömedveten och 

köper dessa miljömärkta kläder så identifierar sig kunden troligtvis med varumärket. Ifall 

denne kund skulle köpa ett klädesplagg som ej är miljömärkt så skulle kunden gå emot 

sina egna värderingar (Falonius, 2010).  

 

Kunder kan skapa en emotionell koppling till ett företag genom att företag erbjuder 

kunderna förmåner. Eriksson och Åkerman (1999) anser att ”Mervärden och förmåner 

måste vara av både ekonomisk och emotionell karaktär för att verka för återköp och 

långsiktig trohet”.  

 

Konsumenter kan göra inköp endast baserade på emotionella faktorer. Kunden gör inte 

alltid en utvärdering av produktutbudet på marknaden samt utvärdering utefter sitt behov. 

Det gör att kunden kan göra inköp som ej styrks av behov samt produkter som tillhör en 

högre prisklass än vad kunden från början tänkt sig (Naomi Klein, 2001 i Parment, 2007). 

Det finns konsumenter som vid tidigare tillfällen köpt ett varumärke och fått en positiv 

inställning till varumärket vilket gör att de kan tänka sig att köpa varumärket igen. Då 

konsumenten har en emotionell koppling genom att de minns den positiva inställningen 

till varumärket (Romaniuk och Nenycz-Thiel, 2010). Exempelvis om en konsument köpt 

ett varumärke vid flertalet tillfällen vid en viss tidpunkt i livet och varit nöjd med 

varumärket så kan denna positiva känsla för varumärket finnas kvar. 

 

3.2.7 DELARNA SOM TILLSAMMANS SKAPAR EN HELHET 

För att skapa ett starkt varumärke med en tydlig bild utåt mot kunderna så är det viktigt 

att hela företaget arbetar mot samma mål. Genom att alla medarbetare ser företaget på 

liknande sätt samt förstår företagets målsättningar så kommer kunden lättare kunna förstå 

företagets image. Om företaget genomsyras av en likasinnad bild så är det enklare för 

kunden att identifiera sig med varumärket (Dahlbom och Allergren, 2010). 

 

Ett sätt att skapa förståelse hos de anställda är att använda sig utav en såkallad 

kommunikationshandbok. Begreppet innefattar en bok som beskriver företagets olika 
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delar vilket underlättar för medarbetare att förstå varumärkets grundläggande värderingar 

samt innehåll (Falonius, 2010). Ett varumärke kan ej existera utan en affärsidé eftersom 

en affärsidé utgör grunden till dess existens. En affärsidé används för att skapa ett 

varumärke och varumärket används för att uppnå visionen genom att varumärket fungerar 

som kommunikation med konsumenterna.  

 

Om ett företag skapar ett mervärde för kunden så är det troligt att kunden skapar en 

emotionell koppling till företaget. Den emotionella kopplingen kan vara en viktig faktor 

för att skapa en lojal relation från kunden (Eriksson och Åkerman, 1999). En annan faktor 

som har betydelse för att skapa en lojal relation med kunderna är produktens kvalitet. En 

produkt som har högre kvalitet kan urskilja sig på marknaden och därmed ha möjlighet 

att skapa en lojal relation med kunderna genom att dessa gör upprepande köp  

(Westerlund, 1995). En produkt med hög kvalitet kan leda till att konsumenter informerar 

andra människor om produkten vilket leder till kännedom för produkten samt varumärket, 

vilket kallas mun till mun marknadsföring eller referensmarknadsföring. Enligt Misner. I. 

R. (2010) så är referensmarknadsföring ”Det äldsta, bästa och mest kostnadseffektiva 

sättet att skapa nya affärer” (ibid). Kvalitet kan även påverka kundens uppfattning om 

företaget. Dahlbom och Allergren (2010) beskriver att förhållandet till konkurrenter 

avgörs vilken position företaget har på marknaden. De anser även att ”I slutändan är det 

naturligtvis marknaden som bestämmer vilken position man får”. Makten på marknaden 

har dock kunden. 

 

3.3 KUNDENS ROLL 

Varumärket är till för kunden och utan kunden så har varumärket inget värde. Dahlbom 

och Allergren (2010) förklarar ”För att förstå marknaden måste vi förstå människan”. Det 

innebär att marknaden är till för människan och därför byggs denna upp utefter 

människan. Därför är det viktigt att företag skapar sig förståelse för konsumenternas 

behov så att dessa kan tillfredsställas (Dahlbom och Allergren, 2010). Ett varumärke kan 

underlätta för kunden vid inköp då denne ej har möjlighet att testa produkter från alla 

leverantörer på marknaden. Om kunden har skapat en lojal relation till ett varumärke så 

är det större chans att kunden ej utvärderar andra varumärken utan köper det varumärke 

som kunden tidigare varit nöjd med (Falonius, 2010). 

 

Under 2000-talet har det blivit allt viktigare att få förståelse för vad kunden efterfrågar 

för produkter samt varumärken. Det är konsumenterna som styr efterfrågan och därför är 

deras åsikter betydande. Kunderna har olika förväntningar på produkterna, det handlar 

inte bara om kvalitet. Utan det kan vara andra aspekter som kunden värderar högre än just 

kvalitet (Eriksson och Åkerman, 1999).  Det ska dock förtydligas att kunden ofta värderar 

helhetsbilden av företaget. Konsumenter anser att företag har mer ansvar än att bara få 

sålt deras produkter. Det är viktigt att företag engagerar sig och ser sig som en del av 

samhället som exempelvis att erbjuda miljömärkta kläder. En annan aspekt som är viktig 

är att företag tar hänsyn till kundernas åsikter. Det kan exempelvis ske genom att 

företagen skickar ut enkätundersökningar via mail och på så sätt kan kunderna få 

möjlighet att få sin åsikt hörd (ibid). Företagen kan sedan analysera denna information 

och göra förbättringar i verksamheten. 
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4  EMPIRI 

Detta kapitel presenterar resultatet från den kvantitativa marknadsundersökningen. 

Empirin är uppdelad utefter resultat från samtliga respondenter, åldersintervall samt 

kön. 

 

4.1 KVANTITATIV MARKNADSUNDERSÖKNING 

4.1.1 SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA RESPONDENTER 

I föreliggande studie har 150 respondenter deltagit vid en enkätundersökning i centrala 

Göteborg under två heldagar. Undersökningen genomfördes mellan klockan 10-19. 

Respondenterna är inom åldersintervallet 20-79. Respondenterna är fördelade på 

följande sätt: kvinnor-117 stycken det vill säga 77% samt män-33 stycken det vill säga 

23%. 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 11 26 36 23 54 

Kvalitet 108 21 10 7 6 

Kundklubb 6 11 19 57 56 

Identitet 17 61 31 29 8 

Lågt pris 8 31 54 34 15 

 

Tabell 1: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 108 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 

 

 

 



 

- 20 - 

 

 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 7% 17% 24% 15% 36% 

Kvalitet 73% 14% 7% 5% 4% 

Kundklubb 4% 7% 13% 38% 37% 

Identitet 11% 41% 21% 19% 8% 

Lågt pris 5% 21% 35% 23% 15% 

 

Tabell 2: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 1 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lågre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 66 44% 

Högre 

pris 84 56% 

 

Tabell 3: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre service 

och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej kunde 

tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 
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Tabell 4: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 46 31% 

Identitet 25 17% 

Företagsnamn 32 21% 

Produkt 47 31% 

 

Tabell 5: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 59 39% 

Nej 57 38% 

Ej 

medlem 34 23% 
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Tabell 6: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 22 15% 

2 till 5 84 56% 

6 eller 

fler 44 29% 

 

Tabell 7: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 30 20% 

Ja, bättre pris 45 30% 

Nej 47 31% 

Nej, ej fått 

möjlighet 28 19% 
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Tabell 8: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

4.1.2 SAMMANSTÄLLNING UTIFRÅN ÅLDERSINTERVALL 

4.1.2.1 ÅLDERSINTERVALL 20-29 

 

Denna åldersintervall består av 51 respondenter. 16 stycken av dessa är män vilket 

representerar 31% och 35 stycken är kvinnor vilket representerar 69%. 

 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 63 42% 

Service 17 11% 

Rimligt 

pris 70 47% 
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Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 7 13 12 4 15 

Kvalitet 30 7 4 5 5 

Kundklubb 4 8 8 17 14 

Identitet 7 12 12 13 7 

Lågt pris 3 11 15 12 10 

 

Tabell 9: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 30 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 

 

 

Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 14% 24% 24% 8% 29% 

Kvalitet 58% 14% 8% 10% 10% 

Kundklubb 8% 16% 15% 33% 27% 

Identitet 14% 24% 24% 25% 14% 

Lågt pris 6% 22% 29% 24% 20% 

 

Tabell 10: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 9 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 
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Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 28 55% 

Högre 

pris 23 45% 

 

Tabell 11: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 18 36% 

Nej 15 29% 

Ej 

medlem 18 35% 

 

Tabell 12: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definerar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 
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Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 16 31% 

Identitet 12 24% 

Företagsnamn 7 14% 

Produkt 16 31% 

 

Tabell 13: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

  

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej        

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 5 10% 

Ja, bättre pris 11 22% 

Nej 25 48% 

Nej, ej fått 

möjlighet 10 20% 

 

Tabell 14: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                    Vid första återköpet 

                    Vid 2-5 återköp 

                    Vid 6 eller fler återköp 
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Fråga 6 Antal Procent 

Första 10 20% 

2 till 5 32 62% 

6 eller fler 9 18% 

 

Tabell 15: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 16 31% 

Service 8 16% 

Rimligt 

pris 27 53% 

 

Tabell 16: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 
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4.1.2.2 ÅLDERSINTERVALL 30-39 

Denna åldersintervall består av 26 respondenter. 5 stycken av dessa är män vilket 

representerar 19% och 21 stycken är kvinnor vilket representerar 81%. 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

 

Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigast) 

Välkänt 1 4 7 7 9 

Kvalitet 21 3 1 1 0 

Kundklubb 1 0 6 7 11 

Identitet 1 14 4 5 2 

Lågt pris 3 5 8 6 4 

 

Tabell 17: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 21 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 
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Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 3% 15% 27% 27% 35% 

Kvalitet 79% 12% 4% 4% 0% 

Kundklubb 3% 0% 23% 27% 42% 

Identitet 3% 54% 15% 19% 8% 

Lågt pris 12% 19% 31% 23% 15% 

 

Tabell 18: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 17 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 11 42% 

Högre 

pris 15 58% 

 

Tabell 19: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 
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Tabell 20: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 9 35% 

Identitet 4 15% 

Företagsnamn 3 12% 

Produkt 10 38% 

 

Tabell 21: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 12 47% 

Nej 10 38% 

Ej 

medlem 4 15% 
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Tabell 22: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 5 19% 

2 till 5 14 54% 

6 eller fler 7 27% 

 

Tabell 23: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 4 15% 

Ja, bättre pris 9 35% 

Nej 7 27% 

Nej, ej fått 

möjlighet 6 23% 
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Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 12 47% 

Service 4 15% 

Rimligt 

pris 10 38% 

 

Tabell 24: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

4.1.2.3 ÅLDERSINTERVALL 40-49 

Denna åldersintervall består av 21 respondenter. 6 stycken av dessa är män vilket 

representerar 29% och 15 stycken är kvinnor vilket representerar 71%. 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 
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Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 1 4 7 3 6 

Kvalitet 17 1 1 1 1 

Kundklubb 1 2 1 9 8 

Identitet 1 7 6 6 1 

Lågt pris 1 7 6 2 5 

 

Tabell 25: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 17 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 

 

Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 5% 19% 32% 14% 29% 

Kvalitet 80% 5% 5% 5% 5% 

Kundklubb 5% 10% 5% 42% 37% 

Identitet 5% 33% 29% 29% 5% 

Lågt pris 5% 33% 29% 10% 24% 

 

Tabell 26: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 25 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 
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Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 9 43% 

Högre 

pris 12 57% 

 

Tabell 27: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 13 62% 

Nej 5 24% 

Ej 

medlem 3 14% 

 

Tabell 28: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 
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Tabell 29: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 6 29% 

Ja, bättre pris 7 32% 

Nej 6 29% 

Nej, ej fått 

möjlighet 2 10% 

 

Tabell 30: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 8 38% 

Identitet 3 14% 

Företagsnamn 5 24% 

Produkt 5 24% 
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Tabell 31: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 11 52% 

Service 2 10% 

Rimligt 

pris 8 38% 

 

Tabell 32: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 3 14% 

2 till 5 7 33% 

6 eller fler 11 53% 
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4.1.2.4 ÅLDERSINTERVALL 50-59 

Denna åldersintervall består av 19 respondenter. 1 stycken av dessa är män vilket 

representerar 5% och 18 stycken är kvinnor vilket representerar 95%. 

 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

 

Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 3 1 5 3 7 

Kvalitet 13 6 0 0 0 

Kundklubb 0 0 0 8 11 

Identitet 3 9 6 1 0 

 

Lågt pris 0 3 8 7 1 

Tabell 33: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 13 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 
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Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 16% 5% 26% 16% 37% 

Kvalitet 68% 32% 0% 0% 0% 

Kundklubb 0% 0% 0% 42% 58% 

Identitet 16% 47% 31% 5% 0% 

Lågt pris 0% 16% 43% 37% 5% 

 

Tabell 34: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 33 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 6 32% 

Högre 

pris 13 68% 

 

Tabell 35: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 
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Fråga 3 Antal Procent 

Ja 2 11% 

Nej 14 73% 

Ej 

medlem 3 16% 

 

Tabell 36: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 7 37% 

Identitet 4 21% 

Företagsnamn 5 26% 

 

Produkt 3 16% 

 

Tabell 37: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 
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Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 8 41% 

Ja, bättre pris 7 37% 

Nej 2 11% 

Nej, ej fått 

möjlighet 2 11% 

 

Tabell 38: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 1 5% 

2 till 5 11 58% 

6 eller fler 7 37% 

 

Tabell 39: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 



 

- 41 - 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 9 47% 

Service 1 6% 

Rimligt 

pris 9 47% 

 

Tabell 40: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

4.1.2.5 ÅLDERSINTERVALL 60-69 

 

Denna åldersintervall består av 26 respondenter. 4 stycken av dessa är män vilket 

representerar 15% och 22 stycken är kvinnor vilket representerar 85%. 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 
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Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 1 2 5 4 14 

Kvalitet 21 2 3 0 0 

Kundklubb 0 0 3 13 10 

Identitet 4 16 1 3 2 

Lågt pris 0 6 14 6 0 

 

Tabell 41: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 21 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 

 

 

Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 4% 8% 19% 15% 54% 

Kvalitet 81% 8% 12% 0% 0% 

Kundklubb 0% 0% 12% 50% 38% 

Identitet 15% 61% 4% 12% 8% 

Lågt pris 0% 23% 53% 23% 0% 

 

Tabell 42: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 41 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

 

 

 



 

- 43 - 

 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 8 31% 

Högre 

pris 18 69% 

 

Tabell 43: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 

 

  

 

 

 

 

 

Tabell 44: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 11 42% 

Nej 11 42% 

Ej 

medlem 4 16% 
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Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 6 23% 

Identitet 1 4% 

Företagsnamn 8 31% 

Produkt 11 42% 

 

Tabell 45: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej  

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

        

 

 

 

 
 

 

Tabell 46: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 6 23% 

Ja, bättre pris 10 38% 

Nej 3 12% 

Nej, ej fått 

möjlighet 7 27% 
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Fråga 6 Antal Procent 

Första 2 8% 

2 till 5 16 61% 

6 eller fler 8 31% 

 

Tabell 47: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 11 42% 

Service 2 8% 

Rimligt 

pris 13 50% 

 

Tabell 48: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 
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4.1.2.6 ÅLDERSINTERVALL 70-79 

 

Denna åldersintervall består av 7 respondenter. 1 stycken av dessa är män vilket 

representerar 14% och 6 stycken är kvinnor vilket representerar 86%. 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 0 1 1 2 3 

Kvalitet 5 1 1 0 0 

Kundklubb 0 1 1 3 2 

Identitet 1 4 1 1 0 

Lågt pris 1 0 3 1 2 

 

Tabell 49: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 5 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 
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Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 0% 14% 14% 29% 42% 

Kvalitet 72% 14% 14% 0% 0% 

Kundklubb 0% 14% 14% 43% 29% 

Identitet 14% 58% 14% 14% 0% 

Lågt pris 14% 0% 44% 14% 29% 

 

Tabell 50: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 49 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 4 57% 

Högre 

pris 3 43% 

 

Tabell 51: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 
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Tabell 52: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 53: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 3 42% 

Nej 2 29% 

Ej 

medlem 2 29% 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 0 0% 

Identitet 1 14% 

Företagsnamn 3 43% 

Produkt 3 43% 
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Tabell 54: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                    Vid 2-5 återköp 

                    Vid 6 eller fler återköp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 55: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 1 14% 

Ja, bättre pris 1 14% 

Nej 4 58% 

Nej, ej fått 

möjlighet 1 14% 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 1 14% 

2 till 5 4 57% 

6 eller fler 2 29% 



 

- 50 - 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 4 57% 

Service 0 0% 

Rimligt 

pris 3 43% 

 

Tabell 56: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

4.1.3 SAMMANSTÄLLNING UTIFRÅN KÖN 

4.1.3.1 MÄN 

Sammanlagt deltog 33 stycken män i undersökningen. 

 

Åldrar: 

20-29: 16 49% 

30-39: 5 15% 

40-49: 6 18% 

50-59: 1 3% 

60-69: 4 12% 

70-79: 1 3% 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 
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Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 3 10 9 2 8 

Kvalitet 22 4 3 2 2 

Kundklubb 2 1 0 14 16 

Identitet 2 9 9 9 5 

Lågt pris 4 9 12 6 2 

 

Tabell 57: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 22 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 

 

 

Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 9% 31% 27% 6% 24% 

Kvalitet 67% 12% 9% 6% 6% 

Kundklubb 6% 3% 0% 43% 49% 

Identitet 6% 27% 27% 27% 15% 

Lågt pris 12% 27% 37% 18% 6% 

 

Tabell 58: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 57 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 
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Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 10 30% 

Högre 

pris 23 70% 

 

Tabell 59: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 

 

        

 

 

 

 

 

Tabell 60: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 6 18% 

Nej 11 33% 

Ej 

medlem 16 49% 
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Tabell 61: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

                    Nej 

                    Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

 

 

 

 

 

Tabell 62: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 14 43% 

Identitet 7 21% 

Företagsnamn 3 9% 

Produkt 9 27% 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 4 12% 

Ja, bättre pris 11 33% 

Nej 14 43% 

Nej, ej fått 

möjlighet 4 12% 
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Tabell 63: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 13 39% 

Service 5 15% 

Rimligt 

pris 15 46% 

 

Tabell 64: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 4 12% 

2 till 5 22 67% 

6 eller fler 7 21% 
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4.1.3.2 KVINNOR 

Sammanlagt deltog 117 stycken kvinnor i undersökningen. 

 

Åldrar: 

20-29: 35 30% 

30-39: 21 18% 

40-49: 15 13% 

50-59: 18 15% 

60-69: 22 19% 

70-79: 6 5% 

 

Fråga 1: Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

 ___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

 ___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

 ___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

 ___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

 ___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

Fråga 1: antal 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 8 16 27 21 46 

Kvalitet 86 17 7 5 4 

Kundklubb 4 10 19 43 40 

Identitet 15 52 22 20 7 

Lågt pris 4 22 42 28 20 

 

Tabell 65: Rangordningen för fråga 1 redovisas med hjälp av de olika alternativen vilket 

innebär att alternativ 1 är det alternativ som respondenten ansåg var viktigast. Sifforna 

under de olika alternativen beskriver antalet respondenter som valt alternativet i den 

rangordningen. Exempelvis: så anser 86 respondenter att kvalitet är den viktigaste 

alternativet vid köp av varumärke. 
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Fråga 1: procent 

Fråga 1 

Alternativ 

1 

(viktigast) 

Alternativ 

2 

Alternativ 

3 

Alternativ 

4 

Alternativ 

5 (minst 

viktigt) 

Välkänt 7% 14% 23% 18% 40% 

Kvalitet 74% 15% 6% 4% 3% 

Kundklubb 3% 9% 16% 37% 34% 

Identitet 13% 43% 19% 17% 6% 

Lågt pris 3% 19% 36% 24% 17% 

 

Tabell 66: Denna tabell redovisar samma resultat som tabell 65 men med skillnaden att 

resultaten redovisas i procent istället för antalet respondenter. 

 

Fråga 2: Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

Fråga 2 Antal Procent 

Lägre pris 56 48% 

Högre 

pris 61 52% 

 

Tabell 67: Tabellen redovisar hur många av respondenterna som hellre valde bättre 

service och därmed kunde tänka sig att betala mer jämfört med de respondenter som ej 

kunde tänka sig att betala mer för att få bättre service. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter medan den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 3: Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar 

del av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 
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Tabell 68: Tabellen redovisar ifall respondenterna är medlem i någon kundklubb eller ej. 

Om den tillfrågade var med i en kundklubb så blev det tillfrågade om de gjorde fler inköp 

på grund av att de är just medlemmar i en kundklubb. Den vänstra kolumnen redovisar 

antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 4: Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 

        

 

 

 

 

 

Tabell 69: Tabellen beskriver vilket av de fyra alternativen som respondenten anser 

beskriver ett varumärke på bästa sätt. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 5: Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

       Ja, alla möjligheter som jag får 

       Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

       Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

Fråga 3 Antal Procent 

Ja 53 45% 

Nej 46       40% 

Ej 

medlem 18 15% 

Fråga 4 Antal Procent 

Symbol 32 27% 

Identitet 18 15% 

Företagsnamn 29 25% 

Produkt 38 33% 
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Tabell 70: Tabellen beskriver hur aktivt respondenterna påverkar företag genom att 

framföra sina åsikter. Den vänstra kolumnen redovisar antalet respondenter och den 

högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 6: När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

                   Vid första återköpet 

                   Vid 2-5 återköp 

                   Vid 6 eller fler återköp 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 71: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser beskriver när 

en konsument är lojal till ett visst varumärke. Den vänstra kolumnen redovisar antalet 

respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i procent. 

 

Fråga 7: Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj 

det alternativ som Du anser är viktigast) 

                  Hög kvalitet 

                  Hög service 

                  Rimligt pris i förhållande till produkten 

Fråga 5 Antal Procent 

Ja, alla 26 22% 

Ja, bättre pris 34 29% 

Nej 33 28% 

Nej, ej fått 

möjlighet 24 21% 

Fråga 6 Antal Procent 

Första 18 15% 

2 till 5 62 53% 

6 eller fler 37 32% 
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Tabell 72: Tabellen beskriver vilket av alternativen som respondenten anser är viktigast 

om de skulle rekommendera ett varumärke till någon bekant. Den vänstra kolumnen 

redovisar antalet respondenter och den högra kolumnen redovisar antalet respondenter i 

procent. 

 

Fråga 7 Antal Procent 

Kvalitet 50 40% 

Service 22 16% 

Rimligt 

pris 55 44% 
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5 ANALYS 
 

Detta kapitel presenterar förhållandet mellan tidigare forskning samt den kvantitativa 

marknadsundersökningen. 

5.1 VAD ÄR ETT VARUMÄRKE? 

 

Det är kunden som avgör hur ett varumärke uppfattas vilket medför att det handlar om 

individuella åsikter (Gustafsson och Rennemark, 2006) (Falonius, 2010). Det är något 

som överrensstämmer med vår undersökning då spridningen mellan svarsalternativen på 

fråga fyra är relativt liten. De manliga respondenterna i undersökningen har något större 

spridning mellan de olika alternativen vilket tabell 61 påvisar. Hela 42 procent av 

männen anser att symbol/logotyp är det alternativ som definierar ett varumärke på bästa 

sätt till skillnad från företagsnamn som endast 9 procent ansåg var den bästa definitionen. 

De kvinnliga respondenterna har mindre spridning mellan svarsalternativen och den 

största skillnaden är mellan produkt som 32 procent och identitet som 15 procent svarade 

var den bästa definitionen av ett varumärke, vilket redovisas i tabell 69. Undersökningen 

visar en skillnad mellan män samt kvinnor, vilket kan tydas genom att den största delen 

av männen betraktar symbol/logotyp som den bästa definitionen av ett varumärke medan 

den största delen av kvinnorna ansåg att produkt var den bästa definitionen. 

Åldersintervallen 60-69 år för män samt kvinnor har störst spridning mellan 

svarsalternativen då produkt har 42 procent medan identitet endast har fyra procent, se 

tabell 45. Gustafsson och Rennemark (2006) samt Falonius (2010) anser att alla individer 

kan uppfatta ett varumärke på olika sätt (Gustafsson och Rennemark, 2006) (Falonius, 

2010). Därför bör det tilläggas att trots spridning mellan de fyra alternativen; 

symbol/logotyp, identitet, företagsnamn samt produkt så är det individen själv som avgör 

hur de uppfattar ett varumärkes existens. Ett företag bör därför ta hänsyn till alla dessa 

fyra attribut när det marknadsför sitt varumärke. 

 

Undersökningen visar att symbol/logotyp, identitet, företagsnamn samt produkt är viktiga 

attribut för att ett varumärke ska nu ut till konsumenterna. Blomqvist et al (1999) anser 

att ett varumärke är företagens sätt att synas på marknaden vilket medför att kunderna har 

möjlighet att uppfatta varumärkets existens (Blomqvist et al, 1999). 
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5.2 VILKA DELAR KRÄVS FÖR ATT BYGGA UPP ETT STARKT 
VARUMÄRKE? 

5.2.1 POSITIONERING 

 

För att företaget skall kunna utmärka sig på marknaden från konkurrenter, så är det 

viktigt att varumärket tydligt positioneras. Positionering handlar om att företaget ska 

påvisa varumärkets styrkor för att kunna skilja sig från konkurrenternas likvärdiga 

produkter (Falonius, 2010) (Gustafsson och Rennemark, 2006). Svarsalternativen i fråga 

ett i undersökningen består av alternativen; välkänt, kvalitet, kundklubb, identitet samt 

lågt pris. De olika alternativen avgör hur ett företag är positionerat på marknaden. Tabell 

två visar att den största delen, hela 72 procent,  av samtliga respondenter anser att kvalitet 

är det viktigaste när konsumenter ska inköpa av ett visst varumärke. Det näst viktigaste 

attributet enligt undersökningen var företagets identitet som 41procent valde.  

 

Tabell två visar att kvalitet har högst procentandel gällande vilket alternativ som anses 

viktigast vid inköp av ett visst varumärke. Av den resterande rangordningen framgår ett 

tydligt samband då procentandelen sjunker kraftigt för varje steg. För 

rangordningsgraden tre till fem har kvalitet låg procentandel vilket visar att kvalitet är 

högt prioriterat av svarsalternativen. Attributet kundklubb har däremot låg procentandel 

som rangordningsgrad ett och ökar stegvis för varje grad. Vid rangordningsgraden fem 

har kundklubb 37 procent vilket påvisar att kundklubb är det attribut som respondenterna 

anser är minst viktigt av svarsalternativen då dem ska göra inköp av ett varumärke. 

 

Både män och kvinnor anser enligt undersökningen att kundklubb är det minst viktiga 

attributet av svarsalternativen. Kvalitet är enligt båda könen det viktigaste attributet. 

Åldersintervallen 50-59, 60-69 samt 70-79 urskiljer sig gentemot resterande 

åldersintervaller, då dessa anser att företagets identitet är det näst viktigaste alternativet 

vilket tabellerna 50, 42 samt 34 påvisar. Procentandelarna varierar för dessa 

åldersintervaller mellan 47 till 62 procent. 

 

Enligt Gustafsson och Rennemark (2006) kan praktisk förståelse för hur ett företag är 

positionerat uppnås genom att företag använder sig utav ett så kallade 

positioneringsdiagram. Ett positioneringsdiagram visar var företaget befinner sig i 

relation till konkurrenter med avseende på exempelvis pris och service. Ett företag 

befinner sig på en nivå gällande pris vilket ej behöver innebära att nivån är hög eller låg, 

det finns även nivåer däremellan (ibid).  

Fråga två i undersökningen handlar om ifall kunden är villig att betala ett högre pris för 

en produkt för att erhålla bättre service. Tabell 3 visar att det är jämnt mellan de två 

svarsalternativen för samtliga respondenter. Undersökningen visar att det ej finns något 

självklart val för företagen att positionera sig på vad avser förhållandet mellan pris och 

service. Det finns dock samband mellan åldersintervallen 50-59 samt 60-69 som påvisar 

att dessa åldersgrupper är villiga att betala ett högre pris för en produkt och därmed 

erhålla en högre service. Tabell 35 redovisar att 68 procent inom åldersintervallet 50-59 

är villiga att betala ett högre pris för bättre service. Tabell 43 visar att 69 procent inom 
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åldersintervallet 60-69 är villiga att betala ett högre pris för bättre service. Enligt 

undersökningen anser män att de är villiga att betala ett högre pris för bättre service vilket 

tabell 59 visar jämfört med kvinnorna i undersökningen. De kvinnliga respondenterna har 

delade meningar gällande om de vill betala ett högre pris för bättre service då resultatet är 

jämnt, se tabell 67. 

 

Genom att skapa ett specifikt varumärke som urskiljer sig från mängden så kan företag 

erhålla större marknadsandelar och försäljningsvolym. Om ett företag lyckas att särskilja 

varumärket från konkurrenterna kan monopol skapas, vilket är fördelaktigt då företaget 

blir ensam inom en specifik produktkategori (Gustafsson och Rennemark, 2006). 

5.2.2 KÄNNEDOM 

En fördel som skapas genom att ha ett välkänt varumärke är att kunderna har varumärket 

i minnet. Då inköp skall göras så kommer kunden naturligt att tänka på de varumärken 

som kunden känner till, det vill säga ett välkänt varumärke som skapat en tydlig bild hos 

kunderna. Om företaget lyckas göra varumärket välkänt så har det positiva 

lönsamtseffekter (Falonius, 2010). Fråga ett i undersökningen visade att ett välkänt 

varumärke ej var det viktigaste för samtliga jämfört med de andra svarsalternativen. 

Åldersintervallet 20-29 skiljer sig något från det totala resultatet för samtliga 

respondenter, då detta åldersintervall ansåg att ett välkänt varumärke var det näst 

viktigaste av alternativen. Procentandelen 14 procent inom åldersintervallet svarade att 

ett valkänt varumärke är det viktigaste av de fem attributen vilket tabell 10 visar.  

Åldersintervallet 70-79 anser att ett välkänt varumärke ej är viktigt vilket skiljer sig från 

åldersintervallet 20-29 som anser att det har betydelse. Av åldersintervallet 70-79 svarade 

noll procent att ett välkänt varumärke är det viktigaste attributet av svarsalternativen, 

vilket tabell 50 visar. Det överrensstämmer med åldersintervallet 60-69 som även dem 

anger att ett välkänt varumärke är det minst viktiga attributet. Procentandelen 54 procent 

svarade att ett välkänt varumärke är det minst viktigaste attributet, vilket tabell 42 visar.  

 

Kännedom skapas ofta genom konsumenter som kommunicerar med varandra. Det är 

dock inte något som sker automatiskt, utan företaget måste anstränga sig för att 

åstadkomma en diskussion med konsumenterna. En sådan diskussion kan inledas genom 

att företag använder sig av sitt kontaktnät. När väl diskussionen startats så sprids 

kännedom vidare till andra konsumenter (Misner, 2010). Fråga sju i undersökningen 

berör vilket alternativ av kvalitet, service samt rimligt pris i förhållande till produkten 

som respondenterna ansåg viktig för att rekommendera ett varumärke. För samtliga 

respondenter var service det minst viktiga alternativet då endast 11 procent anger detta 

alternativ, se tabell 8. Kvalitet samt rimligt pris i förhållande till produkt hade ungefär 

samma svarsfrekvens. Åldersintervallet 20-29 anser att rimligt pris i förhållande till 

produkt är det alternativ som hade högst prioritet. Åldersintervallet 40-49 ansåg däremot 

att kvalitet är det alternativ som dem skulle kunna rekommendera till en bekant. 

Undersökningen fann ingen påtaglig skillnad mellan åsikterna hos män och kvinnor. 
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5.2.3 KVALITET 

Kvalitet kan ses som en förutsättning för att ha potential till att öka prisnivån vilket i sin 

tur leder till en högre marginal. En högre marginal leder till högre lönsamhet för företaget 

(Falonius, 2010). Grunden till att lyckas med sitt varumärke är att leverera den kvalitet 

som kunden förväntar sig. Om dessa förväntningar ej uppfylls så är det ej troligt att 

kunden kommer att köpa produkter från varumärket igen (Westerlund, 1995). 

Undersökningen påvisar att kvalitet är ett viktigt attribut gentemot de andra 

svarsalternativen. Hela 72 procent av samtliga respondenter anser att kvalitet är det 

viktigaste attributet. Undersökningen visar tydligt att kvalitet anses som det mest 

betydelsefulla alternativet i alla åldersintervaller samt av både män och kvinnor. 

Åldersintervallet 40-49 var det intervall som hade högst procentandel för kvalitet som 

rangordningsgrad ett med 81 procent, se tabell 26. 

 

Enligt Eriksson och Åkerman (1999) handlar kvalitet om kundens förväntningar, vilket 

innebär att kundens förhoppningar på produkten innan köp måste besannas. Det finns två 

olika typer av förväntningar, hårda och mjuka förväntningar. De hårda förväntningarna 

handlar om produktens attribut, exempelvis produktens prisnivå. De mjuka 

förväntningarna handlar däremot om företagets relation till kunden (ibid). Resultatet från 

fråga sju visar att kvalitet är en betydelsefull faktor för respondenterna, gällande om de 

ska rekommendera ett varumärke till en bekant eller ej. Av samtliga respondenter svarade 

42 procent att de kan rekommendera ett varumärke ifall produkten från varumärket hade 

bra kvalitet. Det skall dock tilläggas att ett rimligt pris på produkten är det alternativ som 

hade högre procentandel med 47 procent. Undersökningen visar tydligt att kvalitet är 

viktigare än vad service är, se tabell 8. Åldersintervall 20-29 prioriterar rimligt pris i 

förhållande till produkt högre än kvalitet. Rimligt pris har 53 procent jämfört med kvalitet 

som har 31 procent, se tabell 16. Det är en skillnad jämfört med åldersintervall 40-49, 

som prioriterade kvalitet högst. Kvalitet fick 52 procent och rimligt pris i förhållande till 

produkt fick 38 procent, se tabell 32. Fråga sju visar att kvalitet är en faktor som kan vara 

avgörande ifall en konsument skall rekommendera ett varumärke till en bekant. Det 

innebär att om konsumentens förväntningar gällande kvalitet uppnås så är det troligt att 

varumärket rekommenderas till en bekant. 

5.2.4 LOJALITET 

Begreppet lojalitet beskriver de kunder som väljer att göra återupprepande köp av samma 

varumärke (Falonius, 2010). Undersökningen visar att respondenterna anser att en kund 

är lojal till ett varumärke när denne gör två till fem inköp från samma varumärke. Av alla 

respondenter så ansåg 56 procent att det nämnda alternativet var det alternativ som bäst 

beskrev hur många inköp det krävs för att vara lojal, se tabell sju. Resultatet är samma i 

samtliga åldersintervaller, förutom åldersintervallet 40-49. Detta åldersintervall ansåg att 

det krävs minst sex inköp för att en konsument ska klassificeras som lojal till ett 

varumärke. Det var 52 procent som svarade sex eller fler inköp gentemot 33 procent som 

ansåg att två till fem inköp krävde, se tabell 31. Det var ingen skillnad mellan män och 

kvinnor i detta avseende. De var båda eniga med att två till fem inköp krävs. 

 

Det finns inte endast ett sätt att bygga upp en lojal relation med kunden utan sättet 

behöver anpassas till varje kund. En sådan situation kan vara när personalen interagerar 
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med kunderna i butik (Holmberg, 2004). Det ska dock förtydligas att det inte är självklart 

att kunden är villig att skapa en relation med ett företag. Vissa kunder vill inte känna sig 

bundna till ett specifikt företag (Eriksson och Åkerman, 1999). Resultaten från fråga fem 

visade att det råder delade meningar bland samtliga respondenter gällande att exempelvis 

göra klagomål eller att medverka i undersökningar vilket tabell sex visar. I de olika 

åldersintervallerna finner vi dock olikheter gentemot det totala resultatet för samtliga 

respondenter. Åldersintervallet 20-29 samt 70-79 har en högre procentandel som säger att 

de ej brukar påverka företagen genom klagomål eller liknande. Bland åldersintervallet 

20-29 svarade 49 procent att de ej påverkar företagen och i intervallet 70-79 var det 57 

procent, se tabell 54. Till skillnad från åldersintervallerna ovan så har åldersintervallet 

50-59 högst procentandel som svarade ja. Det är 42 procent av dessa respondenter som 

svarar att de försöker påverka företag genom alla möjligheter de får medan det är 37 

procent som påverkar företag om de får något tillbaka enligt tabell 38. De övriga två 

alternativen i denna tabell har endast elva procent procentandelar var. Undersökningen 

visar ingen skillnad mellan män och kvinnor. 

 

5.2.4.1 LOJALITETSPROGRAM 

Ett sätt för att öka lojaliteten bland kunderna är att företag använder sig av 

lojalitetsprogram. Lojalitetsprogram innebär olika former av kundklubbar som kunderna 

kan gå med i. Om kunden väljer att gå med i en kundklubb så kan denne få rabatter samt 

erbjudande som kan utnyttjas vid senare inköp. På så sätt uppmuntras kunden att göra 

ytterligare inköp av samma varumärke vid ett senare tillfälle (Blomqvist et al, 1999). 

Undersökningen visar att respondenterna ej anser att kundklubbar är viktiga i förhållande 

till de andra svarsalternativen gällande fråga ett. Det var endast fyra procent av 

respondenterna som ansåg att förekomsten av kundklubb var det mest betydelsefulla 

alternativet vid val av varumärke, se tabell två. 

 

Undersökningen visade att 39 procent av de som är med i en kundklubb handlar mer av 

varumärket på grund av medlemskapet i kundklubben. Dock svarade 38 procent att dem 

ej handlade mer på grund av kundklubbsmedlemskap. Det betyder att medlemskap ej 

automatiskt leder till fler inköp. Det var 23 procent som ej var medlem i någon 

kundklubb alls vilket framgår av tabell fyra. I åldersintervallet 40-49 svarade 62 procent 

att de köper mer om de är med i en kundklubb, se tabell 28. Det skiljer sig ifrån 

intervallet 50-59 där 74 procent svarade att de ej köper mer på grund av medlemskap i 

kundklubb, vilket framgår. Män och kvinnor skiljer sig på så sätt att det är färre män än 

kvinnor som är medlemmar i kundklubbar. Det var 48 procent av männen som ej var 

medlemmar i en kundklubb, se tabell 60. Av kvinnorna var det endast var 15 procent som 

inte var med i någon kundklubb, se tabell 68.  

 

Ur kundens synvinkel är det gynnsamt att gå med i en kundklubb då kunden får 

erbjudanden samt rabatter. Även ur företagets synvinkel är detta något positivt då 

företaget skapar en lojal relation till kunderna genom upprepade inköp från samma 

varumärke (Blomqvist et al, 1999). 
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5.2.5 EMOTIONELL KOPPLING 

Emotionell koppling handlar om att företag skapar en identitet eller image för varumärket 

som kunderna kan identifiera sig med (Blomqvist et al, 1999) (Falonius, 2010). Företaget 

skapar en image kring varumärket som kunden kan känna samhörighet med. Det kan 

handla om att ett varumärke säljer miljömärkta kläder. Om en kund är miljömedveten och 

köper dessa miljömärkta kläder så identifierar sig kunden troligtvis med varumärket. Ifall 

denne kund skulle köpa ett klädesplagg som ej är miljömärkt så skulle kunden gå emot 

sina egna värderingar (Falonius, 2010). Undersökningen visar att identitet är det näst 

viktigaste attributet i undersökningen för samtliga respondenter. Det var elva procent som 

svarade att identitet är det viktigaste alternativet vid inköp av ett visst varumärke. I 

förhållande till kvalitet som var det viktigaste alternativet med 72 procent så är identitet 

inte lika viktigt, se tabell två.  

 

Män och kvinnor skiljer sig åt, då män anser att det är mindre viktigt med företagets 

identitet. Det var sex procent av männen som ansåg att identitet var det viktigaste 

attributet, se tabell 58, medan 27 procent av kvinnorna ansåg att identitet var det 

viktigaste, se tabell 68. 

 

5.3 KUNDENS ROLL 

Varumärket är till för kunden och utan kunden så har varumärket inget värde. Dahlbom 

och Allergren (2010) förklarar ”För att förstå marknaden måste vi förstå människan”. Det 

innebär att marknaden är till för människan och därför byggs denna upp utefter 

människan. Därför är det också viktigt att företag skapar sig förståelse för 

konsumenternas behov, så att dessa kan tillfredsställas (Dahlbom och Allergren, 2010). 

Under 2000-talet har det blivit allt viktigare att få förståelse för vad kunden efterfrågar 

för produkter samt varumärken. Det är konsumenterna som styr efterfrågan och därför är 

deras åsikter betydelsefull (Eriksson och Åkerman, 1999). Undersökningen visar att 

respondenterna har olika åsikter gällande vilket attribut som de anser är viktiga för att de 

ska köpa ett visst varumärke. Resultatet visar att kvalitet är det viktigaste av de fem 

svarsalternativen, hela 72 procent av respondenterna anger det. Det framgår även att 

kundklubbar är det minst viktiga alternativet. 

 

En annan aspekt som är viktig är att företag tar hänsyn till kundernas åsikter. Det kan 

exempelvis ske genom att företagen skickar ut enkätundersökningar via mail och på så 

sätt gör det möjligt för kunderna att få sin åsikt hörd Eriksson & Åkerman, (1999). 

Företagen kan sedan analysera informationen och göra förbättringar i verksamheten 

baserat på den. Undersökningen visade att det varierade mellan de fyra olika 

svarsalternativen. Det var inget alternativ som stod ut från mängden. Åldersintervallerna 

hade dock vissa skillnader från det totala resultatet. I intervallet 20-29 samt 70-79 svarade 

de flesta respondenterna att de ej försöker påverka företagen. Åldersintervallet 30-39 

samt 60-69 är de intervallen som angav att de försöker påverka företagen ifall det skulle 

kunna gynna dem på något sätt, exempelvis rabatter. Männens resultat visade att 42 

procent svarade att de ej påverkar företagen, se tabell 62. Kvinnor däremot hade mer 

spridda åsikter, då inget svarsalternativ stack ut från mängden. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION SAMT FÖRSLAG 
TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Detta kapitel presenterar våra slutsatser gällande analysdelen av föreliggande studie 

följt av våra förslag till fortsatt forskning. 

6.1 SLUTSATSER 

Varumärken uppfattas i både tidigare forskning och i vår undersökning på ett individuellt 

sätt. Fråga fyra i undersökningen berörde vilket alternativ som respondenterna ansåg 

definierade ett varumärke på bästa sätt. Resultatet i vår studie visade att det finns olika 

synsätt på just hur ett varumärke uppfattas. Innan undersökningen genomfördes så trodde 

vi att symbol/logotyp skulle vara ett dominerande svar då det är något som kunden 

kommer i kontakt med lättare och mer dagligen än det andra svarsalternativen. Vår 

undersökning visade emellertid att 17 procent ansåg att företagets identitet definierade ett 

varumärke på bästa sätt. Det var en högre siffra än vad vi trodde. Det indikerar att 

flertalet av respondenterna valde identitet på grund av att människor har blivit mer 

medvetna om vad dem köper. Det stämmer med teorin kring varumärken att en ny 

generation har vuxit upp med andra värderingar och en annan medvetenhet. 

Miljömedvetenhet är en del av den medvetenhet som blivit mer aktuellt. Vi upplever det 

som att flertalet företag marknadsför sig genom att vara miljömedvetna för att locka till 

sig kunder. För att en kund skall vara intresserad av sådana saker krävs det att han/hon 

har ett intresse för området samt är påläst vilket gör att de har koll på mer än bara 

företagets symbol/logotyp. Företag som har denna typ av kunder borde enligt våran åsikt 

lättare få lojala kunder då konsumenten är intresserad av mer delar av företaget än endast 

företagsnamnet. Därför bör det tilläggas att trots spridning mellan de fyra alternativen; 

symbol/logotyp, identitet, företagsnamn samt produkt, så är det individen själv som avgör 

hur de uppfattar ett varumärkes existens. Företagen bör därför ta hänsyn till alla dessa 

fyra attribut när de marknadsför sitt varumärke. 

 

Varumärken kan som tidigare nämnt uppfattas på flertalet olika sätt, vilket även gäller 

ovanstående fyra attribut. Undersökningen visar att det dock finns skillnader mellan de 

olika egenskaperna. Vi anser dock att alla attribut i undersökningen är betydelsefulla. 

Kvalitet är den egenskap som utmärker sig kraftigt gällande vilket attribut som var 

viktigast vid inköp av ett varumärke. Det indikerar att respondenterna ser kvalitet som 

något viktigt då konkurrensen pressat ner priserna på marknaden samt att fler aktörer 

tagit sig in på marknaden med fokus på att sälja varor på lägre prisnivåer. Det medför att 

dessa aktörer sannolikt ej kan hålla hög kvalitet med tanke på prisnivån. Därför anser vi 

att konsumenterna delvis tröttnat på den dåliga kvaliteten samt att de har insett att det ofta 

är olönsamt att köpa produkter med kort livslängd. Teorin stödjer tankesättet att en ny 

generation vuxit upp som är mer informerad gällande exempelvis miljömedvetenhet 

(Parment, 2008). Eftersom det är ett aktuellt ämne så kan det vara en faktor som påverkar 

konsumenter att välja produkter av högre kvalitet, då de håller längre samt att det är ett 

mer miljömedvetet tänkesätt och därmed mer hållbart. De människor som är mindre 

miljömedvetna och har ett fokus på trender har ej samma behov av att köpa produkter av 
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hög kvalitet då de ej utnyttjar produktens hållbarhet. En annan tanke vi har gällande 

kvalitet är att alla människor ej har möjlighet att välja kvalitetsprodukter då de oftast är 

dyrare. Kvalitet kan vara ett uteslutet attribut på grund av människors begränsade 

ekonomiska resurser och därmed bidra till att göra prisnivån till det viktigaste attributet 

för vissa kunder. Vår undersökning stödjer detta antagande då det var relativt hög andel 

som svarade att prisnivån var det viktigaste attributet vid köp av ett varumärke.  

  

Varumärkets attribut avgör hur ett företag är positionerat. Undersökningen visade att det 

fanns skillnader mellan åldersintervallen gällande vilket attribut som ansågs som det 

viktigaste vid köp av ett varumärke. Åldersintervallet 20-29 urskiljde sig från det totala 

resultatet då de ansåg att ett välkänt varumärke var ett betydelsefullt attribut, dock ej det 

viktigaste. Vi anser att det kan bero på att detta åldersintervall bryr sig extra mycket om 

att ett varumärke är välkänt och därmed också att andra människor i deras omgivning 

känner till varumärket.  

 

Enligt teorin om varumärken kan företag arbeta utefter ett positioneringsdiagram, se 

modell s. 11, då de bestämmer vilka kundsegment de vill vända sig till gällande 

exempelvis pris och service. I undersökningen försökte vi få fram ifall kunderna kan 

tänka sig att betala ett högre pris för att erhålla bättre service för en likvärdig produkt. 

Resultatet visade att det ej var något alternativ som utmärkte sig. Det skiljde dock mellan 

åldersintervallen då intervallen 50-59 samt 60-69 i högre utsträckning kunde tänka sig 

betala ett högre pris för bättre service. Det var merparten i dessa intervall som ansåg 

detta, dock ej samtliga. Det indikerar att det beror på att dessa intervall ej köper kläder 

lika ofta samt att de inte är lika insatta i marknadens utbud. Vi anser inte att en person i 

tjugoårsåldern värderar service lika högt som någon äldre på grund av att de är mer 

insatta i marknadens utbud samt att de ej i samma utsträckning behöver hjälp från 

butikens personal. En tjugoåring har heller sannolikt inte samma möjlighet att lägga mer 

pengar på service. Åldersintervallet 70-79 var dock ej villiga att betala ett högre pris för 

att erhålla bättre service. Det indikerar att det kan bero på att de ej är i samma 

ekonomiska situation som de två yngre åldersintervallen. Det var ej så många av 

undersökningsrespondenterna som tillhörde, detta intervall vilket kan vara en orsak till 

resultatet. Majoriteten av männen var villiga att betala mer för service jämfört med 

kvinnorna. Vi anser att det kan bero på att män ej är lika intresserade samt insatta i vad 

som finns i butikerna och därför uppskattar servicen, det vill säga den hjälp de kan få.  

 

Det finns flera faktorer som avgör om en kund blir lojal till ett visst varumärke. 

Forskning inom området visar att en konsument även kan vara lojal till specifika attribut 

så som personal i en butik. Det är viktigt att varumärket anpassas till individen då alla 

inte har samma värderingar. Undersökningen visar även att det finns olika attribut som är 

viktiga för olika åldersgrupper. Dock är kvalitet ett dominerande attribut som majoriteten 

av respondenterna i undersökningen ansåg viktigt.  

 

Om en konsument blir lojal till ett visst varumärke medför detta, enligt gängse teori, 

ekonomiska fördelar för företaget. Vår undersökning visar att många av respondenterna 

är med i kundklubbar och att de köper mer pågrund av detta. Åldersintervallet 40-49 

utmärker sig här då hela 62 procent köper mer för att de är med i en kundklubb. Samtidigt 
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så värderar de inte kundklubbar lika högt som de andra attributen i fråga ett. Vi anser att 

detta beror på att konsumenterna gillar att få rabatter och liknande, men de vill hellre ha 

bättre produkter eller pris eftersom det ger direkt fördelar. Jämförelse mellan män och 

kvinnor visar att färre män än kvinnor är med i kundklubbar. Det indikerar att färre män 

är med i kundklubbar eftersom medlemskapet lönar sig för kunden först när flera inköp 

har gjorts under en kortare tid. Med detta menar vi att männen inte köper kläder lika ofta 

och de kan därför inte utnyttja fördelarna med kundklubbar på samma sätt. Enligt 

forskning på området är inte alla konsumenter villiga att vara lojala till ett visst 

varumärke. Detta styrks även av vår undersökning då cirka en tredje del av våra 

respondenter inte var medlemmar i någon kundklubb. 

 

Avslutningsvis anser vi att det är viktigt att företag tar hänsyn till olika individer 

uppskatta varumärken på olika sätt. Kön samt ålder kan ha stor betydelse för hur ett 

företag skall positioner sig på marknaden. Det attribut som vi anser är mest betydelsefullt 

är kvalitet. Undersökningen visar detta men vi anser även att det finns en gräns gällande 

prisnivå i förhållande till kvalitet. Konsumenter i dagens samhälle är medvetna om vad de 

köper och därför kan företag som öppet visar att de är exempelvis miljömedvetna ha en 

fördel. Det är alltid kunden som i slutändan har makten att bestämma vilket varumärke 

som de väljer. Därför är det viktigt att företagen tar hänsyn till detta och försöker anpassa 

sig till de kundsegment de vill attrahera. 

 

 

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Om undersökningen skulle genomföras ännu en gång anser vi att resultatet skulle vara 

mer givande om det kunde baseras på fler respondenter. Framförallt anser vi att vår 

undersökning hade blivit mer givande ifall fler män deltog samt om fördelningen mellan 

åldersintervallen varit jämnare.  

 

Gällande fortsatt forskning inom ämnesområdet anser vi att det vore intressant att 

undersöka vilket pris som konsumenten skulle kunna tänka sig betala för kvalitet. Vår 

undersökning visar att prisnivån och kvalitet har betydelse för konsumenten. Vi anser att 

det vore intressant att undersöka var smärtgränsen går för vilket pris kunden är villig att 

betala för kvalitet. Vi anser att kunskap om hur mycket konsumenten är villig att betala 

för ökad kvalitet hade varit mycket intressant för många företag. 
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BILAGA 1 
 

1. Vilket av följande alternativ anser Du är viktigast för att du ska köpa ett visst 

varumärke? (Rangordna alternativen; 1 är viktigast och 5 är minst viktigt) 

___  Det är viktigt att varumärket är välkänt 

___  Det är viktigt hur bra kvalitet en produkt har 

___  Det är viktigt att det finns en kundklubb som erbjuder erbjudanden 

___ Det är viktigt att varumärkets/företagets värderingar överrensstämmer med 

Dina egna värderingar (ex. miljömärkta kläder) 

___  Det är viktigt att produkten har ett lågt pris 

 

2. Vilket alternativ påverkar Dig mest när du gör inköp av en tröja? 

       Lägre pris och något sämre service 

       Högre pris och bättre service 

 

3. Gör du fler inköp av ett specifikt företag om Du är med i en kundklubb och tar del 

av rabatter? 

       Ja 

       Nej 

       Är ej medlem i någon kundklubb 

 

4. Vilket alternativ anser Du definierar ett varumärke på bästa sätt? 

       Symbol/logotyp 

       Identitet/värderingar 

       Företagsnamn 

       Produkt 
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5. Utnyttjar du möjligheten att påverka företagen? (Exempelvis genom att göra 

klagomål eller att medverka i undersökningar) 

      Ja, alla möjligheter som jag får 

      Ja, om det påverkar mig direkt genom att jag får bättre pris eller liknande 

      Nej 

       Nej, jag har aldrig kommit i kontakt med denna möjlighet 

 

6. När klassificerar Du en konsument som lojal till ett visst varumärke? 

       Vid första återköpet 

       Vid 2-5 återköp 

       Vid 6 eller fler återköp 

 

7. Vad krävs för att Du ska rekommendera ett varumärke till Dina bekanta? (Välj det 

alternativ som Du anser är viktigast) 

       Hög kvalitet 

       Hög service 

       Rimligt pris i förhållande till produkten 

 

Kön: 

       Man 

       Kvinna 

 

Åldersintervall: 

       20-29 

       30-39 

       40-49 

       50-59 

       60-69 

       70-79 



 

- 73 - 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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