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Abstract 

In our everyday lives we come in contact with a variety of brands. They surround us all 
the time, it may be the soda you drink for lunch or the sweater you are wearing. 
 
"A brand is a diverse collection of both conscious and unconscious thoughts, feelings and 

attitudes related to a product or a company." 
 
A strong brand in the Swedish fashion scene is Filippa K. The brand was founded in 1993 
and has since received numerous awards. The philosophy and business concept of Filippa 
K is based on the concepts of style, simplicity and quality. The company is working on 
combining the timeless simplicity with contemporary design. 
 
The theory in this report deals with the concept of brand in general as well as brand 
personality and product value. The survey in this report provides answers to if female 
consumers' valuations of a garment are affected depending on whether the brand Filippa 
K is visible or not. The result is based on 300 respondents aged 15-45 years, during two 
occasions in Gothenburg. 
 
The survey results are reported and analyzed, giving a response to the report's main issue 
how female consumers' valuations of a garment is affected depending on whether the 
brand is visible or not. The majority of respondents had a very similar view at Filippa K's 
products whether they saw the brand or not. The product images of the t-shirt with or 
without logo were the pictures where you could read the greatest differences in perceived 
value. Here you could see that the brand had an impact on respondents' values. The result 
of the survey also suggested that the brand changed and enhanced the respondents' view 
of product quality. 
 
The language of this report is Swedish. 
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Sammanfattning 
 
I vårt vardagliga liv kommer vi i kontakt med en mängd olika varumärken. De finns runt 
omkring oss hela tiden, det kan vara läsken man dricker till lunch eller tröjan man har på 
sig. 
 
”Ett varumärke är en brokig samling av både medvetna och omedvetna tankar, känslor 

och attityder kopplade till t.ex. en produkt eller ett företag.” 
 
Ett starkt varumärke på den svenska modescenen är företaget Filippa K. Varumärket 
grundades år 1993 och har sedan dess fått en mängd utmärkelser. Filippa K:s filosofi och 
affärside bygger på begreppen stil, enkelhet och kvalitet. Företaget jobbar med att 
kombinera tidlös enkelhet med en modern design. 
 
Rapportens teori behandlar begreppet varumärke i stort men även 
varumärkespersonlighet, varumärkets betydelse samt produkt och olika lager av den.  
Rapportens undersökning ger svar på om kvinnliga konsumenters värderingar av ett 
klädesplagg påverkas beroende på om varumärket Filippa K är synligt eller inte. 
Resultatet är baserat på 300 respondenter i åldrarna 15-45 år, under två 
undersökningstillfällen i Göteborg. 
 
Resultaten av undersökningen redovisas och analyseras, vilket ger ett svar på rapportens 
huvudfråga. Majoriteten av de tillfrågade hade en väldigt likartad syn på Filippa K:s 
produkter oavsett om de såg varumärket eller inte. Produktbilderna på t-shirten med eller 
utan logga var de bilderna där man kunde avläsa störst skillnader. Här kunde man urskilja 
att varumärket hade en påverkan på respondenternas värderingar. Siffrorna pekade även 
på att varumärket förändrade och förhöjde respondenternas bild av produktens kvalitet. 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1 Inledning 
 
Varumärken finns runt omkring oss hela tiden, det kan vara stolen man sitter på, läsken man 
dricker till lunch eller tröjan man har på sig (Nilson, 2000). I vårt vardagliga liv kommer vi i 
kontakt med en mängd olika materiella produkter, och bakom varje produkt finns ett 
varumärke och ett företag.  
 

”Ett varumärke är en brokig samling av både medvetna och omedvetna tankar, känslor och 
attityder kopplade till t.ex. en produkt eller ett företag.” (The Brand Man, 2011) 

 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle är varumärken ett hett diskussionsämne. På allmänna diskussionsforum, 
som flashback.se, finns det många pågående argumentationer om bland annat vilka 
varumärken som är inne eller ute och varför man bär eller inte bär märkeskläder (Flashback, 
2012).  
 
Klein (2000) menar att just kläderna vi bär är produkter och bakom alla produkter finns ett 
varumärke oavsett om det är dyrt eller billigt, synligt eller dolt. Klädkonsumtionen ser dock 
väldigt olika ut per individ (Falk, 2011). För vissa är kläder enbart en nödvändighet medan 
andra inte bara tänker på funktionen när de köper kläder utan även ser ett emotionellt värde i 
plaggen. Kläder och olika typer av varumärken kan bland annat ge bäraren status och hjälpa 
den som bär kläderna att uttrycka sin personlighet. 
 
I den svenska modebranschen är det många företag som väljer att fokusera på sitt varumärke. 
Eva Boding, marknadschef på Filippa K, berättar att företagets marknadsföring handlar om att 
förmedla hela varumärket - företagets historia, stil och värderingar (Djemili, 2011). Ett annat 
exempel är streetstyle företaget WeSc, som har byggt en hel livsstil kring sitt varumärke med 
hjälp av framgångsrika personer som bär deras kläder, såkallade varumärkesambassadörer 
(WeSc, 2012).  
 
Via ny teknik och sociala medier får människor över hela världen helt nya möjligheter att 
utbyta och ta del av varumärken och nya trender (Carlsson, 2009). Carlsson (2009) menar att 
det går snabbt att komma i kontakt med andra konsumenter för att få rekommendationer kring 
en viss produkt eller ett visst varumärke. Att sprida sina åsikter har idag blivit lätt, då vi i 
dagens samhälle har tillgång till både bloggar och andra sociala medier.  
 
Aftonbladets moderedaktör, Sofi Fahrman, som även driver en framgångsrik modeblogg ser 
det som en självklarhet att nämna varumärken i sin blogg (Westerberg, 2009). Hon förklarar 
att hennes läsare alltid vill veta vilka modemärken hon använder och har på sig. Även kända 
och inflytelserika personer hyllar specifika varumärken. Skådespelaren Alexander Skarsgård 
berättar i en intervju med tyska magasinet GQ att han föredrar de svenska rena snitten och 
formerna framför Los Angeles skrikiga design (Wiktorén, 2011). Han förklarar att bland hans 
favoritmärken finns varumärken som Acne, Hope och Fifth Avenue Shoe Repair. 
 
Bremberg (2010) menar att ett varumärke fungerar som ett mentalt nätverk av minnesbollar. I 
mitten finns namnet och logotypen, som länkas till en rad associationer. Med hjälp av 
associationerna kring ett varumärke, lär sig kunden att känna igen namnet och logotypen. 
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Men varför är det så viktigt för företag att jobba med varumärkeskommunikation? Bremberg 
(2010) förklarar att en av fördelarna kan vara att kunden utvecklar en trygghet eller ett 
förtroende till ett visst varumärke. Varumärket kanske ger en signal om ett visst löfte. Ett 
exempel är varumärket Harley Davidson som ger konsumenten ett löfte om att deras 
motorcyklar ska ge konsumenten ett coolt och macho intryck. 
 
En annan fördel är att ett varumärke kan bygga barriärer mot konkurrens. I ett känt blindtest 
mellan Coca Cola och Pepsi Cola föredrog majoriteten Pepsi framför Coca Cola (de 
Chernatony & McDonald, 1992). Fick deltagarna i blindtestet däremot veta vad det var i 
glasen föredrog majoriteten Coca Cola framför Pepsi. Melin (1999) menar att man något 
överdrivet kan påstå att konsumenterna föredrog Pepsi som produkt men Coca Cola som 
varumärke. Bremberg (2010) beskriver det som att det är lätt att kopiera andras produkter, 
men snudd på omöjligt att muta in samma uppfattning i folks huvuden.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett starkt varumärke kan bidra till att företaget kan sätta ett högre pris på sitt erbjudande (Tom 
& Ruiz, 1997). Kenning (2007) menar att det är allmänt känt att priset påverkar kundens 
köpbeslut. Priset används för att locka konsumenten till en viss produkt eller butik och nästan 
varje annons betonar faktorn pris. Han förklarar att det inte är ovanligt att en konsument 
jämför olika prisinformation, för att kunna avgöra om hon ska köpa en viss produkt eller inte.  
  
Generell varumärkesteori tar ofta upp varumärkets betydelse och värde. De studerar 
varumärkets olika faktorer som status, funktionalitet och personlighetsdrag och visar 
varierande svar. Det finns studier som visar att associationer till ett visst varumärke kan 
påverka konsumentens köpmotiv och villighet att betala ett högre pris. Rio (2001) intervjuade 
1054 personer i sin studie, som hade som syfte att ta reda på vilka varumärkesfaktorer som 
kan påverka konsumenten att rekommendera märket till andra konsumenter. Det blev tydligt 
att aspekter, som prestige och status, inte bidrog till att konsumenten är villig att 
rekommendera varumärket vidare. Det blev istället uppenbart att funktionella faktorer som 
produkten faktiskt ska uppfylla var viktigare. Om produkten verkligen besitter de egenskaper 
som är lovade till konsumenten, är de tillfrågade positiva till att betala ett högre pris och 
skulle även rekommendera varumärket vidare.  
 
Andra studier visar dock att faktorer som status och prestige kan vara en viktig faktor vid val 
av varumärke. Studien av Sunyoung och Jana (2010) visar att sociala faktorer som status och 
personligt uttryck är en stor anledning för bäraren vid val av kläder. Wreede (2011) menar att 
märkesprodukter ger status vilket får oss att må bättre trots att priset ibland blir det tredubbla. 
Hon anser att gamla statusmarkörer som samhällsklass, ursprung och utbildning har bytts ut 
mot märkeskläder, inredning och val av bil. Konsumtionen har tagit över den roll som arbetet 
tidigare haft för att spegla sin position i samhället.  
 
Trots detta finns det många företag som fokuserar på att erbjuda konsumenten ett lågt pris 
istället för en tydlig varumärkeskommunikation. Moore och Carpenter (2006) identifierar 
aspekten pris bland annat som prismedvetenhet och rabatterad försäljning. När konsumenten 
är prismedveten är den fokuserad på att enbart hitta de lägsta priserna. Vid en rabatterad 
försäljning kan även behovet efter produkten uppstå enbart på grund av att priset är lågt. 
 



 

7 

Aaker (1997) anser dock motsatsen, då han förklarar att varumärken lätt kan betraktas som 
celebriteter eller kända historiska personer. Konsumenter tenderar att genomsyra varumärken 
med mänskliga personlighetsdrag. Företag gynnas av att inte enbart satsa på 
produktegenskaper och prisaspekter utan även varumärkeskommunikation. Sunyoung och  
Jana (2010) anser att företag måste skapa ett tydligt samband mellan produkten och 
konsumentens önskade värden. Konsumenter tenderar att köpa produkter som motsvarar deras 
självbild och varumärken spelar då ofta en dominant roll i konsumenternas beslutsprocess 
(Jungmi och Susan, 2002). Så vilka effekter har ett varumärkets värde på konsumenter? 
 
Mugge och Schoormans (2009) menar att känslomässiga reaktioner och band till en produkt 
kan vara avgörande faktorer när konsumenten tar inköpsbeslut. Känslor kan berika en person 
och öka människans välbefinnande. Ett känslomässigt band till en produkt kan resultera i att 
konsumenten beskyddar sin produkt, då människan värdesätter sitt förhållande med 
produkten. Konsumenten är mer benägen att hantera produkten med försiktighet, vilket även 
kan öka produktens livslängd. 
 
Vi är medvetna om att det finns mycket och omfattande teori som tar upp varumärkets 
betydelse. Vissa studier pekar på betydelsen av emotionella värden som ett varumärke kan 
väcka hos konsumenten medan andra studier upplyser om betydelsen av funktionella faktorer. 
Få studier fördjupar sig dock i hur konsumenten påverkas av ett varumärkes värden när de har 
överförts på en produkt. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vår huvudfråga är: 
 
Påverkas kvinnliga konsumenters värderingar av ett klädesplagg beroende på om varumärket 
är synligt eller inte? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att testa ett varumärkes värde på textila produkter. Generell 
varumärkesteori tar ofta upp varumärkets betydelse på en produkt. Rapporten undersöker hur 
stark påverkan varumärket har på konsumenters värderingar av ett klädesplagg. 
 

1.5 Avgränsning 
 
I rapporten kommer allt som inte är en funktionell egenskap av en produkt att betraktas som 
en egenskap kopplad till varumärket. Vi har även valt att inte studera distributionskostnader 
eller produkternas designvärde närmare, då dessa punkter inte är kopplade till vår huvudfråga. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet redogör och behandlar vi alla tillvägagångssätt vi har använt oss av för att få 
svar på rapportens huvudfråga. 
 

2.1 Forskningsstrategier 
 
Rapporten består av två undersökningar, en förundersökning och en huvudundersökning. I 
förundersökningen har vi intervjuat 50 kvinnliga konsumenter i Borås för att hitta ett svenskt 
klädmärke som har en stark position i deras medvetande. Huvudundersökningen baseras på 
förundersökningen, och ska hjälpa oss att få svar på rapportens huvudfråga. 
 
Rapportens huvudundersökning riktar sig till kvinnliga konsumenter i Göteborg inom åldrarna 
15-45 år. Vi är medvetna om att studiens överförbarhet är låg, då vi inte har tillräckligt med 
tid eller resurser för att kunna utföra en undersökning som tydligt går att generalisera till hela 
populationen. Vi vill med hjälp av undersökningen beskriva hur kvinnliga konsumenter 
uppfattar och påverkas av varumärken och har därför valt att använda oss av en 
tvärsnittsansats (Christensen, 2010). 300 respondenter har svarat på fyra frågor i enkätform 
vilka vi har sammanställt procentuellt, för att kunna titta på resultatet kring frågor som hur 
många som tycker om eller värderar en produkt och hur mycket de värdesätter olika faktorer, 
som varumärke eller ett lågt pris. Detta innebär dock att vi enbart utgår från och analyserar 
undersökningens respondenter.  
 
När vi skulle utforma huvudundersökningen funderade vi på hur vi på bästa sätt skulle 
utforma den för att få svar på rapportens huvudfråga. Vi har valt att endast rikta in oss på 
svenska varumärken i mellanprissegmentet, det segment som Stefan Söderberg, grundare till 
modeföretaget Hope, beskriver som luckan mitt emellan de stora kedjornas utbud och de 
riktigt dyra designer märkena (Söderberg, 2009). H&M är Sveriges starkaste mode 
varumärke, följt av kedjor som Gina Tricot, Lindex och KappAhl (Hansson, 2011). Dessa 
kedjor har starka och salienta varumärken inom sin prisklass men det alla har gemensamt är 
ett väldigt starkt och uttalat prisfokus (H&M, Gina Tricot, Lindex & KappAhl, 2012). Hos de 
stora kedjorna finns en mängd plagg med liknande utseende, men för ett betydligt lägre pris 
(Fanelli, 2011). Söderberg (2009) menar att det är svårt att jämföra ett mindre designermärke 
med en internationell klädkedja som säljer varor till lågpris. Då vi ville undersöka om de 
kvinnliga konsumenterna värderade eller såg ett klädesplagg annorlunda beroende på om de 
såg plaggets varumärke eller inte, så valde vi bort dessa kedjor. 
 
Vi vill även klargöra att begreppen varumärke och logga/logotyp har samma betydelse i 
uppsatsens undersökning. Nationalencyklopedin (2012) förklarar ett varumärke som ett 
varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster som 
han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en grundläggande betydelse 
för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. En logotyp är 
en särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement. Logotyper används bl.a. 
inom marknadsföring, för att öka möjligheten att snabbt identifiera ett företag och dess 
produkter. Vi har valt att betrakta sambandet mellan varumärke och logga som att ett 
varumärke alltid har någon form av logga kopplad till sig och att det alltid finns ett varumärke 
bakom en logotyp. Både varumärket och loggan kan ge konsumenten associationer. 
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2.2 Förundersökning 
 
En förundersökning genomfördes i form av intervjuer, för att kunna urskilja vilket varumärke 
som var starkast hos konsumenterna. Detta varumärke baserade vi sedan vår 
huvudundersökning på.  
 

2.2.1 Förundersökningens trovärdighet 
 
När vi skulle avgöra vilket varumärke rapporten skulle fördjupa sig i, upptäckte vi att det var 
väldigt svårt att se objektivt på svenska varumärken då intresse, erfarenheter och studier 
påverkar hur vi ser på många av företagen. Vi valde därför att genomföra en förundersökning 
av kvalitativ karaktär med syfte att få fram ett svenskt varumärke i mellanprissegmentet som 
hjälpmedel till vår huvudundersökning, vilket vi anser ökar studiens validitet.  
 
När vi genomförde förundersökningen valde vi att göra ett bekvämlighetsurval, då vi 
intervjuade 50 stycken kvinnliga konsumenter i åldrarna 15-45 i Borås. Vi är medvetna om att 
val av företag kan bli annorlunda beroende på stad, men anser att det inte skadade 
undersökningen då syftet med förundersökningen endast var att hjälpa oss välja det 
varumärke huvudundersökningen skulle fokusera på samt att ta fram konsumenternas 
associationer till det varumärket. Batra et. al (2012) menar att det är vanligt att konsumenter 
identifierar sig med vissa varumärken och skapar känslor kring dem. Förundersökningen 
bidrog till att vi kunde utgå från konsumenternas känslor och intryck om varumärket, för att 
kunna genomföra en bättre och mer trovärdig huvudundersökning. Förundersökningen är ett 
komplement till rapportens huvudundersökning.  
 
Driesener och Romaniuk (2008) använde sig av tio olika ord i sin studie som respondenter 
skulle sammanföra med enligt dem passande varumärken. Det var dock författarna själva som 
bestämde de tio olika orden, då de inte ville att orden skulle påverkas av utomstående. Då vår 
undersökning utgår från konsumenternas perspektiv, har vi definierat attributen med hjälp av 
just konsumenterna. Vår första del i undersökningen hjälpte oss även att förstå 
konsumenternas syn och deras associationer till svenska mode varumärken. 
 
Redan vid intervjuerna med de första fem respondenterna stötte vi på hinder. De tillfrågade 
kunde endast komma på kedjor som Hennes & Mauritz eller Gina Tricot, när de fick frågan 
om vilket svenskt varumärke de har starkast band till. Då vi redan valt bort dessa varumärken 
på grund av deras uttalade prisfokus var vi tvungna att utforma förundersökningen 
annorlunda. Vi tog reda på tio svenska mode varumärken som alla är salienta och starka inom 
mellanprissegmentet. Klädmärkena vi valde att använda oss av vid förundersökningen var 
Acne, Whyred, Dagmar, Tiger of Sweden, Carin Wester, Filippa K, Nudie Jeans, Hope, Odd 
Molly och Rodebjer. Vid val av dessa tio varumärken tittade vi bland annat på ursprungsland, 
omsättning och utmärkelser. Alla tio varumärkena är välkända inom sin genre, de säljer alla 
kläder inom mellanprissegmentet och omnämns ofta i media. När vi studerat företagens 
årsredovisningar ser vi tydliga skillnader på omsättningen hos de olika modeföretagen, detta 
har vi dock valt att bortse från då de uppvisar andra likheter.  
 
Guldknappen är ett prestigefyllt pris som tidningen Damernas värld sedan 1982 delar ut en 
gång per år till en svensk designer eller ett modehus (Nordiska Museet, 2012). Dagmar, Carin 
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Wester, Hope, Rodebjer och Tiger of Sweden har alla fått Guldknappen vid något tillfälle1. 
Acne har fått pris för sitt exportarbete, Odd Molly för årets butik i Los Angeles och Whyred 
som årets designer på Elle galan2. Nudie jeans är kända för sitt miljöengagemang och vann 
2009 H & Ms stipendium för ekologisk och etisk hållbarhet och Filippa K har fått pris för sitt 
framstående entreprenörskap3.  
 
För att underlätta vid förundersökningen skrev vi dessa tio varumärken på ett papper som vi 
tog med oss vid undersökningstillfället. Alla varumärkena var skrivna i samma typsnitt och 
var jämnt utspridda över hela pappret. Detta för att respondenterna inte skulle fästa blicken 
vid varumärket högst upp, vilket vi ville undvika då det hade kunnat ge ett felaktigt resultat. 
 

2.2.2 Genomförande av förundersökningen 
 
Förundersökningen genomfördes torsdagen, den 12 april i Borås. Som tidigare nämnt var 
syftet med förundersökningen att få fram ett svenskt varumärke som hjälpmedel till vår 
huvudundersökning då vi kände att vi inte kunde se objektivt på val av företag. Vi utförde 
semistrukturerade intervjuer, där vi använde oss av en intervjuguide (Christensen, 2010). Vi 
använde oss alltså inte av färdiga frågor utan utnyttjade en lista med teman och frågor som 
skulle beröras under intervjutillfället. 
 
När vi genomförde förundersökningen var vi noga med att presentera oss som studenter på 
Högskolan i Borås och förklara undersökningens syfte. Den första frågan vi ställde under 
förundersökningen var ”ålder”. Detta var viktigt, då rapporten enbart har nytta av svar från 
konsumenter i åldrarna 15-45. Förundersökningen hjälpte oss att förstå vilket varumärke de 
fastnade för först, vilket av de 10 varumärkena som är ”top-of-mind”. Därefter fick 
respondenterna beskriva det valda varumärket med egna ord. Vi gav inte respondenterna 
några speciella riktlinjer utan bad dem att beskriva varumärket med några meningar, för att 
förstå vilka associationer och känslor som det valda varumärket väckte hos dem. I vissa fall 
bad vi dem även att sammanfatta tankarna med tre utvalda ord om varumärket. Dessa 
beskrivningar i ord och fraser har vi haft nytta av vid utformningen av rapportens 
huvudundersökning.  
 
Förundersökningen visade att Filippa K var det varumärke som var ”top-of-mind” hos 
konsumenterna i åldrarna 15-45 år, vilket resulterar i att rapportens huvudundersökning enbart 
utgår från klädmärket Filippa K. 
 

2.3 Huvudundersökning 
 
Rapportens huvudundersökning ger svar på vilka associationer kvinnliga konsumenter har till 
varumärket Filippa K och deras produkter. Undersökningen är i enkätform och genomfördes i 
Göteborgs centrum. 
 

                                                             
1 (Sundh, 2011), (Björling, 2009), (Mellin, 2010), (Sedvallson, 2005), (Jansson, 2003)  
2 (Sveriges marknadsförbund, 2010), (Redeye.se, 2010), (Treijs, 2010) 
3 (Elle, 2009), (Lindgren, 2010) 
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2.3.1 Huvudundersökningens trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Romaniuk (2008) använder sig av en ”pick any method” i sin studie, vilket hon menar är en 
av de mest populära metoderna när man vill förstå konsumenters syn på varumärken. ”Pick 
any method” ger respondenterna möjlighet att ange vilka varumärken som de associerar med 
bestämda attribut. I studien får respondenterna en lista på 16 olika attribut som tillåter dem att 
para ihop orden med olika varumärken inom bestämda kategorier. I en studie skriven av 
Driesener och Romaniuk (2006) använder de sig av samma teknik, där respondenterna hade 
möjlighet att para ihop sex varumärken med tio olika attribut. Syftet med studien var att få 
svar på hur respondenterna uppfattade de olika varumärkena genom att låta dem dela upp och 
sammanföra attributen med märkena. 
 
Den 20 april, 2012 genomförde vi en liknande undersökning som har hjälpt oss att få svar på 
vår huvudfråga. Precis som i studien av Romaniuk (2008) fick respondenterna bland annat 
tillgång till ett antal ord och attribut som de fick välja mellan. Dessa ord har vi fått fram med 
hjälp av vår förundersökning samt Filippa K:s hemsida och har därför inte påverkats av oss. 
Detta anser vi stärker undersökningens trovärdighet. 
 
De tillfrågade fick ringa in vilka ord som de ansåg passade in på en bestämd produktbild.  
Hälften av respondenterna fick se en produktbild med varumärket Filippa K. Resterande fick 
tillgång till en produktbild där de inte såg vilket varumärke plagget kom ifrån, vilket kan 
resultera i att associationerna skiljer sig mellan de olika grupperna. Denna undersökning var 
av kvantitativ karaktär, då vi inte får en djupare förståelse för de tillfrågades val. Vi är 
medvetna om att studiens överförbarhet är låg, då vi enbart undersökt en väldigt liten del av 
hela populationen, kvinnliga konsumenter i Göteborg i åldrarna 15-45. Datan vi fått fram 
genom huvudundersökningen har analyserats med en kvantitativ analys, där vi har kunnat 
urskilja likheter och skillnader i de procentuella sammanställda svaren. Vi har varit noga med 
att enbart använda oss av frågor som är lämpliga för undersökningssyftet och varit noga med 
att registrera all data på ett exakt sätt (Denscombe, 2009). Vi är dock medvetna om att risken 
finns att rapportens undersökning inte har ett bestående svar om man skulle göra en test-
omtest metod. De tillfrågade kan ha ändrat attityd gentemot varumärket och möjligheten finns 
även att de har ändrat sin uppfattning kring produkten de exponerades för vid 
undersökningstillfället. Det är läsaren själv som får bilda sig uppfattningen om rapportens 
undersökning kan spegla hela populationen.  
 
Vid undersökningen använde vi oss av tre olika produktbilder från företaget Filippa K, för att 
kunna generalisera svaren om det valda företaget.  Dessa tre produktbilder anser vi täcker en 
stor del av Filippa K:s sortiment, då vi valt en bas t-shirt, en klänning och en kappa. Med 
hjälp av vår huvudundersökning och dessa tre produktbilder får vi en mer omfattande bild av 
hur konsumenterna ser på stora delar av Filippa K:s sortiment och inte bara på en viss 
produkt. 
 

2.3.2 Utformning av huvudundersökningen 
 
Undersökningen var strukturerad som en enkät, där respondenterna själva fick fylla i sina 
svar. Det var ett tryckt formulär där respondenterna fick välja mellan olika svarsalternativ. Vi 
har genomfört en påstana enkät, där vi har stått placerade i Göteborgs centrum och samlat in 
svar från förbipasserande kvinnor i åldrarna 15-45. 
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Plummer (2000) bad respondenterna i sin undersökning att para ihop varumärken med ord och 
fraser som de ansåg beskrev märkena. Respondenterna fick tillgång till en lista med 
förbestämda ord och fraser. Vi använde oss av en liknande uppbyggnad som Plummer när vi 
utformade undersökningen. Enkätens första fråga var utformad med tolv i förväg valda ord. 
De tolv orden var baserade på ord från Filippa K:s hemsida, från förundersökningen och några 
motsatsord, som exempelvis billig och dyr. Alla respondenter blev exponerade för en 
produktbild i färg vid undersökningstillfället. Under fråga ett fick respondenten ringa in de tre 
ord hon tyckte passade bäst till den produktbild hon såg. På enkäten som respondenten fick 
efter att hon exponerats för produktbilden i färg, fanns samma produktbild som en påminnelse 
medan hon svarade på enkäten. Alla enkäter var likadant utformade förutom den lilla 
produktbilden som fanns på 50 stycken enkäter vardera. Undersökningens mål var att se om 
de tillfrågade associerar samma ord till en produktbild beroende på om de får se vilket 
varumärke plagget kommer ifrån eller inte. 
 
Fråga två byggde på tre olika påståenden som var kopplade till produktbilden. De olika 
påståendena var ”Ser ut att ha bra kvalitet”, ”Ser ut att ha ett lågt pris” och ”Har en 
annorlunda produktdesign”. Bredvid dessa tre alternativ fick respondenten kryssa i ”Ja” ”Nej” 
eller ”Vet ej”. Målet med fråga två var att se om respondenterna förknippade olika påståenden 
till de olika produktbilderna beroende på om de ser Filippa K:s logga eller inte. 
 
Helander & Khalid (2006) menar att en produkts estetiska utseende, tillfredställelsen eller 
nöjet den skapar för kunden kan vara helt avgörande på marknaden. Under fråga tre ville vi 
utreda hur viktigt varumärket, lågt pris, hög kvalitet och produktens utseende är när 
respondenten konsumerar kläder generellt. De tillfrågade fick välja mellan fyra olika 
svarsalternativ som var: ”oviktigt”, ”ganska viktigt”, viktigt” och ”mycket viktigt”. Fråga fyra 
var en tom rad där respondenten själv fick fylla i sin ålder, vilket är väsentligt då enbart 
respondenter som befinner sig inom rapportens urval kan bearbetas. 
 

2.3.3 Genomförande av huvudundersökning 
 
Huvudundersökningen genomfördes fredagen, den 20 april 2012. Vi hade med oss 300 
enkäter vid undersökningstillfället, och vår plan var att röra oss i Göteborgs centrum. Vädret 
var dock väldigt ostadigt med regn hela dagen så vi bestämde oss för att röra oss i Galleriorna 
i centrum. 
 
Klockan 10:30-12:00 stod vi i köpcentrumet Arkaden i Göteborg och delade ut 50 enkäter. 
Vid undersökningstillfället var vi väldigt noga med att presentera oss som studenter vid 
Högskolan i Borås som genomförde en enkätundersökning till vår c-uppsats. Klockan 13:45-
17:30 stod vi i köpcentrumet Femman i Göteborg och delade ut 150 enkäter.  
 
Under vår första undersökningsdag fick vi svar på 200 av våra 300 enkäter. Lördagen, den 21 
april åkte vi till Göteborg för att samla in ytterligare 100 enkätsvar. Vädret var fortfarande 
ostadigt så vi rörde oss i varuhuset Nordstan och i varuhuset Femman mellan 12:20-14:20 tills 
vi fått svar på de 100 enkäter vi hade med oss. 
 
Hela enkätundersökningen genomfördes alltså på 300 kvinnliga respondenter i åldrarna 13-74 
år. När vi genomförde enkäten delade vi in respondenterna i sex olika grupper, med 50 
stycken respondenter i varje grupp, då vi använde oss av sex olika produktbilder. Tre 
produktbilder fanns i två likadana uppsättningar men med en skillnad. På de första tre 
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produktbilderna var Filippa K:s logga tydligt exponerad i nederkant i det högra hörnet medan 
loggan var borttagen på de övriga tre bilderna. Vi hade en varsin uppsättning av bilderna, 
alltså 6 bilder var när vi genomförde undersökningen, för att den skulle flyta på så smidigt 
som möjligt (Bilaga 2). 
 

 
 

Figur 1. Produktbild ”T-shirt utan logga” med tillhörande enkät och produktbild ”T-shirt med logga” med 
tillhörande enkät. 

 
 
När vi genomförde huvudundersökningen exponerades 50 stycken respondenter för en 
produktbild i färg från Filippa K. När respondenten exponerats för produktbilden fick hon 
svara på en enkät. Medan respondenten svarade på enkäten stod vi hela tiden i närheten med 
produktbilden så hon skulle ha chans att återkoppla enkäten till bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Tabell över antalet enkäter som delades ut, fördelat över de 6 olika produktbilderna. 
 
 

Produktbild Antal respondenter 

T-shirt utan logga 50 

T-shirt med logga 50 

Klänning utan logga 50 

Klänning med logga 50 

Kappa utan logga 50 

Kappa med logga 50 

  

Totalt 300 
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När vi hade uppnått 50 stycken respondenter som exponerats för produktbilden på t-shirten 
med Filippa K:s logga och svarat på enkäten visade vi samma bild, men utan Filippa K:s 
logga för ytterligare 50 respondenter som fick se bilden och svara på enkäten. En respondent 
fick alltså bara se en produktbild, med eller utan logga och svara på enkäten kopplad till 
bilden de sett. Respondenterna som exponerades för en produktbild med logga och svarade på 
den tillhörande enkäten var alltså omedvetna om att det fanns ytterligare 5 produktbilder. 
Samma procedur som genomfördes med t-shirten med och utan logga upprepades alltså med 
klänningen och kappan. 
 

2.4 Metodreflektion 
 
Innan vi bestämde oss för att genomföra en kvantitativ undersökning var vi noga med att titta 
på andra alternativa tillvägagångssätt.  Vi reflekterade kring hur vi på bästa sätt skulle få svar 
på rapportens huvudfråga och hur en undersökning skulle kunna hjälpa oss att förstå 
betydelsen av ett varumärkes värde på textila produkter. 
 
En metodteknik vi hade i åtanke var ett experiment. Ett experiment används som teknik när 
man vill identifiera ett samband mellan två eller flera olika variabler (Christensen, 2010). I en 
experimentundersökning manipuleras och ändras en variabel varefter du mäter om 
förändringen påverkar andra variabler och i så fall hur. Denna typ av metod hade vi i åtanke 
när vi utformade rapportens huvudundersökning, då ett experiment kunde hjälpa oss att 
fastställa om och hur ett varumärke påverkar konsumenterna. Vid genomföring av ett 
experiment delas respondenterna in i olika grupper, vilka utsätts för olika variationer av något 
eller någon typ av förändring. Vid utformningen av enkäten inspirerades vi av metodtekniken 
experiment, då respondenterna utsattes för olika produktbilder. En grupp respondenter fick se 
en produktbild utan logga och den andra gruppen fick se en produktbild med synlig logga. 
 
Vi funderade även kring rapportens ansats. En kvalitativ ansats hade kunnat hjälpa oss att få 
svar på rapportens huvudfråga. Den hade även gett oss möjlighet att förstå respondenternas 
tankar och tolkningar av de olika produktbilderna mer ingående. En passande metodteknik 
hade då varit fokusgrupper. En fokusgrupp är en vanlig intervjusituation, där en moderator 
intervjuar flera respondenter vid ett och samma tillfälle (Christensen, 2010). En 
gruppdynamik hade bidragit till en djupare förståelse kring hur respondenterna ser på ett 
varumärke och det hade funnits möjlighet att förstå respondenternas tankar och värderingar 
kring ett fysiskt klädesplagg. Vi valde dock att bortse från dessa faktorer, då vi enbart ville 
undersöka konsumenternas känslor och associationer som uppstår när de ser en logga. Vi 
valde alltså att helt bortse faktorer som passform, material och tvättråd och ansåg därefter att 
en kvantitativ ansats var bäst lämpad. 
 
När vi skulle utforma rapportens huvudundersökning valde vi att ta inspiration från 
experiment tekniken med de sex produktbilderna, men att utforma själva formuläret som en 
enkät. En enkät kan bestå av både öppna och slutna frågor (Christensen, 2010), vi valde att 
bara ha slutna frågor där respondenterna fick kryssa i eller ringa in svaren själva förutom när 
vi frågade om respondenternas ålder då vi valde att ha en tom rad. 
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Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen består av en fördjupning i begreppet varumärke, varumärkets 
betydelse och personlighet samt vikten av saliens. Kapitlet tar även upp begreppet produkt 
och fördjupar sig i produktens olika lager. 
 

2.5 Varumärkespersonlighet 
 
Ett sätt att stärka varumärket är att ge det en personlighet, alltså förknippa mänskliga 
egenskaper och värderingar med varumärket (Aaker, 1997). Plummer (2000) menar att man 
kan se varumärkespersonligheten ur två olika vinklar, ur företagets syn eller ur 
konsumenternas syn. Personligheten kan alltså utgöras av vad företag vill att konsumenterna 
ska känna och tycka när de kommer i kontakt med varumärket, men kan också utgöras av vad 
konsumenten faktiskt känner och tycker. Han poängterar att ett varumärke kan beskrivas ur 
tre olika kategorier av egenskaper. Den första kategorin utgörs av fysiska attribut. Det 
innefattar förpackning, pris och utseende. Den andra kategorin som kan beskriva ett 
varumärke är genom dess funktionella karaktär eller följderna av att använda ett varumärke. 
Det tredje sättet som kan beskriva ett varumärke är karaktäristiskt. Ett varumärke kan till 
exempel vara modernt eller gammaldags, livligt eller exotiskt. Dessa aspekter kan betecknas 
som varumärkespersonligheter. 
 
Ett varumärkes personligheter kan definieras som den uppsättning mänskliga egenskaper som 
är förknippade med ett visst varumärke (Aaker, 1997). I dessa egenskaper inkluderas kön, 
ålder och inkomst, men även personlighetsdrag som värme, oro och sentimentalitet. 
Varumärkespersonlighet är precis som mänskliga personlighetsdrag både distinkt och 
bestående. Ett exempel är varumärket Coca Cola som betraktas som verkligt och äkta medan 
Pepsi anses som ett ungt och spännande företag (Plummer, 2000). Även Dr Pepper har 
varaktiga personlighetsdrag och betraktas som ett unikt och roligt varumärke. 
 
Många studier tar upp vikten av bestämda personlighetsdrag. Plummer (2000) bad 
respondenter att para ihop varumärken med ord och fraser som de ansåg beskrev märkena. 
Respondenterna fick tillgång till en lista med förbestämda ord och fraser. De tillfrågade fick 
även ge svar på vilket djur, vilket material, vilket land, vilket yrke och vilken tidskrift som 
passade till de utvalda varumärkena. Studien visar till exempel att majoriteten av 
respondenterna beskrev kosmetikamärket Oil of Olay med mink som djur, silke som material, 
Frankrike som land, sekreterare som yrke och modetidningen Vogue som tidskrift. Plummer 
(2000) menar att dessa bilder av varumärket Oil of Olay för tankarna till en sekreterare som 
befinner sig på Franska Rivieran liggandes vid en pool, i en baddräckt tillverkat i materialet 
silke. Hon läser tidningen Vogue och har sin mink kappa på solstolen bredvid sig. Studien 
visar tydligt hur respondenterna som i detta fall även var konsumenter ser på Oil of Olays 
stereotypa användare och kund. 
 
Aaker (1997) har i sin studie utvecklat en ram som tar upp olika dimensioner av 
varumärkespersonlighet genom att använda sig av en uppsättning av egenskaper som kan 
mäta och strukturera personlighetsdrag av varumärken. Studien omfattade mer än 1000 
respondenter, 60 välkända varumärken med tydliga egenskaper och 114 valbara 
personlighetsdrag. Fem personlighetsfaktorer - uppriktighet, spänning, kompetens, elegans 
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och robusthet - uppstod även när undersökningen delades upp efter ålder och kön och när bara 
en delmängd av alla varumärkena undersöktes. Dessa fem egenskaper beskriver 93 procent av 
alla varumärken som var med i studien. Vissa varumärken passade in på flera faktorer medan 
andra tydligt överensstämde med ett av de fem personlighetsdragen. Exempelvis beskrivs 
sportföretaget Nike som ett robust varumärke, medan matkedjan McDonald´s anses vara ett 
uppriktigt varumärke som även har en hög kompetens. 
 
Aaker (1996) menar att ett varumärke kan hjälpa människor att uttrycka sin personlighet. Det 
kan finnas känslor och egenskaper som kopplas till en varumärkespersonlighet, precis som det 
kan uppstå känslor till en person. Sådana känslor kan vara en del av ens självuttryck. En varm 
person känner sig tryggast när en varm känsla uppstår, medan en person med mer aggressiva 
egenskaper söker sig till varumärken där aggression är accepterat.  
 
Ett varumärke kan fungera som en persons personliga uttalande och självbild (Aaker, 1996). 
Ett varumärke kan även tjäna till att definiera en person i en gruppgemenskap, alltså en social 
identitet. I produktkategorin kläder förekommer det ofta, då ett varumärke kan ge individen en 
identitet och en social status. En studie av Sunyoung och Jana (2010) visar att sociala faktorer 
som status och personligt uttryck är en stor anledning för bäraren vid val av kläder. Studien 
visar även att emotionella värden, som att kläder kan få bäraren att känna sig vacker, elegant 
eller lycklig, var mer värdefulla än funktionella faktorer.  
 
Det kan även utvecklas till att ett varumärke blir en del av individens personlighet. Ett 
exempel är en motorcyklist som enbart åker en Harley Davidson eller en Apple användare 
som alltid bär på sin dator. Även i klädbranschen finns det varumärken som har lyckats bli en 
livsstil för människor. Till exempel kan en person känna att helgen sätter igång först då hon 
har satt på sig sina lediga Levi´s 501 jeans. Batra et al. (2012) kallar denna relation ”brand 
love”, då konsumenten identifierar sig med bland annat varumärkets namn, identitet, kvalitet 
och värderingar. Detta hjälper företag att skapa positiv word of mouth, höjer 
varumärkeslojaliteten och ger företag möjlighet att höja priser. 
 

2.6 Vikten av saliens 
 
Dahlén och Lange (2009) menar att en vanlig uppfattning är att varumärken på mogna 
marknader måste konkurrera med låga priser för att kunna bli störst i en kategori. Prisfaktorn 
kan vara viktig men behöver inte vara avgörande. Starka varumärken kan använda sig av 
saliens. Saliens bygger på att konsumenter har ett associationsnätverk i hjärnan där diverse 
associationer knyts samman med varumärket. Ett tydligt exempel är McDonald´s och 
snabbmat. Studien av Batra et al. (2012) visar att det är väldigt vanligt att konsumenter 
identifierar sig med varumärken och skapar känslor kring dem. 100 procent av respondenterna 
menar att de älskar eller känner starka känslor för ett bestämt varumärke och 89 procent anser 
att de har ett starkt förtroende till ett visst varumärke. Undersökningen visar även att 
respondenterna anser att ett varumärke de kan identifiera sig med oftast har en hög 
kvalitetsnivå i form av förtroende, snygg design och hög prestanda. Salienta varumärken har 
alltså hög kundlojalitet av andra orsaker än att de är billigast, utan exempelvis effektiv 
reklam, bra produkter eller klok positionering.  
 
Romaniuk och Sharp (2004) menar att begreppet saliens oftast förknippas med ett objekts 
förmåga att ”stå ut” från en miljö eller bakgrund. De beskriver det även som att människan 
kan vara mer medveten om vissa föreställningar än andra, vilket leder till att de uppstår lättare 
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och oftare i hennes minne. Vissa uppfattningar är lättare att minnas än andra, så de har en 
högre benägenhet att hamna i det aktuella minnet. I grunden består ett minne av fragment som 
innehåller information och begrepp. Om två delar av informationen är förknippade, så skapas 
det ett sammanhang mellan dem, vilket då utgör ett nätverk av tillhörande information. Om 
informationen är ny, kan nya associationer formas. Ett exempel är snabbmatskedjan 
McDonald´s som även erbjuder sallader. Med hjälp av reklam kan det då uppstå en 
association mellan McDonald´s och sallad. Denna koppling behöver dock inte uppstå om man 
ber människan om associationer till ordet sallad. Kopplingarna mellan begrepp, beroende på 
vilken information minnet får tillgång till, kan alltså variera i styrka. 
 
Det ska även beaktas att det finns situationer, som i butik, där alla eller många varumärken 
framträder samtidigt. Romaniuk och Sharp (2004) menar dock att konsumenter i en sådan 
miljö enbart har tillgång till information direkt från minnet samt befinner sig ofta i tidsbrist, 
vilket resulterar i att de väljer specifika varumärken de har sett tidigare.  
 
När en konsument utsätts för ett varumärke i ett specifikt sammanhang, kan minnet skapa 
kopplingar och associationer mellan det varumärket och specifika begrepp. Romaniuk och 
Sharp (2004) förklarar att dessa associationer även har benämnts som varumärkes image eller 
varumärkes kunskap. Nätverket av information och begrepp som skapas i minnet blir som en 
påminnelse för konsumenten och skapar ett köpbehov. Ett exempel är när konsumenten är 
sugen på något uppfriskande, då dyker oftast varumärket Coca Cola upp i minnet. 
 
Även en produktkategori kan vara en koppling till ett varumärke och skapa ett köpbehov hos 
konsumenten (Romaniuk & Sharp, 2004). Produktkategorin blir precis som Coca Cola en 
påminnelse om ett specifikt varumärke, vilket resulterar i att det har skapats en varumärkes 
medvetenhet. Varumärket har lyckats positionera sig högt i konsumentens minne och blivit ett 
starkt val vid köp.  
 
Det finns många påminnelser och associationer som konsumenten får upp och använder vid 
köptillfällen (Romaniuk & Sharp, 2004). Alla varumärkesassociationer kan agera som 
påminnelser till ett varumärkes namn. Till exempel när man har bråttom är snabb service mer 
relevant, medan en varm dag kan skapa ett begär efter något kallt och uppfriskande. 
Påminnelserna som tillträder i minnet kan komma från både interna influenser och från den 
externa omgivningen, vilket resulterar i att olika konsumenter kan ha olika associationer till 
ett visst varumärke. Det ska även beaktas att påminnelser inte behöver avse varumärkets 
funktionella aspekter eller produktkategori. Associationer behöver inte heller vara uttalade ord 
utan kan vara svåra att beskriva. Därför behöver inte påminnelser direkt framkalla ett visst 
varumärkes namn utan kan istället helt enkelt öka sannolikheten för ett specifikt märke. 
Befinner sig en person vid stranden behöver det inte betyda att den då automatisk får 
associationer och blir sugen på glass. Känner dock personen att den behöver en njutning, en 
upplevelse finns det en stor möjlighet att begreppet glass dyker upp i minnet.   
 
Konsumentens attityder och intentioner behöver inte vara relaterade till det faktiska beteendet. 
Konsumenten har inte tid att fundera igenom och utvärdera möjligheter som finns när kunden 
exempelvis står framför en frysdisk eller när den gör en spontan visit i en klädbutik. Då blir 
istället känslor och associationer den avgörande faktorn. Konsumentens beslut kan då styras 
av sociala aspekter som ”hur andra ser mig” eller hur produkten i fråga påverkar ens självbild 
(Jungmi & Susan, 2002).  
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Romaniuk och Sharp (2004) menar även att man ska skilja på varumärkesattityd och saliens. 
Attityder innefattar en utvärdering av varumärket medan saliens huvudsakligen handlar om att 
ha en chans att bli ihågkommen vid köptillfällen. Det kan dock antas att om ett varumärke är 
salient, tenderar även attityden att bli positiv gentemot märket. Det ska även beaktas att ju fler 
associationer som är kopplade till ett varumärke, desto större sannolikhet finns det att 
konsumenter tänker på varumärkets namn vid köptillfällen.  
 
Även produkter kan skapa associationer hos konsumenten. Ju mer salient ett varumärke är, 
desto enklare är det för konsumenten att lägga märke till en produkt. Det resulterar i att 
märkesprodukten blir noterad mer frekvent och betraktas som ett alternativ vid konsumtion. 
 

2.7 Produkt 
 
En produkt definieras som det som marknadskommunikationen avser att främja, vanligen en 
vara eller en tjänst eller en kombination av dessa (Dahlén & Lange, 2009). Det finns en 
mängd olika sorters produkter på marknaden, det kan vara allt från dagligvaror som tandkräm 
till mobiltelefoner eller bilar. Olika produkter påverkar konsumentens engagemangs nivå, 
delvis om konsumenten gör hög eller lågengagemangs köp eller som i vissa fall där inköpet av 
en produkt går på rutin.  
 
En produkt består egentligen av flera lager (Gezelius & Wildenstam, 2007). Längst in finns 
produktens kärna, vilket är den grundläggande uppgift som en produkt är avsedd att göra och 
oftast anledningen till att man köper en produkt. Det andra lagret är den påtagliga produkten. 
Här måste de som designar produkten göra det till en faktisk produkt med hjälp av design, val 
av färg och funktioner. På den här nivån har produktens design, vem som står bakom designen 
och varumärket en stor betydelse. Exklusiva produkter med högt pris kräver exklusiva 
förpackningar som får konsumenten att uppfatta produkten på rätt sätt medan enklare 
produkter klarar sig med enklare förpackningar. Ett exempel på ett företag som arbetat med 
sin förpackning är Svenska lantchips. Istället för att ha en klassiskt blank chipspåse som OLW 
och Estrella valde de att ha en matt påse i en brunaktig ton för att signalera äktheten och 
småskaligheten i produktionen. Det är även i detta lager som kvalitetsnivån på produkten 
kommer till uttryck.  Det yttersta lagret består av den utökade produkten som exempelvis 
leveransvillkor och krediter, installation och service efter köpet, garantier och andra tillägg 
som kan ge produkten fördelar när man jämför den med konkurrenternas produkter. Ett 
exempel på ett företag som arbetat mycket med den utökade produkten är Dressman som har 
sin ”knappgaranti”, vilket innebär att kunden får lämna tillbaka sin skjorta upp till sex 
månader efter köpet om en knapp skulle lossna. 
 
Individer kommer i kontakt med ett stort antal produkter i sitt vardagliga liv (McDonagh, 
Bruseberg och Haslam, 2002). Funktionell lämplighet kan vara nyckeln till en produkts 
framgång på marknaden, men en annan form av funktionalitet kan vara den mjuka funktionen. 
Den innehåller känslomässiga behov och andra immateriella och kvalitativa aspekter som 
påverkar förhållandet mellan användaren och produkten.   
 
De flesta studier inom produktdesign fokuserar på kundens behov som funktionalitet och 
användarvänlighet, men sällan har frågan om kundens känslor undersökts (Helander & 
Khalid, 2006). En produkts estetiska utseende, tillfredställelsen eller nöjet den skapar för 
kunden kan vara helt avgörande på marknaden. Känslor är en nödvändig del av livet och 
påverkar hur vi känner, hur vi beter oss och hur vi tänker. Känslor har även fått en betydande 
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uppmärksamhet inom interaktionsdesign. Ett exempel är när iPoden lanserades, den var den i 
särklass bäst säljande mp3-spelaren på marknaden även om den lanserades sent och var dyrare 
än de konkurrerande modellerna. För konsumenterna var dock iPoden enkel att använda och 
estetiskt tilltalande. Mugge och Schoormans (2009) menar att konsumenterna upplevde 
iPoden som ”cool” och att den ”kändes bra” vilket kan ha en stor inverkan på konsumenterna.  
 
McDonagh et. al. (2002) menar att materiella ägodelar fungerar som symboler för vilka vi är. 
De kläder vi bär och de produkter vi köper hjälper oss att uttrycka vår personlighet, vårt 
välstånd och vår sociala ställning. Undersökningen som genomfördes visade även att vid köp 
av praktiska produkter som exempelvis husgeråd och vitvaror finns ett symboliskt värde och 
ett behov av att produkten ska matcha bilden kunden har av sig själv. McDonagh et.al. (2002) 
menar att tillverkarna blir allt mer medvetna om kravet att tillgodose användarnas behov 
utöver de funktionella, ett exempel på detta är det stora utbud av likande produkter som finns i 
detaljhandeln. Emotionella värden kan dock skilja sig mellan olika produkttyper. För vissa 
produkttyper är de viktigare än andra där McDonagh et.al. (2002) ger exemplet att jämföra 
smycken med trädgårdsredskap.   
 
Studier har undersökt effekten av att kundanpassa en produkts egenskaper genom att skapa 
känslomässiga band till produkten (Mugge & Schoormans, 2009). På dagens marknad är 
många produkter väldigt lika varandra när man ser till deras egenskaper som kvalitet och 
användarvänlighet. Detta tvingar designers att hitta nya sätt att differentiera sina produkter 
från konkurrenternas. Många designers fokuserar mer på emotionella lösningar och tidigare 
erfarenheter konsumenten har av produkten snarare än funktionella fördelar. Känslorna kan 
berika en persons liv och kan öka känslan av välbefinnande vilket innebär att känslomässiga 
band till en produkt kan vara avgörande vid inköp. 
 
Forskning har även visat att individanpassning av produkter kan fungera som en potentiell 
designerstrategi för att stimulera emotionell bindning med produkter (Mugge & Schoormans, 
2009). Men att kundanpassa produkter är inte ett nytt fenomen. Innan den industriella 
revolutionen var alla produkter handgjorda vilket innebar att varje produkt var unik och lätt 
kunde tillverkas och anpassas efter kundens individuella behov. Genom att man kundanpassar 
en produkt investerar även kunden viss ansträngning i produkten. Att kundanpassa en produkt 
definieras som en process där man ändrar utseende eller funktioner på produkten för att öka 
dess personliga betydelse för individen. Ju mer kunden har investerat i produkten under 
tillverkningen desto starkare känslomässiga band skapas.  
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3 Empiri 
 

I kapitlet redovisar vi resultatet av vår förundersökning, som genomfördes torsdagen, den 12 
april 2012 samt rapportens huvudundersökning där vi fått svar från sammanlagt 300 
kvinnliga konsumenter. Huvudundersökningen genomfördes fredagen, den 20 april samt 
lördagen, den 21 april 2012 i Göteborgs centrum. Kapitlet tar även upp och beskriver 
klädföretaget Filippa K närmare. 
 

3.1 Klädföretaget Filippa K 
 
Företaget Filippa K grundades 1993 i Stockholm av Filippa Knutsson (Filippa K, 2012). Idag 
är företaget ett av de mest kända klädmärkena i Sverige (Flood, 2009). Filippa K beskriver sin 
designfilosofi med orden stil, enkelhet och kvalitet (Filippa K, 2012). Affärsidén är att 
designa, tillverka, kommunicera och sälja modeplagg och accessoarer med egen och tidlös 
stil. På sin hemsida förklarar företaget att de vänder sig till människor som är självsäkra nog 
att bära logotyper på insidan, vilket de skildrar som människor som inte behöver skrika för att 
höras. Eva Boding, marknadschef på Filippa K, poängterar att de alltid håller fast vid det 
varumärket står för, vilket har gett dem många lojala kunder oavsett tid och säsong (Djemili, 
2011). Företaget försöker alltid förmedla hela varumärket, deras historia och arv, produkter, 
tydliga stil, men också de värderingar som varumärket står för. 
 
År 2011 visade Filippa K rekordsiffror med en omsättning på över en halv miljard kronor 
(Dagens PS, 2012). Filippa K:s vd Jon Abrahamson berättar att bolaget haft en stadig 
uppgång de senaste åren, och att de just nu växer på alla befintliga marknader. Filippa K har 
45 butiker på 20 marknader, och 18 av dessa butiker finns i Sverige. I Göteborg som är 
Sveriges näst största stad har Filippa K två egna butiker. Varumärket finns även representerat 
hos åtta olika återförsäljare i staden, bland annat hos NK och Åhléns. Vid årsskiftet 
2012/2013 siktar bolaget på att ha 50 egna butiker runt om i världen.  
 

3.2 Resultat av förundersökningen 
 
Under förundersökningen intervjuade vi 50 kvinnor som var utspridda inom undersökningens 
åldersram 15-45 år. Första frågan vi ställde till respondenterna var ”ålder” där vi fick en bra 
spridning på svaren från de tillfrågade kvinnorna. 
 
Den andra frågan vi ställde var vilket av de tio modeföretagen respondenten hade starkast 
band till. Här kunde vi se att kvinnorna i åldrarna 20-25 svarade väldigt blandat, men att 
tonvikten låg på Acne som hade nästan dubbelt så många svar som de andra företagen. I de 
övre åldrarna 35-40 låg tonvikten dock på andra företag, där Filippa K hade flest svar tätt följt 
av Odd Molly. 
 
Under fråga tre och fyra frågade vi om respondenten kunde beskriva företaget de valt med 
egna ord eller med tre ord de tyckte passade in på företaget. Trots de olika åldrarna var 
respondenternas beskrivningar och ord om företagen väldigt lika. De fyra företag som 
majoriteten av respondenterna kände starkast band till var Odd Molly, Nudie jeans, Acne och 
Filippa K. 
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Många respondenter beskrev Odd Molly som kvinnligt, lantligt, stickat och gulligt. Nudie 
jeans beskrevs som ett företag med kärlek till indigo, hållbart mode och snygga jeans. Acne 
beskrevs som skandinaviskt, trendigt och dyrt. Det fjärde företaget Filippa K beskrevs som 
stilrent, klassiskt och kvinnligt. 
 
Vid en sammanställning av samtliga åldrar och valda företag var Filippa K det företag som de 
kvinnliga konsumenterna i åldrarna 20-40 år hade starkast band till, där 14 personer av 50 
stycken valde företaget. Filippa K var tätt följt av företaget Acne där 11 respondenter av 50 
stycken valde Acne (Bilaga 1).  
 

3.3 Resultat av huvudundersökningen 
 
Huvudundersökningen genomfördes fredagen, den 20 april samt lördagen, den 21 april 2012 i 
Göterborgs centrum. När vi sammanställde svaren från de 300 enkäterna var 33 enkäter 
bortfall, då kvinnornas ålder var under 15 år eller över 45 år. 
 

3.3.1 Fråga 1 - Ringa in de tre ord som du tycker beskriver bilden bäst 
 
Av samtliga svar från de 267 respondenterna gjorde vi diagram för att lättare kunna urskilja 
om svaren skiljde sig åt mellan orden beroende på om respondenterna fick se varumärket på 
plagget eller inte.  Orden respondenterna fick välja på under fråga 1 var: Enkel, Tråkig, 
Kvinnlig, Dyr, Billig, Stilren, Modern, Tidlös, Trendig, Kvalitet, Klassisk och Unik.  
 
Ordet som majoriteten av respondenterna som inte såg loggan ringade in var ”enkel” med 67, 
2 % . 55,6 % av respondenterna tyckte att plaggen var enkla när de såg Filippa K:s logga. 
37,3% tyckte att de tre plaggen var ”tråkiga” när de inte såg varumärket jämfört med 33,8 % 
som tyckte de var tråkiga när de såg företagets logga. Respondenterna hade även möjlighet att 
ringa in ordet ”kvinnlig”. Av samtliga svar var det 23,1 % av respondenterna som inte såg 
varumärket och 22,6 % av de tillfrågade som fick tillgång till Filippa K:s logga som ansåg att 
plaggen var kvinnliga. 
 
Av samtliga svar var det 11,2 % som ansåg att produktbilderna utan logga såg ”dyr” ut, 
jämfört med 20,3 % som tyckte att plaggen såg dyra ut när de såg Filippa K loggan. Det var 
17,9 % som beskrev produktbilderna utan logga som billiga medan endast 6,8 % tyckte att 
produktbilderna såg billiga ut när de såg Filippa K:s logga. 
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Figur 3: Diagram över samtliga 12 ord som användes i fråga ett. Respondenternas svar visas i 
procent. 

 
 
Ett ord som fanns på frågeformuläret var ordet ”stilren”. Av samtliga svar var det 35,1 % som 
tyckte att plaggen på produktbilderna var stilrena när de inte såg Filippa K:s logga och 39,1 % 
av de tillfrågade som exponerades för varumärket ansåg att plaggen var stilrena. Ett annat ord 
som respondenterna fick välja var ordet ”modern”. Det var 12,7 % som beskrev 
produktbilderna utan varumärke med ordet ”modern” medan 8,3 % ansåg dem moderna när 
de såg vilket företag produktbilderna kom ifrån. 
 
Av de respondenter som inte såg Filippa K:s logga var det 27,6 % som valde ordet ”tidlös” 
jämfört med 21,1 % som ansåg att produktbilderna var tidlösa när de såg Filippa K:s logga. 
Några respondenter valde ordet ”trendig” när de skulle beskriva produkterna de exponerades 
för. 9,7 % tyckte att plaggen på produktbilderna var trendiga när de inte såg vilket varumärke 
de var ifrån, medan 12 % tyckte att de var trendiga när de såg Filippa K:s logga på bilderna.  
 
Det var 11,9 % som ringade in ordet ”kvalitet” när de inte såg någon logga på 
produktbilderna, medan 20,3% kryssade i ”kvalitet” när de såg varumärket. Ordet ”klassisk” 
ringade 35,1 % in när de inte såg något varumärke medan 36,1 % ringade in ordet när de såg 
loggan. Det sista ordet var ”unik” och av de respondenter som såg produktbilderna utan logga 
ringade 9 % in ordet ”unik”. Av de respondenter som såg Filippa K:s logga var det 10,5 % 
som ringade in ordet.  
 

3.3.2 Fråga 1 - Resultat av orden ”enkel”, ”stilren” och ”tidlös” 
 
De ord som redovisas närmare är tre återkommande ord som Filippa K använder på sin 
hemsida för att beskriva företagets stil och affärside. Dessa tre ord är ”enkel”, ”stilren” och 
”tidlös”.  
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Ordet ”enkel” är det ord som valts flest gånger i alla sex diagrammen. 68,9 % av 
undersökningens 267 respondenter ringade in ordet ”enkel” som ett av tre ord, oavsett om de 
såg varumärket eller inte. Av samtliga 134 respondenter som blev exponerade för de tre 
produktbilderna utan synliga varumärken ringade 67,1% in ordet ”enkel”. Av de 133 
respondenterna som blev exponerade för produktbilderna med ett synligt varumärke ringade 
70,6 % in ordet ”enkel”. Diagrammet nedan visar hur ordet ”enkel” var fördelat i procent över 
de 6 olika produktbilderna. 
 
 

 
 

Figur 4. Diagram över hur ordet ”Enkel” var föredelad i procent över de 6 olika produktbilderna. 
 
 
Det andra ordet som Filippa K beskriver sina produkter med är ordet stilren. Av samtliga 267 
respondenter ringade 37 % in ordet ”stilren” som ett av tre ord, oavsett om de såg varumärket 
eller inte. Av samtliga 134 respondenter som blev exponerade för produktbilderna utan logga 
ringade 35 % in ordet ”stilren”. Det var 39 % av de 133 respondenterna som blev exponerade 
för produktbilderna med varumärket som ringade in ordet ”stilren”. Diagrammet nedan visar 
hur ordet ”stilren” var fördelat i procent mellan de 6 olika produktbilderna. 
 
 

 

 
 

Figur 5. Diagram över hur ordet ”Stilren” var fördelad i procent över de 6 olika produktbilderna. 



 

24 

Även tidlös är ett ord som Filippa K använder i sin affärside. Av samtliga 267 respondenter 
var det 24,7 % som ringade in ordet ”tidlös” som ett av tre ord, oavsett om de såg varumärket 
eller inte. Det var 28,3 % av samtliga 134 respondenter som blev exponerade för 
produktbilder utan varumärke som valde ordet ”tidlös”. Av de 133 respondenterna som såg 
varumärket var det 24,7 % som valde ordet ”tidlös” som ett av de tre orden. Diagrammet 
nedan visar hur ordet ”tidlös” var fördelat i procent mellan de 6 olika produktbilderna. 
 
 

 
 

Figur 6. Diagram över hur ordet ”Tidlös” var föredelad i procent över de 6 olika produktbilderna. 
 

3.3.3 Fråga 2 - Hur väl tycker du att påståendena stämmer in på bilden? 
 
Fråga två består av tre påståenden, där varje respondent skulle bedöma hur väl varje påstående 
stämde in på den angivna produktbilden. Samtliga svarande fick välja att svara på 
påståendena genom att kryssa i ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. 
 

3.3.3.1 Påstående ett - “Ser ut att ha bra kvalitet” 
 
När respondenterna fick svara på ett påstående om produktens kvalitet var det 58,4 % av 
undersökningens samtliga svarande som svarade ”Ja” på påstående ett. Majoriteten ansåg att 
Filippa K:s produkter såg ut att ha en bra kvalitet oavsett om de visste om varumärket eller 
inte. Det var enbart 19,1 % av de 267 respondenterna som kryssade i ”Nej”.    
 
Det kunde även urskiljas en skillnad på svaren mellan respondenterna som svarade ”Ja” 
beroende på om de såg varumärket eller inte. 60, 2 % av 133 svarande, vilka är samtliga 
respondenter som såg varumärket på produktbilden, svarade att produkten såg ut att ha bra 
kvalitet medan det var 56, 7 % av 134, de respondenter som inte var medvetna om 
varumärket, som kryssade i ”Ja”.  
 
Går man närmare in på varje produktbild, visar diagrammet nedan tydliga skillnader och 
likheter. Det kan urskiljas en tydlig skillnad på konsumenternas uppfattning mellan 
produktbilderna ”T-shirt med logga” och ”T-shirt utan logga”. 27 respondenter, vilket är 
61,4%, ansåg att t-shirten såg ut att ha en bra kvalitet när de visste om att den kom från 
Filippa K. Enbart 14 svarande, 30, 4 %, svarade ”Ja” när de inte var medvetna om vilket 
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varumärke t-shirten kom ifrån. Även mellan klänningens produktbilder skiljde sig 
uppfattningarna åt. Där ansåg 59,2 %, majoriteten av respondenterna som inte såg varumärket 
Filippa K att produkten såg ut att ha bra kvalitet. Bland de svarande som fick se företagets 
logga var det 41, 3 % som menade att produkten såg ut att ha bra kvalitet.  
 
Diagrammet visar även att majoriteten av respondenterna som fick se produktbilderna med 
Filippa K:s kappa kryssade i ”Ja” på påstående ett. Det var 84, 6 % av de tillfrågade som blev 
exponerade för produktbilden utan Filippa K:s logga, som ansåg att produkten såg ut att ha 
bra kvalitet. Av de respondenter som blev utsatta för varumärket svarade 79,1 % ”Ja”.  
 
 

 
 

Figur 7. Diagram över svaren på påståendet ”Ser ut att ha bra kvalitet”. 
 
 

Diagrammet visar även respondenterna som kryssade i ”Nej”. 34,8 % av de tillfrågade som 
såg produktbilden ”T-shirt utan logga” höll inte med om påståendet. De ansåg alltså att 
produkten inte såg ut att ha en bra kvalitet. 32,6 % av 134, samtliga respondenter som 
exponerades för t-shirten utan logga hade ingen speciell åsikt. De kryssade i ”Vet ej”. Av de 
respondenter som fick se Filippa K:s logga, var det 20,5 % som kryssade i ”Nej” och 15,9 % 
som svarade ”Vet ej”. 
 
När respondenterna exponerades för produktbilden ”Klänning utan logga” var det 16,3 % som 
ansåg att produkten inte såg ut att ha en bra kvalitet och 26,5 % kryssade i ”Vet ej”. Av de 
respondenterna som fick se klänningen med Filippa K:s logga valde 21,7 % att kryssa i ”Nej” 
och 34,8 % svarade ”Vet ej”. De två produktbilderna som visade Filippa K:s kappa utan och 
med varumärke visade enbart små skillnader. Av de tillfrågade som fick se produktbilden 
”Kappa utan logga” var det enbart 7,7 % som menade att produkten inte såg ut att ha bra 
kvalitet samt 7,7 % som kryssade i ”Vet ej”. När samtliga respondenter som exponerades för 
kappan och varumärket Filippa K fick välja svarsalternativ, var det 11,6 % som svarade ”Nej” 
på påståendet och 9,3 % kryssade i ”Vet ej”.  
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3.3.3.2 Påstående två - “Ser ut att ha ett lågt pris” 
 
När undersökningens samtliga respondenter svarade på påstående två, ”Ser ut att ha ett lågt 
pris”, var det 31,5 % som kryssade ”Ja” och 46 % som svarade ”Nej”. Majoriteten ansåg alltså 
att påståendet inte stämde in på produktbilden de blev exponerade för. Av de respondenter 
som fick tillgång till produktbilder med Filippa K:s logga var det 54, 1 % som kryssade i 
svarsalternativet ”Nej”. Av de tillfrågade som var ovissa om vilket varumärke produkten kom 
från var det 38 % som ansåg att påståendet inte stämde in på bilden. Diagrammet nedan visar 
samtliga respondenters svar om påstående två. 
 
 

 
 

Figur 8. Diagram över svaren på påståendet ”Ser ut att ha ett lågt pris”. 
 
 
Resultatet visar att 52,2 % av de tillfrågade som inte var medvetna om varumärket när de 
exponerades för t-shirten svarade ”Ja” och enbart 17, 4 % menade att påståendet inte stämde. 
De resterande, 28,3 %, svarade med ”Vet ej”. Av de respondenter som dock fick se 
varumärket Filippa K var det 38,6 % som ansåg att produkten såg ut att ha ett lågt pris och 
47,7 % som kryssade i svarsalternativet ”Nej”. 14 % valde att svara med ”Vet ej”.  
 
I diagrammet kan det även urskiljas en skillnad mellan svaren av respondenter som såg 
klänningen med varumärket och de tillfrågade som inte visste vilket varumärke klänningen 
kom ifrån. Av dessa respondenter var det 38,8 % som ansåg att klänningen utan varumärke 
såg ut att ha ett lågt pris och även 28,3 % av de svarande som såg varumärket kryssade ”Ja” 
på påstående två. 52, 2 % av samtliga svarande som exponerades för Filippa K:s logga och 34, 
7 % av samtliga tillfrågade som inte kände till varumärket ansåg att påståendet inte stämde in 
på produktbilderna med klänningen. 24,5 % kryssade i ”Vet ej” när de inte exponerades för 
varumärket och 19,6 % svarade med ”Vet ej” när de såg varumärket.  
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Av de respondenter som exponerades för produktbilden ”Kappa utan logga” var det 66, 7 % 
som menade att bilden inte såg ut att ha ett lågt pris. Majoriteten ansåg alltså att kappan inte 
såg ut att ha ett lågt pris. Det var 10,3 % som svarade ”Ja” på påståendet och 20,5 % av 
respondenterna kryssade i ”Vet ej”. Bland de tillfrågade som fick se varumärket på kappan 
var det även där majoriteten, 62, 8 %, som förkastade påståendet. 16,3 % menade att 
påståendet stämde och 18,6 % av alla respondenter som exponerades för kappan samt 
varumärket kryssade i ”Vet ej”.  
 

3.3.3.3 Påstående 3 - ”Har en annorlunda produktdesign” 
 
Vid sammanställningen av samtliga respondenternas svar kan det urskiljas att de tillfrågade 
som såg varumärket och respondenterna som inte kände till det hade samma uppfattning om 
produktens design. 35 % av de 134 respondenterna som inte kände till varumärket ansåg att 
Filippa K:s produkter har en annorlunda produktdesign medan 53,4 % svarade ”Nej” på 
påstående tre. Av de 133 svarande som såg produktbilderna med Filippa K:s logga ansåg 
42,5% att klädesplaggen på bilderna hade en annorlunda produktdesign och 49,6 % höll inte 
med om påstående tre. 
 
 

 
 

Figur 9. Diagram över svaren på påståendet ”Har en annorlunda produktdesign”. 
 

 
Av de respondenter som exponerades för produktbilden ”T-shirt utan logga” kryssade 2,2 % i 
svarsalternativet ”Ja”, 87 % kryssade i ”Nej” och 8,7 % ”Vet ej”. Av de respondenter som såg 
produktbilden med Filippa K:s logga var det 9 % som ansåg att produkten har en annorlunda 
design, 81, 8 % som förkastade påståendet och 6,8 % som svarade ”Vet ej”.  
 
Även de respondenter som såg klänningen med varumärke och utan hade liknande 
uppfattningar. De tillfrågade som svarade ”Ja” på påstående tre när de exponerades för 
varumärket var 47, 8 %. Det var 40,8 % av respondenterna som inte var medvetna om 
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varumärket som ansåg att produkten hade en annorlunda design. 42,9 % av de svarande som 
inte fick tillgång till Filippa K:s logga ansåg att påståendet inte stämde och 14, 3 % svarade 
”Vet ej”. Av de tillfrågade som exponerades för varumärket var det 37 % som förkastade 
påståendet och 13 % hade ingen speciell uppfattning och kryssade i ”Vet ej”. 
 
De resterande produktbilderna som visade en kappa med varumärke och en kappa utan 
varumärke gav även de liknande svar. Av de respondenter som inte fick se varumärket var det 
69,2 % som svarade ”Ja”, 25,6 % kryssade i ”Nej” och 2,6 % som svarade ”Vet ej”. 72,1 % av 
de svarande som fick se varumärket menade att påstående tre stämde in på bilden, medan 
30,2% förkastade påståendet. 9,3 % av respondenterna svarade ”Vet ej”. 
 

3.3.4 Fråga 3 - Generell fråga om klädkonsumtion 
 
Fråga 3 var en generell fråga om de 300 kvinnliga konsumenternas klädkonsumtion. Då 33 
enkäter var bortfall visar diagrammet vad de 267 resterande respondenterna har svarat. 
Respondenterna fick välja mellan fyra olika svarsalternativ (oviktigt, ganska viktigt, viktigt, 
mycket viktigt) när de skulle bestämma hur viktiga faktorerna varumärket, lågt pris, hög 
kvalitet och produktens utseende är när de konsumerar kläder. Stapeldiagrammet nedan visar 
att 46,4 % ansåg att varumärket var ”oviktigt” medan 38,2 % ansåg att varumärket var 
”ganska viktigt”. 14,2 % ansåg varumärket som ”viktigt” medan enbart 1,2 % ansåg det som 
”mycket viktigt”. 
 
Den andra faktorn konsumenterna fick bedöma var ”lågt pris”. Av de 267 respondenterna 
ansåg 22,7 % att lågt pris var oviktigt medan 60,9 % ansåg att lågt pris var ”ganska viktigt”. 
12,8 % ansåg att lågt pris var ”viktigt” och 3,4 % ansåg att det var ”mycket viktigt”. När 
respondenterna skulle betygsätta ”hög kvalitet” var de flesta eniga om att en hög kvalitet är 
”viktig”. 42,3 % ansåg en hög kvalitet som viktig. Av de 267 respondenterna ansåg 3 % att 
hög kvalitet var oviktigt, 34,8 % ansåg att det var ganska viktigt och 19,8 % ansåg hög 
kvalitet som ”mycket viktigt” 
 
Stapeldiagrammet nedan visar även att 1,1 % ansåg att produktens utseende var ”oviktigt” när 
de handlar kläder. Av respondenterna ansåg 5,2 % att det var ”ganska viktigt”, 19,8 % ansåg 
det ”viktigt” och 73,7 % ansåg att produktens utseende var ”mycket viktigt”. 
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Figur 10. Diagram över fråga 3, respondenternas generella klädkonsumtion. 
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3.3.5 Ålder 
 
Innan vi genomförde undersökningen hade vi satt en åldersram mellan 15 och 45 år. Alla 
respondenter fick skriva in sin ålder på en tom rad, för att vi skulle kunna kontrollera att de 
befann sig inom vårt åldersspann. När vi sammanställde alla 300 enkäter var 33 enkäter 
bortfall då respondenternas åldrar var lägre än 15 år eller högre än 45 år.  
 
 

Produktbild Antal respondenter 
T-shirt utan logga 46 
T-shirt med logga 44 

Klänning utan logga 49 
Klänning med logga 46 

Kappa utan logga 39 
Kappa med logga 43 

  
Bortfall 33 

Totalt 300 

 
Figur 11. Tabell över alla 300 svaranden samt bortfall vid undersökningen. 
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4 Analys 
 
I analyskapitlet väver vi samman teorin som tas upp i den teorietiska referensramen om 
varumärken och produkter med empirin. 

 

4.1 Välj tre ord 
 
Av de tolv orden som de 267 respondenterna fick välja mellan under fråga ett, valde 
majoriteten ordet ”enkel”. Resultatet visar även att orden ”tidlös” och ”stilren” var vanliga 
svarsval bland undersökningens svarande. Även företaget Filippa K nämner dessa tre ord när 
de beskriver sin filosofi och sina värderingar. Därför kommer vi analysera dessa tre ord 
närmare senare i kapitlet. 
 
Filippa K nämner även ord som kvalitet och klassisk stil när de ska förklara sin filosofi. 
Romaniuk och Sharp (2004) menar att människan kan vara mer medveten om vissa 
föreställningar än andra, vilket leder till att de uppstår lättare och oftare i hennes minne. Vissa 
uppfattningar är lättare att minnas än andra, så de har en högre benägenhet att hamna i det 
aktuella minnet. Huvudundersökningen visar att 11,9 % av respondenterna som inte kände till 
varumärket valde ordet kvalitet när de skulle beskriva produktbilderna. Av de tillfrågade som 
fick tillgång till Filippa K:s logga var det 20,3 % som valde ordet kvalitet. Det var betydligt 
färre respondenter som kopplade varumärket och produkterna de exponerades för till 
begreppet kvalitet i jämförelse med procentantalet som valde ordet ”enkel”. Detta kan enligt 
oss bero på att de tillfrågade inte fick möjligheten att känna på produkten och kände då även 
inte till vilket material plagget var gjort i. Ordet ”enkel” påverkas inte av dessa faktorer.  
 
Aaker (1996) menar att produkter kan skapa känslor hos konsumenten. Ju mer salient ett 
varumärke är, desto enklare är det för konsumenten att lägga märke till en produkt. Det kan 
finnas känslor och egenskaper som kopplas till en varumärkespersonlighet, precis som det kan 
uppstå känslor till en person. Det resulterar i att märkesprodukten blir noterad mer frekvent 
och betraktas som ett alternativ vid konsumtion. Filippa K beskriver sina produkter som 
klassiska, vilket även många respondenter valde att ringa in när de skulle beskriva en 
produktbild. 35,1 % av de tillfrågade som inte kände till varumärket och 36,1 % som fick se 
Filippa K:s logga valde ordet klassisk. Det kan antas att Filippa K har lyckats skapa 
associationer som både står för deras produkter och varumärke, då respondenterna som såg 
varumärket och de som inte fick tillgång till det valde övervägande samma ord när de skulle 
beskriva produktbilderna.    
 
Två begrepp som respondenterna hade möjlighet att välja på under fråga ett var ”dyr” och 
”billig”. 17,9 % ansåg att produktbilderna utan logga såg billiga ut medan endast 6,8 % tyckte 
att produktbilderna såg billiga ut när de såg Filippa K:s logga. När konsumenten identifierar 
sig med bland annat varumärkes namn, identitet, kvalitet och värderingar kallar Batra et al 
(2012) denna relation för ”brand love”. Detta hjälper företag att skapa positiv word of mouth, 
höjer varumärkeslojaliteten och ger företag möjlighet att höja priser. Undersökningen visar att 
de respondenter som såg varumärket valde ordet ”billig” betydligt färre gånger än de 
tillfrågade som inte kände till varumärket. Det kan även urskiljas att fler respondenter som 
kände till varumärket valde att använda ordet ”dyr” när de skulle beskriva produkten. Av 
samtliga svar var det 11,2% som ansåg att produktbilderna utan logga såg ”dyra” ut, jämfört 
med 20,3% som tyckte att plaggen såg dyra ut när de såg Filippa K loggan. 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4.2 Enkel, tidlös, stilren 
 
I resultatredovisningen från fråga ett där respondenterna skulle ringa in de tre ord de tyckte 
överensstämde med bilden de såg ringade 68,9% av undersökningens 267 respondenter in 
ordet ”enkel”. Ordet ”enkel” är ett begrepp som företaget Filippa K använder på sin hemsida 
för att förklara företagets stil och design. Romaniuk och Sharp (2004) menar att när en 
konsument utsätts för ett varumärke i ett specifikt sammanhang, kan minnet skapa kopplingar 
och associationer mellan varumärket och specifika begrepp. Företaget Filippa K menar att de 
alltid försöker att hålla fast vid det som varumärket står för. Huvudundersökningen visar att 
Filippa K har lyckats förmedla det varumärket står för, i detta fall företagets och produkternas 
enkelhet. 
 
Ett sätt att stärka varumärket är att ge det en personlighet, alltså förknippa mänskliga 
egenskaper och värderingar med varumärket (Aaker, 1997). Alla varumärkesassociationer kan 
agera som påminnelser till ett varumärkes namn. Av de 134 respondenter som blev 
exponerade för de tre produktbilderna utan synligt varumärke ansåg 67,1 % att ordet ”enkel” 
var ett av de tre ord som beskrev produktbilden bäst. Av de 133 respondenter som blev 
exponerade för produktbilderna med ett synligt varumärke ansåg 70,6% att ordet ”enkel” var 
det ord som beskrev produktbilderna med synligt varumärke bäst. Åter igen visar 
undersökningen att Filippa K har lyckats förmedla enkelheten i sina plagg då majoriteten av 
respondenterna som såg produktbilden utan och med varumärke tyckte att den var enkel. 
Romaniuk och Sharp (2004) menar att påminnelser som tillträder i minnet kan komma både 
från interna influenser och från den externa omgivningen, olika konsumenter kan ha olika 
påminnelser och associationer till ett visst varumärke. Undersökningen visar att majoriteten 
av respondenterna hade samma associationer till Filippa K:s produkter med eller utan synligt 
varumärke. 
 
McDonagh et. al. (2002) menar att materiella ägodelar fungerar som symboler för vilka vi är. 
De kläder vi bär och de produkter vi köper hjälper oss att uttrycka vår personlighet, vårt 
välstånd och vår sociala ställning. Två andra ord som förekommer ofta på Filippa K:s hemsida 
är orden ”stilren” och ”tidlös”. Av samtliga 267 respondenter var det 37 % som ringade in 
ordet ”stilren”, oavsett om de såg loggan eller inte. Filippa K nämner på sin hemsida att de 
vill skapa stilrena plagg och resultatet av undersökningen visar att de verkligen lyckats 
förmedla det till konsumenterna då en övervägande andel ansåg plaggen stilrena oavsett om 
de såg Filippa K:s logga eller inte. 
 
28,3 % av 134 respondenter som inte såg Filippa K:s logga valde ”tidlös” som ett av tre ord, 
medan 24,7% valde ordet ”tidlös” när de såg Filippa K:s logga på produktbilderna. Plummer 
(2000) bad respondenter para ihop varumärken med ord och fraser som de ansåg beskrev 
varumärkena. Studien fick fram hur konsumenter ser på en stereotyp användare av 
kosmetikamärket Oil of Olay. Även huvudundersökningens resultat visar att respondenterna 
är medvetna om vad Filippa K vill förmedla med sitt varumärke och sina produkter. Plummer 
(2000) menar att man kan se varumärkespersonligheten ur två olika vinklar, ur företagets syn 
eller ur konsumenternas syn. Personligheten kan alltså utgöras av vad företag vill att 
konsumenterna ska känna och tycka när de kommer i kontakt med varumärket, men kan också 
utgöras av vad konsumenten faktiskt känner och tycker. Rapportens undersökning bekräftar 
detta, då den visar att respondenternas värderingar och syn på varumärket Filippa K och dess 
produkter stämmer överens med hur företaget vill uppfattas. 
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4.3 Stämmer påståendet eller inte? 
 
McDonagh et al. (2002) menar att individer kommer i kontakt med ett stort antal produkter i 
sitt vardagliga liv. Funktionell lämplighet kan vara nyckeln till en produkts framgång på 
marknaden, men en annan form av funktionalitet kan vara den mjuka funktionen. Den 
innehåller känslomässiga behov och andra immateriella och kvalitativa aspekter som påverkar 
förhållandet mellan användaren och produkten. Studien av Batra et al. (2012) visar att 
varumärket kan vara en sådan mjuk funktion, då den visar att det är väldigt vanligt att 
konsumenter identifierar sig med varumärken och skapar känslor kring dem. I rapportens 
huvudundersökning kunde det urskiljas att varumärket bidrog till att förändra konsumenternas 
värderingar kring en produkt. Skillnaden kunde urskiljas bland de respondenter som blev 
exponerade för t-shirten med och utan varumärke. 61,4 % ansåg att t-shirten såg ut att ha en 
bra kvalitet när de visste att den kom från varumärket Filippa K. Enbart 30,4 % svarade 
likadant när de inte var medvetna om varumärket. Resultatet visar istället att majoriteten, 
34,8% av de tillfrågade som såg t-shirten utan logga menade att påståendet ”Ser ut att ha bra 
kvalitet” inte stämde in på produktbilden. 
 
Filippa K beskriver sin designfilosofi med orden stil, enkelhet och kvalitet (Filippa K, 2012). I 
förundersökningen beskrevs Filippa K av respondenterna som trendigt, stilrent, klassiskt och 
kvinnligt. Undersökningen av Batra et al. (2012) tar upp att konsumenter anser att ett 
varumärke som de kan identifiera sig med oftast har en hög kvalitetsnivå i form av förtroende, 
snygg design och hög prestanda. Rapportens undersökning visar att majoriteten av de 
respondenter som exponerades för Filippa K:s logga, men även de respondenter som inte såg 
loggan ansåg att produkten såg ut att ha bra kvalitet. Analysen pekar på att Filippa K har 
lyckats förmedla sin designfilosofi genom sitt varumärke och sin produktdesign, men det kan 
även urskiljas att konsumenternas värderingar av Filippa K:s produkter inte påverkas när de är 
medvetna om varumärket. 
 
En vanlig uppfattning är att varumärken på mogna marknader måste konkurrera med låga 
priser för att kunna bli störst i en kategori (Dahlén & Lange, 2009). Prisfaktorn kan vara 
viktig men behöver inte vara avgörande. Batra et al (2012) anser att salienta varumärken har 
hög kundlojalitet av andra orsaker än att de är billigast, exempelvis effektiv reklam, bra 
produkter eller klok positionering. När undersökningens samtliga respondenter som fick 
tillgång till en produktbild med Filippa K:s logga svarade på påstående två ”Ser ut att ha ett 
lågt pris” var det majoriteten som kryssade i svarsalternativet ”Nej”. Av de tillfrågade som var 
ovissa om vilket varumärke produkten kom från var det 38 % som ansåg att påståendet inte 
stämde in på bilden. Romaniuk och Sharp (2004) menar att ett minne består av fragment som 
innehåller information och begrepp. Om två delar av informationen är förknippade, så skapas 
det ett sammanhang mellan dem, vilket då utgör ett nätverk av tillhörande information. 
Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna värderar företaget Filippa K med ett 
högt pris, men även en hög kvalitet.  
 
Även produkter kan skapa associationer hos konsumenten (Romaniuk & Sharp, 2004). Ju mer 
salient ett varumärke är, desto enklare är det för konsumenten att lägga märke till en produkt. 
Det resulterar i att märkesprodukten blir noterad mer frekvent och betraktas som ett alternativ 
vid konsumtion. Eva Boding, marknadschef på Filippa K, poängterar att de alltid håller fast 
vid det varumärket står för, vilket har gett dem många lojala kunder oavsett tid och säsong 
(Djemili, 2011). Förundersökningen visar att de utvalda konsumenterna som beskrev Filippa 
K har samma uppfattning och syn på varumärket som företaget vill förmedla. Rapportens 
huvudundersökning visar att Filippa K:s designfilosofi som beskrivs med ord som kvalitet och 
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tidlöst har överförts till företagets produkter. Respondenterna som utsattes för de olika 
produktbilderna blev inte påverkade av Filippa K:s produkter på olika sätt. Varumärket 
förändrade inte konsumenternas syn på produktens design avsevärt. 
 
En produktkategori kan vara en koppling till ett varumärke och skapa ett köpbehov hos 
konsumenten (Romaniuk & Sharp, 2004). Produktkategorin blir en påminnelse om ett 
specifikt varumärke, vilket resulterar i att det har skapats en varumärkesmedvetenhet. Filippa 
K har lyckats skapa produkter som utstrålar kvalitet även om varumärket inte syns. Det visar 
respondenterna som fick se produktbilderna med klänningen. Det var majoriteten av 
respondenterna som inte visste om varumärket, som ansåg att produkten såg ut att ha en bra 
kvalitet. Bland de svarande som fick se företagets logotyp var det 41, 3 % som menade att 
produkten såg ut att ha bra kvalitet. Resultatet visar liknande värderingar vid exponering av 
kappan utan varumärke. Även här ansåg majoriteten att Filippa K:s kappa såg ut att ha en bra 
kvalitet. Dessa resultat visar att Filippa K har lyckats förmedla delar av sin filosofi som 
bygger på stil, enkelhet och kvalitet genom sina produkter. Filippa K lyckas alltså förmedla 
varumärkets värden genom sina produkter. 
 
Vid sammanställningen av resultatet blev vi medvetna om att produktens design även kan 
påverka konsumenternas svar. Helander och Khalid (2006) menar att det estetiska utseendet 
kan vara helt avgörande för kunden. De tar upp exemplet om iPoden, då den var dyrare än 
sina konkurrenter när den lanserades, men ändå i särklass den bäst säljande mp3- spelaren. 
För konsumenterna var den överlägsen på grund av sitt utseende. Jämför man detta exempel 
med respondenternas syn på de olika produktbilderna kan produktdesignen ha påverkat de 
tillfrågades val av svar. De respondenter som utsattes för t-shirten, som har ett väldigt vanligt 
förekommande utseende, har visat mest varierande svar medan de resterande produktbilderna 
med klänningen och kappan har väckt väldigt snarlika värderingar.  
 

4.4 Generell klädkonsumtion 
 
Fråga tre var en generell fråga om respondenternas allmänna klädkonsumtion. Resultatet visar 
att majoriteten ansåg att varumärket inte har en betydande roll vid klädkonsumtionen. Den 
teoretiska referensramen tar dock upp varumärkets inverkan på människor. Aaker (1996) 
menar att ett varumärke kan fungera som en persons personliga uttalande och självbild. Ett 
varumärke kan även tjäna till att definiera en person i en gruppgemenskap, alltså en social 
identitet. Det kan även utvecklas till att ett varumärke blir en del av individens personlighet. 
Huvudundersökningen tyder på att varumärket inte har en viktig roll vid konsumtion. Vi tror 
att faktorer som att respondenterna inte är medvetna om hur mycket ett varumärke kan 
påverka dem eller att de tillfrågade inte vill medge varumärkets betydelse kan förklara 
undersökningens siffror.  
 
En studie av Sunyoung, Pamela och Jana (2010) visar att sociala faktorer som status och 
personligt uttryck är en stor anledning för bäraren vid val av kläder. Studien visar att 
emotionella värden, som att kläder kan få bäraren att känna sig vacker, elegant eller lycklig, 
var mer värdefulla än funktionella faktorer. Respondenternas svar på fråga tre bekräftar detta, 
då 73,3 % ansåg att produktens utseende var mycket viktigt, medan majoriteten rangordnade 
egenskapen ”hög kvalitet” som viktigt. Det var enbart 19,8 % som betecknade en hög kvalitet 
som mycket viktigt.  
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Resultatet visar även att majoriteten av de tillfrågade, såg ett lågt pris på produkten enbart 
som ganska viktigt. Svaren antyder på att konsumenterna är benägna att betala ett högre pris 
om de är nöjda med produktens utseende, då undersökningen visar att produktens design är 
den överlägset viktigaste faktorn vid konsumtion för de deltagande respondenterna. Även 
Mugge och Schoormans (2009) menar att produktens design och de känslor som en produkt 
kan väcka kan vara helt avgörande för kunden. Detta kan även vara en förklaring till att endast 
1,2 % såg varumärket som mycket viktigt vid klädkonsumtion. 
 
Den teoretiska referensramen tar upp effekten av att kundanpassa en produkts egenskaper 
genom att skapa känslomässiga band till produkten (Mugge & Schoormans, 2009). På dagens 
marknad är många produkter väldigt lika varandra när man ser till deras egenskaper som 
kvalitet och användarvänlighet. Detta tvingar designers att hitta nya sätt att differentiera sina 
produkter från konkurrenternas. Många designers fokuserar mer på emotionella lösningar och 
tidigare erfarenheter konsumenten har av produkten snarare än funktionella fördelar. 
Rapportens undersökning visar att produktens utseende är betydelsefull vid konsumtion. Det 
kan dock med hjälp av teorin antas att konsumenter lägger in mycket mer i begreppet 
produktutseende än själva designen när de köper kläder. Mugge och Schoormans (2009) 
menar att känslomässiga band till en produkt kan vara avgörande vid inköp. Det kan då även 
antas att de känslomässiga banden kan vara indirekt kopplade till varumärket som produkten 
kommer ifrån, då produktkategorier eller enskilda produkter kan skapa kopplingar och 
associationer till ett visst varumärke (Romaniuk & Sharp, 2004). Klädföretaget Filippa K 
försöker alltid förmedla hela varumärket med hjälp av deras produkter och värderingar som 
varumärket står för (Djemili, 2011). 
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5 Slutsats och egna reflektioner 
 
I kapitlet redovisar vi våra slutsatser som vi arbetat fram med hjälp av empirin och analysen. 
Vi tar även upp egna reflektioner samt besvarar rapportens huvudfråga. 
 

5.1 Egna reflektioner 
 
Filippa K är ett företag som nischat sig med enkla, stilrena och tidlösa produkter. 
Undersökningen visar att Filippa K:s beskrivning av företaget stämmer väl överens med deras 
produkter. Något vi upptäckte när vi sammanställde svaren från huvudundersökningen var att 
orden som användes var lika lätta att koppla ihop med produktbilderna med varumärke som 
med produktbilderna utan varumärke. Då förundersökningen visade att Filippa K var det 
varumärke som respondenterna hade starkast band till kunde vi inte styra över vilket 
varumärke som skulle användas i huvudundersökningen. Vi funderar på om svaren hade blivit 
annorlunda om vi hade undersökt ett annat företag med iögonfallande produkter och då fått 
möjlighet att använda ord med starkare laddning. Vi kan bara anta att resultatet hade blivit 
annorlunda och visat tydligare skillnader. 
 
Resultatet av undersökningen visade att det var störst skillnader mellan produktbilderna på t-
shirten, med och utan logga. Vi funderar på om plaggets enkelhet kan ha bidragit till att det 
fanns tydligast skillnader mellan dessa produktbilder. Vi reflekterar över om varumärket kan 
vara mer betydelsefullt för konsumenterna vid köp av enklare plagg, medan klädesplagg som 
exempelvis en klänning eller en kappa kan vara förknippade med ett högre pris oavsett om en 
logga är synlig eller inte.  
 
När vi skulle välja orden till fråga ett i undersökningen bestämde vi oss för att även använda 
något ord med negativ laddning, vi valde ordet tråkig. Vår förhoppning var att detta ord skulle 
kunna visa en skillnad i hur respondenterna såg på produktbilden med synligt varumärke eller 
utan. Resultatet visar dock att respondenterna inte påverkades av varumärket i den 
utsträckning vi hade trott.  
 
När vi sammanställde resultaten från undersökningen kände vi även att enkäten hade kunnat 
utformas annorlunda. Bland de tio orden under fråga ett fanns orden ”Dyr” och ”Billig” och 
under fråga två hade vi ett påstående som var ”Ser ut att ha ett lågt pris”. Påståendet under 
fråga två kan ses som en upprepning av fråga ett vilket inte var vår avsikt, men något vi kan 
se i efterhand. 
 
Något vi blev förvånade över vid undersökningstillfället var hur mycket energi 
respondenterna la ner på enkäten när de fått den i sin hand. Vi blev medvetna om att 
respondenterna som fick se Filippa K:s logga på produktbilden tänkte bortom varumärket, och 
istället enbart fokuserade på produkten. Vi fick även många kommentarer från respondenter 
som ansåg att bilden blev helt annorlunda när de höll handen för Filippa K:s logga. Vi tror att 
respondenternas medvetenhet kan ha bidragit till att svaren blev så lika. Detta upptäckte vi när 
vi jämförde svaren av de respondenter som fick se en produktbild utan varumärke och de 
tillfrågade som exponerades för varumärket. 
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5.2 Slutsats 
 
Efter att ha sammanställt rapportens undersökning och analyserat den med hjälp av den 
teoretiska referensramen har vi fått svar på vår huvudfråga:  
 
Påverkas kvinnliga konsumenters värderingar av ett klädesplagg beroende på om varumärket 
är synligt eller inte? 
 
Resultatet av undersökningen visar att kvinnliga konsumenters värderingar av ett klädesplagg 
inte påverkades avsevärt när de såg loggan eller inte. Svaren av de 133 respondenter som såg 
loggan och de 134 respondenter som inte såg den visade ingen påtaglig skillnad.  
 
Orden ”enkel”, ”stilren” och ”tidlös” använder Filippa K när de beskriver sin filosofi och sina 
värderingar. Rapportens undersökning gör att vi kan dra slutsatsen att dessa värderingar inte 
förändras hos respondenterna när de ser produkten med eller utan varumärke. Kvalitet är en 
annan viktig del i Filippa K:s filosofi. Undersökningen visade dock att respondenternas syn på 
produktens kvalitet inte påverkades beroende på om de såg varumärket eller inte. Majoriteten 
av de 133 respondenterna som såg varumärket ansåg att produkten såg ut att ha bra kvalitet. 
Även majoriteten av de 134 respondenter som inte var medvetna om varumärket ansåg också 
att produkten såg ut att ha en bra kvalitet.  
 
Respondenternas värderingar om produktens utseende och design visade inte heller någon stor 
skillnad mellan de som inte såg Filippa K:s logga och de som exponerades för loggan. 35 % 
av de 134 respondenterna som inte kände till varumärket och 42,5% av de 133 svarande som 
såg produktbilderna med Filippa K:s logga ansåg att Filippa K:s produkter har en annorlunda 
produktdesign. 
 
Vid en jämförelse av samma produktbild med och utan logga var det lättare att se om 
respondenterna blev påverkade. Respondenternas svar och värderingar av de fyra 
produktbilderna ”klänning utan logga”, ”klänning med logga”, ”kappa utan logga” och ”kappa 
med logga” visade knappt några skillnader. Produktbilderna på t-shirten med eller utan logga 
var de bilderna där man kunde avläsa störst skillnader. Här kunde man urskilja att varumärket 
hade en påverkan på respondenternas värderingar. Rapportens undersökning gör att vi kan dra 
slutsatsen att varumärket förändrade och förhöjde respondenternas bild av produktens kvalitet. 
 
Varumärket förändrade även respondenternas syn på produktens pris. Majoriteten av de 
tillfrågade som inte var medvetna om varumärket när de exponerades för t-shirten ansåg att 
den såg ut att ha ett lågt pris. När respondenterna visste att produkten kom från Filippa K var 
det majoriteten som ansåg att t-shirten inte såg ut att ha ett lågt pris. Respondenternas 
värderingar påverkades av varumärket när de exponerades för t-shirten. 
 
Vid generell klädkonsumtion visade svaren från undersökningens 267 kvinnliga respondenter 
att produktens utseende var den överlägset viktigaste faktorn när de handlar kläder. 
Respondenterna ansåg att en hög kvalitet är viktig vid konsumtion och att ett lågt pris är 
ganska viktigt när de handlar kläder. Majoriteten av undersökningens 267 respondenter ansåg 
att varumärket är oviktigt vid konsumtion av kläder. 
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6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns mycket varumärkesteori som tar upp varumärkets betydelse och hur det kan gynna 
företag att ha ett varumärkesvärde eller en personlighet. De flesta artiklarna tar dock upp hur 
konsumenter ser på varumärken i sig och inte uppfattningen kring ett företags produkter. Vi 
valde att sätta konsumenten i fokus och anser att vårt val av undersökningsmetod var 
tillfredsställande. Med hjälp av svaren från de 300 respondenterna kunde vi se tydliga 
skillnader och likheter kring deras värderingar av ett klädesplagg.  
 
Under genomförandet av undersökningen blev vi dock väldigt nyfikna på hur respondenterna 
tänkte när de fyllde i frågeformuläret. Ett förslag till framtida ämnen är att undersöka 
uppfattningen av en produkt med en kvalitativ ansats. Då skulle man även kunna beakta 
faktorer som material, tvättråd och passform. Det är även tänkvärt att titta närmare på och 
jämföra hur ett företag vill att deras produkter ska uppfattas och hur konsumenten faktiskt 
värderar produkterna. Andra faktorer som också är intressanta att undersöka är om svaren 
skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Påverkas olika åldrar annorlunda av ett varumärke?  
 
Sammanställningen av resultatet är också något som skulle vara intressant att utveckla och 
studera mer. Kanske kan man få fram tydligare skillnader i resultatet genom att använda sig 
av statistiska uträkningar och metoder. 
 
Det skulle också vara intressant att studera ett annat företag med mer iögonfallande produkter, 
men också företag i en helt annan bransch. Är varumärket avgörande för konsumenter i 
exempelvis elektronikbranschen? 
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Bilagor 
 
I kapitlet tar vi upp resultatet av förundersökningen, samtliga produktbilder vi använde vid 
huvudundersökningen samt presenterar enkätens utformning närmare.  

 

Bilaga 1: Sammanställning av förundersökningen 
 

Ålder Företag Beskrivning av företaget 

20 Carin Wester "Jag vet lite om det för att jag har gjort ett arbete om det i skolan." 

20 Odd Molly "Odd Molly tilltalar mig mest på själva namnet." 

20 Acne 
"Väldigt modernt. Mycket snygga klänningar och toppar. Mycket öppen 
rygg och öppen vid armarna. Modernt, mörka färger och festligt." 

20 Acne 
"Stilrent och klara linjer och klara färger. Acne känns väldigt svenskt. Jag 
älskar Acnes skor, jag har nog 4 par." 

21 Odd Molly "Stickat, gulligt och varma färger." 

21 Tiger of Sweden "Jeans." 

21 Nudie Jeans 
"Jag har sådana jeans. Jag äger inget från de andra märkena. Nudie har 
bra kvalitet." 

21 Acne "Jeans tänker jag på." 

22 Odd Molly "Bohemisk tjej." 

22 Rodebjer 
"Jag gillar deras kläder. De har en bra stil. Antingen klassiskt eller så 
sticker de ut en del." 

22 Acne "Roliga och speciella kläder med mycket fantasi." 

22 Acne "Snyggt, skandinaviskt och dålig kvalitet." 

22 Filippa K "Jag har mest hört talas om Filippa K." 

23 Odd Molly "Kvinnligt, volanger och klänningar." 

23 Filippa K "Stilrent, kvinnligt och stiligt." 

23 Acne "Ganska enkelt och stilrent men ändå utstickande och speciellt." 

23 Acne "Stilrent och klassiskt, men ändå modernt." 

23 Acne "Stilrent, kvalitet och design." 

23 Acne "Dyrt, enkelt och tidlöst." 

24 Acne "Trendigt och dyrt. Mer dyrt!" 

24 Nudie Jeans 
"Känns ganska lokalt. Känns mycket Göteborg, att de är med och deltar i 
kultur evenemang. Jag får en lokal känsla av företaget." 
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24 Nudie Jeans "Jag tycker att det är bra kvalitet." 

24 Filippa K "Filippa K, helt klart! Klassiskt, stilrent och trendigt." 

25 Filippa K "Enkelt och stilrent men ändå med roliga färger." 

25 Hope "Nytänkande." 

25 Nudie Jeans "Ekologiskt, kärlek till indigo och bra passform." 

25 Nudie Jeans "Hållbart mode." 

25 Nudie Jeans "Dom har snygga jeans. Jag vet inte så mycket om företaget." 

25 Filippa K "Stilrent och smakfullt." 

25 Odd Molly "Romantiskt stil." 

27 Tiger of Sweden "Jag har haft jättebra jeans från Tiger." 

27 Filippa K "Stilrent, klassiskt och business." 

27 Tiger of Sweden "Jag tycker att de har kvinnliga och klassiska kläder. Bra kvalitet." 

28 Nudie Jeans "Jeans." 

28 Tiger of Sweden "Kvalitet och design." 

30 Filippa K "Snyggt, klassiskt och fräscht." 

35 Tiger of Sweden "Modernt, och det är min stil." 

36 Odd Molly. "Fina kläder." 

35 Odd Molly "Dyrt och mycket färg. Lantligt." 

37 Odd Molly 
"Jag har inte det själv, men det är det första jag tänker på. Mycket stickat 
och mysiga tröjor." 

37 Odd Molly "Jag ser stilen framför mig. Färgkombinationer och pynt." 

37 Acne "Jag har svårt att välja. Men Acne." 

39 Filippa K "Stil. Jag tänker på en vit skjorta. Snygg och enkel." 

38 Filippa K "Trendigt och kvinnligt." 

40 Filippa K "Snygga jeans." 

40 Filippa K "Stil tror jag." 

40 Odd Molly "Jag tycker om plaggen. Jag tycker att de är naturnära och enkla, sköna." 

42 Filippa K "Strikt och enkelt." 

43 Filippa K "Jag tror att Filippa K har med ungdoms mode att göra." 

45 Filippa K "Kläderna passar inte mig. Dom är för små i storlekarna." 
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Bilaga 2: Samtliga produktbilder 
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Bilaga 3: Enkätundersökning- Med eller utan logga? 
 

 

1. Ringa in de tre ord som du tycker beskriver bilden bäst: 

Enkel  Tråkig  Kvinnlig  Dyr 

Billig  Stilren  Modern  Tidlös 

Trendig  Kvalitet  Klassisk  Unik 

 

2. Hur väl tycker du att påståendena stämmer in på bilden? 

”Ser ut att ha bra kvalitet”  Ja Nej Vet ej 

”Ser ut att ha ett lågt pris”  Ja NEJ Vet ej 

”Har en annorlunda produktdesign” Ja Nej Vet ej 

 

3. När du konsumerar kläder, hur viktigt är då: 

Oviktigt      Ganska viktigt      Viktigt       Mycket viktigt 

Varumärket:   

Lågt pris: 

Hög kvalitet: 

Produktutseende: 

 

4.  

Ålder:_____ 
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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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