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Abstract 
To obtain a clear view of markets, companies use segmentation techniques to divide 

consumers into different segments with the aim to clarify their marketing efforts and optimize 

their sales prospects. In today's globalized and multichannel society borders are constantly 

blurred causing a need for companies to identify regional markets. Mapping regions makes it 

possible to uncover potential variations in attitudes toward different brands. The combination 

of geographic, demographic and psychographic segmentation enables companies not only to 

see the age of consumers or what city they live in, but also what kind of attitude they have 

toward a certain product or brand. 

 

This study aims to find potential regional differences in brand attitudes in Sweden and 

moreover the basis for these attitudes. Three geographically diverse areas in Sweden were 

studied. 239 respondents participated in structured interviews that sought to investigate 

variations in brand attitudes over these three regions. Furthermore six in-depth, semi-

structured, interviews were conducted where qualitative information concerning the creation 

and change of brand attitudes were obtained. This study investigates brand attitudes towards a 

single Swedish company named 8848 Altitude. 8848 Altitude produces equipment and 

sportswear focusing on alpine sports. All data and information collected was then analyzed 

using a number of theories regarding segmentation, attitudes and tribes. 

 

Results show that there are differences in brand attitudes across the different regions in 

Sweden. They also reveal that geographic and demographic affiliations are not the only 

factors that determine a consumer’s attitude towards a brand. However, irrespective of 

geographic location, it is possible to obtain data from a group of respondents that have similar 

consumption, values and use of products. This group could be identified as a tribe. The 

conclusion of this study argues that tribal affiliation is an aspect that, if studied, can be 

beneficial as an addition to psychographic segmentation. By studying a potential tribe 

companies can see which values links the product to its consumers and thus refine their 

marketing actions. 

 

The thesis is presented in Swedish.  
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IV 

Sammanfattning 
 

För att få en tydlig bild av en marknad använder företag sig av segmenteringstekniker för att 

dela upp konsumenter i olika segment med målet att kunna precisera sina 

marknadsföringsåtgärder och optimera sina försäljningsutsikter. I dagens globaliserade 

multikanalsamhälle suddas landsgränser ständigt ut, vilket skapar ett behov för företag att 

istället identifiera regionala marknader. Genom att karlägga regioner är det möjligt att röna ut 

om det även inom ett land kan finnas skillnader i attityder till olika varumärken. 

Kombinationen av geografisk, demografisk och psykografisk segmentering möjliggör för 

företag att inte enbart se vilken ålder konsumenter har eller vilken stad de bor i, utan även 

vilken typ av attityd de har gentemot en viss produkt eller ett varumärke.  

 

Studien syftar till att ta reda om det finns regionala skillnader i varumärkesattityder i Sverige 

samt vad attityderna grundar sig i. I form av en studie över tre geografiskt skilda områden i 

Sverige, där 239 respondenter medverkade i strukturerade intervjuer undersöktes om 

varumärkesattityder kan skilja sig åt i de olika regionerna. Vidare medverkade 6 personer i 

mer djupgående semistrukturerade intervjuer där kvalitativ information rörande skapande och 

förändring av varumärkesattityder kunnat inhämtas. Studien behandlar varumärkesattityder 

gentemot fallföretaget 8848 Altitude som är ett producerande företag med fokus på utrustning 

och konfektion för alpinsport. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett antal 

teorier om segmentering, attityder och tribes.  

 

Studiens resultat visar på att det finns skillnader i varumärkesattityder över de olika 

regionerna i Sverige. Resultatet visar även att det inte enbart är geografisk och demografisk 

tillhörighet som avgör vilken attityd en konsument har gentemot ett varumärke. Däremot, helt 

oberoende av geografisk tillhörighet, är det möjligt att utröna data över en grupp respondenter 

som har likvärdig konsumtion, värderingar och användande av produkter vilket kan benämnas 

vid en tribe. Studiens slutsats menar att tribal tillhörighet är en aspekt som kan vara ett 

fördelaktigt tillägg i psykografisk segmentering. Genom att studera en eventuell tribe kan ett 

företag se vilka värden som länkar samman produkten med konsumenten och således 

precisera sin marknadsföring.     
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1 Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet ges en övergripande bakgrund till valt studieämne. Därefter följer 

en problemdiskussion som leder fram till vald forskningsfråga samt studiens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Detaljhandelns omsättning i Sverige ökar ständigt och 2012 uppgick den till 575 

miljarder svenska kronor (Handeln i Sverige u.å). Samtidigt har antalet företag i Sverige 

ökat i en stadig takt de senaste decennierna och enbart under de senaste 10 åren har de 

ökat från 842 358 till 1 137 028 företag. En ökning med hela 35 procent (SCB u.å).  Det 

är med andra ord ingen hemlighet att det finns en mängd olika varumärken som 

Sveriges befolkning stöter på dagligen och bildar sig en uppfattning om.  

 

Ett varumärke är ett slags kännetecken som gör det möjligt att skilja ett företags varor 

och tjänster från andras. Ett varumärke, eller en logotyp, definieras av Patent- och 

registreringsverket (u.å) som det som utmärker en vara eller tjänst. Mitchell och Olson 

(1981) menar att konsumentens inställning till ett varumärke, varumärkesattityd, är en 

viktig komponent för att värdera ett varumärkes styrka och konkurrenskraft. Vidare 

definierar författarna en varumärkesattityd som en individs övergripande utvärdering av 

ett varumärke. Det innebär att inställningen till ett varumärke huvudsakligen beror på 

konsumenters egna uppfattningar om ett varumärke, och anses vara en pålitlig indikator 

för konsumenters beteende gentemot varumärken (Fang, Dick & Soh, 2012). Då 

värderingar spelar en stor roll i hur konsumenters varumärkesuppfattning ser ut är det av 

vikt för företag och organisationer att utforska just det för att kunna utforma sin 

marknadsföring och sina reklambudskap. Varumärkets styrka och värde över tid formas 

således utefter konsumenters uppfattningar, vilket i sin tur påverkas av hur företag 

väljer att marknadsföra sig samt vilken kunskap de har om värderingar (Inman & 

Barker, 1981). 

 

Ett varumärkes image skapas till stor del av företaget själv men genom hur 

konsumenternas attityder och associationer ser ut kan varumärket se annorlunda ut på 

olika platser eller mellan olika grupper (Persson, 2007). Enligt författaren uppfattas 

exempelvis New Balance i Tyskland som ett märke som så kallade skinheads bär och 

drar sig till, till skillnad från hur andra mest troligt uppfattar det som ett varumärke som 

står för idrott. Ett bra mått på huruvida varumärken är globaliserade eller inte är enligt 

Hsieh (2002) att ta reda på om varumärket uppfattas med samma eller liknande attityder 

och associationer i flera olika länder. Roth (1995) menar att det är viktigt men också 

svårt att analysera inte bara potentiella men också redan etablerade globala marknader. 

Vidare beskriver Roth (1995) hur företag i sina marknadsstrategier kan dra stor fördel 

av att anpassa sin varumärkesstrategi till olika kulturer, inkomstnivåer och andra 

regionala skillnader som kan finnas. Några företag som har lyckats att använda samma 

varumärkesbild över hela världen är enligt Roth (1995) Coca-Cola och Nike. 
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För att få reda på hur starkt ett företags varumärke är, alltså vilken uppfattning och 

attityd marknader och kunder har gentemot varumärket och varumärkets image, 

använder sig många företag idag av olika segmenteringstekniker. Allt för att dela upp 

marknaden och dess konsumenter i ett försök att ta fram de bästa försäljningsutsikterna 

till sina produkter och tjänster (Barron & Hollingshead, 2002; Barry & Weinstein, 2009; 

Staples, 2000).  

 

Segmentering är både viktigt och intressant för företag då det kan användas för att 

undersöka eller förstå olika former av geografiska skillnader (Cleveland, Papadopoulos 

& Laroche, 2011). Skillnader och jämförelser mellan grupper, städer eller länder är 

vanligt förkommande i vardagslivet i form av exempelvis sport och andra typer av 

tävlingar. Allik (2012) skriver om att det även finns ett intresse hos människor för olika 

grader av nationalitet genom att jämföra länder och påvisa skillnader på många punkter 

mellan hemlandet och andra länder. Vidare menar författaren att skillnader mellan olika 

länders invånare och deras attityder till olika politiska partier, varor eller tjänster varit 

ett vanligt undersökningsämne under flera år, vilket har en direkt anknytning till 

rådande globalisering. Allik (2012) menar att människor har förutfattade meningar och 

ofta dömer varandra utifrån deras geografiska eller kulturella ursprung. Författaren 

beskriver att det finns en mängd utbredda berättelser och historisk humor om stereotypa 

grupper som även sträcker sig inom den egna kulturella tillhörigheten. I mängden av 

dessa stereotyper finns också de förutfattade meningarna inom ett land med dess olika 

grupperingar genom städer eller landområden. Allik (2012) poängterar att olika former 

av attityder eller förutfattade meningar sällan är baserade på statistiskt material utan är 

sådant som uppkommit ur kulturella och historiska berättelser. Oberoende av geografisk 

och kulturell tillhörighet kan alltså människor ha olika stereotypa tänkesätt, samtidigt 

som de kan ha olika varumärkesuppfattningar i rollen som konsument. 

 

Samtidigt som geografiska variationer i varumärkesattityder existerar finns ytterligare 

perspektiv som är värda att betrakta vid segmentering av marknader. Människor 

tenderar mer och mer i dagens moderna multikanalsamhälle att samlas i flertalet olika 

grupper som speglar individens personlighet och tillhörighet på ett eller annat sätt. De 

utnyttjar alla resurser av den senaste tekniken såsom Internet via datorer, mobiltelefoner 

och läsplattor i olika sociala medier eller forum. Allt i syfte att bilda virtuella så kallade 

tribes där fysiska möten eller fysisk närvaro är inte obligatoriskt (Cova, 1997). Just 

dessa sociala grupperingar har större inflytande på deras köpbeteende än annan yttre 

påverkan (Cova & Cova, 2002). Författarna beskriver att individualismen därmed kan 

vara över enligt tidigare studier. De talar istället om en slags omvänd rörelse där 

människor söker efter att upprätthålla, skapa eller återskapa den sociala 

sammankopplingen (Maffesoli, 1996). Det har ibland hävdats att den sociala dynamiken 

som kännetecknar vår postmoderna tidsperiod, består av en mängd erfarenheter, 

representationer och känslor som ofta inte förståtts korrekt. Även om denna dynamik för 

det mesta förklaras av individualism, visar forskning att framväxten av tribalism är på 

intågande (Maffesoli, 1996).  

 

Det är enligt Raju (1995) av stort intresse att undersöka om potentiella kunder har 

samma attityder och tankegångar som befintliga kunder i samband med att företag 

planerar inför expansion till nya platser och eventuellt globala marknader. Förefattaren 

menar att direkt efter att ett företag lyckats skapa en fysisk tillgänglighet att bedriva 

verksamhet bör de göra klart för sig hur köpbeteendet och attityderna i landet eller 

området ser ut. Sådana undersökningar menar Raju (1995) kan resultera i en förändring 
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av produkten eller tjänsten så att den passar den nya marknadens smak, stil, religion 

samt andra eventuella attityder och uppfattningar.  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

En bättre förståelse för attityder låter inte bara marknadsförare förstå genomslaget av 

reklam utan hjälper dem också att förstå hur de ska utveckla bättre marknadsstrategier 

(Mitchell & Olson, 1981). Enligt Kim, Han och Park (2001) har tidigare forskning 

föreslagit att konsumenter har en mer positiv inställning till varumärken som uppfattas 

ha starka positiva mänskliga egenskaper, som även stämmer överens med deras 

självbild. Andra studier rapporterar att graden av överensstämmelsen med ett 

varumärkets personlighet har en positiv effekt på attityden gentemot varumärket (De 

Chernatony & Riley, 1998; Harris & Fleming, 2005). Det finns även studier som visar 

på det motsatta (Fang, Dick & Soh 2012). 

 
Mulyanegara och Tsarenko (2008) har studerat huruvida personligheter och värderingar 

spelar in på vilken typ av varumärken konsumenter föredrar och har i sin studie kommit 

fram till att personlighet inte kan förutspå någons beteende i stor utsträckning. Däremot 

menar de att en persons värderingar har direkt påverkan på vilken typ av 

varumärkespreferenser samma person har. Vidare beskriver Mulyanegara och Tsarenko 

(2008) i sin forskning att värderingar ofta har formats i uppväxten och att de är mer 

rotade än det som kallas personlighet, således är det av stor vikt för företag att ta reda på 

vilka typer av värderingar potentiella kunder kan tänkas ha. En konsuments uppfattning 

kring en specifik produkts egenskaper har direkt påverkan på attityden gentemot 

varumärket i stort enligt Fishbein (1963). Det är också möjligt för konsumenter att 

skapa sig en uppfattning om ett specifikt varumärke endast genom att se visuella 

budskap istället för utförlig information (Mitchell & Olson 1981). Med andra ord 

innebär det att konsumenter på ett enkelt sätt skapar sig en uppfattning om ett 

varumärke genom att komma i kontakt med produkten men utan att ha fakta eller 

djupare information. Eftersom uppfattningen skapas så pass enkelt är det för företag av 

stor vikt att lyckas utforma reklam eller marknadsföringsbudskap som träffar rätt 

(Kotler & Keller, 2006) 

 

Byoungho och Junghwa (2013) menar att det finns flera olika aspekter som kan spela in 

på globala men såväl regionala skillnader i konsumentbeteende och attityder till 

varumärken. I sin studie baserad på enkäter om köpbeteende och om huruvida det finns 

regionala skillnader mellan tre indiska städer beskriver de privatekonomi som den 

största bidragande faktorn till skillnader. Vidare beskriver Byoungho och Junghwa 

(2013) BNP, förväntad livslängd, antal analfabeter, antal språk, fattigdom, religioner 

och medelinkomst inom ett land som faktorer som kan ligga till grund för regionala 

skillnader. Däremot poängterar Byoungho och Junghwa (2013) att Indien som land är 

jämförbart med hela EU vad gäller språk, kultur, inkomst och andra ovan nämnda 

faktorer.  

 

Skillnader inom olika områden inom länder och dess olika regioner har förekommit 

även vid tidigare forskning. Inman och Barker (1981) undersöker konsumenters 

attityder och kännedomen kring äggdistributionen och användandet av ägg som 

livsmedel i två områden i Storbritannien. Eftersom äggförsäljningen vid tillfället för 

studien nått sin lägsta punkt vill forskarna ta reda på regionala skillnader i landet för att 
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kunna veta hur de ska effektivisera reklamkampanjer, som tidigare visat sig öka 

försäljningen. Inman och Barker (1981) ser flera faktorer som är viktiga för att kunna 

skapa en bild av de båda områdenas skillnader och undersöker det genom att 

slumpmässigt besöka hushåll för att intervjua den person som har ett intresse för 

matlagning eller den som lagar mest mat i hushållet. Trots att undersökningen endast 

sker i två delar av ett land som i sig inte är särskilt stort globalt sett kan det vid första 

anblick vara så att befolkningen här har lika uppfattning eftersom det geografiskt inte 

skiljer mycket på bostadsort. Dock finner författarna i undersökningen signifikanta 

skillnader mellan attityder inom landet. Skillnaderna är enligt Inman och Barker (1981) 

tillräckligt stora för att utformningen av framtida reklam bör skilja sig åt mellan 

områdena för att kunna öka försäljningen. Faktorer som ålder, sociala status, föredraget 

distributionssätt och hur användandet av ägg sker skapar intressanta skillnader att ta 

hänsyn till. Problemet företag står inför är att de ständigt måste undersöka hur de 

uppfattas utefter lokala värderingar och attityder för att lyckas behålla den imagen de 

vill ha (Inman & Barker, 1981).  

 

Genom att förstå vikten av segmentering kan företag förstå och skilja på kunders behov 

och begär för att sedan kunna placera dem i olika segment. Människor över olika 

världsdelar, länder och regioner innehar flera olika typer av kulturer och beteenden 

vilket gör det viktigt för företag att kunna förstå hur marknaden de vill verka på 

fungerar rörande konsumenter och deras beteende (Cleveland, Papadopoulos & 

Laroche, 2011). Söderlund (1998) skriver om att det finns konkurrensfördelar att hämta 

för företag om de lyckas ta vara på faktumet att alla kunder är olika. Även Cleveland, 

Papadopoulos & Laroche (2011) menar att människor är olika och har olika behov och 

begär världen över. De menar att företag måste förstå och skilja på dessa behov och 

begär för att kunna lyckas med sin marknadsföring och nämner att olika typer av 

segmenteringstekniker i kombination med varandra kan bidra till denna förståelse.  

 

1.3 Syfte  

 
Med målet att bidra till forskningsfältet inom förbättrad och tydliggjord marknadsföring för 

varumärken inom detaljhandeln, på en regional nivå, undersöker studien om det föreligger 

geografiska skillnader i varumärkesattityder. Vidare syftar studien till att undersöka vad de 

förekommande attityderna grundar sig i.  

1.4 Forskningsfråga  

 
Förekommer regionala skillnader i varumärkesattityder i Sverige? – Fallet 8848 Altitude 

 

1.5 Avgränsningar  

 

Teorin som behandlas i studien avgränsar sig från att behandla alla segmenteringsteorier 

som finns tillgängliga inom forskningsfältet. Istället har fokus lagts på de som för 

studien varit relevanta.  
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2 Metod  
 

 

Följande kapitel redogör för vald forskningsmetod och studiens ansats. I  

kapitlet förklaras och motiveras studiens upplägg, val av teknik för insamling och 

analys av data. Vidare förklaras studiens urval, tillförlitlighet och replikerbarhet. 

Slutligen beskrivs hur studiens intervjufrågor utformats och en kritisk metoddiskussion 

förs. 

 

 

2.1 Forskningsansats 
 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) nämns abduktiv ansats som en blandning av och 

som en slags växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats, med vissa tillägg. Den 

inledande fasen i studien var en grundläggande insyn i det teoretiska forskningsfältet. 

Därefter skedde studiens datainsamling för att sedan följas upp med en mer grundlig 

genomgång av det teoretiska forskningsfältet, med en övergripande syn på resultatet 

från datainsamlingen som riktmärke. Därmed stämmer studiens ansats överens med vad 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver som en abduktiv ansats. Då abduktiv ansats 

var mest relevant för att besvara frågeställningen som syftar till förståelse kan 

undersökningen dessutom beskrivas som att vara av interpretativistiskt slag (Bryman & 

Bell, 2011). 

 

2.2 Val av metod  
 

En kvalitativ undersökning är lämplig att använda sig av när ett fenomen ska studeras 

och hur berörda parter resonerar kring det (Malhotra 2010). Studien innehåller en 

kombination av både kvalitativ och kvantitativ undersökning då målet är att förstå, med 

inslag av att mäta, empirin. Grunden för studien var en empirisk datainsamling 

bestående av strukturerade intervjuer där målet var att uppnå kvalitativ förståelse till de 

kvantitativa svar som gavs. Strukturerade intervjuer som ofta ingår i en kvantitativ 

undersökning öppnar dock möjligheten att ställa följdfrågor för att få kvalitativ 

förståelse för de kvantitativa svar som ges (Bryman & Bell, 2011). På så sätt fanns 

möjligheten att samtidigt som kvalitativ förståelse kunde uppnås, kunde även kvantitativ 

och därmed mätbar data in. Eftersom en abduktiv ansats ger stor flexibilitet för att 

ytterligare kunna få fördjupad förståelse enligt Alvesson och Sköldberg (2008), 

genomfördes längre intervjuer av semistrukturerad art som tillägg för att förstå attityder. 

Då intervjuerna var semistrukturerade kunde flera följdfrågor som inte innefattades av 

intervjuramen ställas för att tydligare förstå hur och varför respondenterna resonerade 

kring frågorna (Bryman & Bell, 2011). Det förekom aldrig ett sökande efter rätt eller fel 

utan, som tidigare nämnt, undersöktes varför respondenternas attityder såg ut som de 

gjort. Intressant var vilka intryck eller upplevelser som skapade deras mening eller 

attityd. Även om en stor mängd empiriskt material mättes var grunden för studien att 

förstå och tolka den data som samlades in.   
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2.3 Urval  

 

Eftersom att studien behandlar ett varumärke för kläder med alpint fokus valdes 

undersökningsplatser utefter var respondenter som kan tänkas ha ett allmänt intresse och 

därmed eventuell kunskap om alpina kläder finns. Empiriinsamlingen skedde vid foten 

av skidbackar vilket ansågs vara det alternativ som kunde nå personer med kunskap och 

intresse för alpinsport. Alla respondenter som deltog i undersökningen hade således, på 

ett eller annat sätt, intresse, kunskap eller erfarenhet av alpinsport och/eller 

alpinutrustning. Gällande geografisk spridning valdes orterna Sälen, Stockholm och 

Borås. De valdes ut främst utefter att de har skidbackar i närheten, där alpinsport kan 

utövas, samt att orterna ligger på ett gemensamt geografiskt avstånd från varandra, det 

vill säga 45-50 mil. 

 

Åldersmässigt eftersöktes i första hand personer som tillhör varumärkets primära 

målgrupp, det vill säga män och kvinnor i åldrarna 31-40 år. Urvalet på plats vid 

skidanläggningarna skedde utefter vilka personer som såg ut att vara minst 18 år men 

där en eftersträvan fanns att nå personer över 30 år. Målet var inte att välja respondenter 

som hade alpinutrustning på sig, dock hade de flesta respondenter som valde att svara 

på undersökningen den typen av utrustning på sig eller nära till hands.  

 

Av de respondenter som tillfrågades för de semistrukturerade intervjuerna valdes 

personer utefter att de hade någon form av kunskap eller intresse för alpinsport eller 

alpinutrustning. Allt för att kunna ge svar uppbackade av just kunskap om ämnet för att 

vidare enkelt kunna ställa djupare följdfrågor (Bryman & Bell, 2011). Under 

datainsamlingen för de strukturerade intervjuerna i Sälen tillfrågades personer som 

arbetade i anslutning med anläggningarna. I Stockholm tillfrågades respondenter som, 

enligt tips från bekanta, hade intresse och någon form av kunskap om alpinsport. De 

kontaktades några dagar i förväg för att garantera antalet intervjuer för studien. Strävan 

var att respondenterna skulle känna sig trygga med ämnet och kunna prata utförligt.  

 

Antalet respondenter uppgick till drygt 100 i Sälen innan upprepade teman i svaren 

kunde identifieras i de strukturerade intervjuerna. Antalet kan därmed anses vara 

gränsen till teoretisk mättnad i enlighet med Glasner och Strauss (1967). Även i 

Stockholm uppnåddes teoretisk mättnad vid ungefär samma antal respondenter. I 

Boråsområdet behövdes endast drygt hälften av antalet respondenter innan upprepade 

teman kunde identifieras och anses ge teoretisk mättnad. Totalt nåddes 239 respondenter 

genom hela studien. Gällande de semistrukturerade intervjuerna valdes totalt sex 

personer ut för att genomföra var sin intervju. Antalet ansågs kunna uppnå teoretisk 

mättnad utefter den tid som fanns, de resurser som tillhandahölls samt efter diskussion 

med handledare.   

 

2.4 Insamlingsteknik 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är det av stor vikt att vara så tydlig som möjligt vid 

beskrivning av datainsamling för att kunna uppnå trovärdighet men också för att kunna 

replikeras. Således följer en tydlig redogörelse för datainsamlingen.  

 

Då studien fokuserar på geografiska skillnader genomfördes datainsamlingen på tre 

orter med närliggande skidanläggningar under tidsintervall på fyra till fem dagar 
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vardera. Där tillfrågades personer som gav intrycket av att vara där för att utöva 

alpinsport, med andra ord personer med skidkläder på sig samt skidutrustning nära till 

hands, för de strukturerade intervjuerna. De tillfrågades om de kunde ställa upp och 

lägga några minuter av sin tid till en varumärkesundersökning. Närmandet av 

respondenterna skedde på ett enhetligt sätt på samtliga anläggningar. Alla strukturerade 

intervjuer genomfördes med hjälp av penna och papper samt en pärm som stöd och med 

funktionen att lagra ifyllda papper.  

 

I samband med datainsamlingen för de strukturerade intervjuerna i Sälen tillfrågades 

personer som var tilltänkta som respondenter till de semistrukturerade intervjuerna om 

de ville ställa upp på en kortare intervju på ungefär 30 minuter. De som ställde upp 

bjöds på fika och fick sitta ner i rum som butikerna, där respondenterna arbetade, 

tillhandahöll. Här kunde respondenten känna sig hemma och bekväm utan yttre 

påverkan från störande moment. Allt i enlighet med Bryman och Bell (2011), som 

menar att respondenten ofta känner sig tryggare i en för dem bekant och bekväm miljö. I 

Stockholm kontaktades tilltänkta respondenter till de semistrukturerade intervjuerna ett 

par dagar innan intervjun ägde rum. Där genomfördes intervjuerna på offentliga platser 

såsom café och restaurang där antalet kunder var minimalt för att minska störande 

moment. Samtliga semistrukturerade intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner 

för att kunna ge stöd i de efterkommande transkriberingarna som utfördes inom 72 

timmar efter varje enskilt intervjutillfälle. Bryman och Bell (2011) menar att inspelning 

av intervjuer ger frågeställaren utrymme att helt fokusera på själva intervjun och det 

som sägs, istället för att distraheras av ett behov att anteckna, vilket medför att risken 

viktiga detaljer missas minskas. 

 

2.5 Intervjufrågor 

 

Då studien syftar till att undersöka och förstå har både de strukturerade intervjuerna och 

de semistrukturerade intervjuerna utformats så att följdfrågor kan ställas. En stor del av 

följdfrågorna var inte nedskrivna vilket gjorde det möjligt att, under intervjuns gång, gå 

djupare in på vad än respondenterna sagt eller uttryckt (Bryman & Bell, 2011). 

Eftersom studiens fall koncentrerar sig till detaljhandelsbranschen och framför allt 

skidkläder, handlar de flesta frågor om just skidkläder eller med ämnet som grund.  

 

För att ta reda på hur en respondent resonerar kring ett köp av skidkläder inleddes de 

semistrukturerade intervjuerna med att fråga vad de ansåg vara viktiga attribut eller vad 

de tänkte mest på vid ett köp av exempelvis en skidjacka. Vid varje nämnt attribut 

såsom pris, märke eller kvalitet kunde en naturlig följdfråga ställas om varför just de 

attributen var viktiga vid köp och om det fanns något mer bakomliggande. På samma 

sätt kunde övriga frågor också ställas för att först ta reda på vad som var viktigt för 

respondenten i olika avseenden för att sedan öppna för att fråga om varför. Vidare 

ställdes frågan om hur respondenterna skulle beskriva varumärket 8848 Altitude som 

person vid de semistrukturerade intervjuerna. Enligt Aaker och Fournier (1995) ger svar 

på frågor lika denna en mer objektiv syn på varumärket. Det är svårt att skilja på 

värderingar och ren uppfattning men i ett försök att dela upp de två ställdes just den 

frågan.    
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Även i de strukturerade intervjuerna ställdes frågorna på det viset att det enkelt gick att 

fråga varför de svarade som de gjorde. Det var också en stor anledning till att 

strukturerade intervjuer valdes. De öppna svaren i de strukturerade intervjuerna gav 

möjligheten för respondenterna att resonera kring varför de tyckte som de gjorde, 

framförallt vid frågan om vilka varumärken de ansåg vara likvärdiga med 8848 

Altitude. Här var tanken att de kunde beskriva mer ingående vad det var hos de olika 

varumärkena som gjorde att respondenterna tyckte de var lika. För att göra resultaten 

mer mätbara ställdes ett antal frågor som syftade till att ta reda på vilka olika attityder 

respondenterna hade och hur de var fördelade rent geografiskt. Möjligheten gavs då 

genom kvantitativa svar att ta reda på vilka geografiska grupper som tyckte på vilket 

sätt, om det nu skulle finnas samband. Samtidigt ställdes mer demografiska men också 

personliga frågor om bland annat ålder, utbildning, bostadstyp och hur ofta 

respondenterna åkte skidor eller alpinsportade. Genom dessa typer av frågor finns 

möjligheten att se samband mellan de som ägnar sig åt alpinsport mer än 

medelrespondenten och vart de bor eller hur deras attityder ser ut. Även om inte svaren 

från alla demografiska frågor behandlas i analysen ställdes de för att säkerställa att 

mesta möjliga användbara data skulle kunna tas fram. 

 

2.6 Bearbetning och analys av datamaterialet 

 

För att mäta resultaten från de strukturerade intervjuerna formades frågorna på ett vis 

där kodning och inmatning enkelt skulle kunna ske i SPSS Statistics 21. Eftersom alla 

frågor rörande attityder till 8848 Altitude besvarades med siffrorna 1-5 gick resultatet 

enkelt att tyda. De öppna frågorna svarade för en mer omfattande kodning där varje svar 

fick kategoriseras. Enligt Malhotra (2010) kan öppna svar i en strukturerad intervju med 

fördel kategoriseras i förväg då svaren kan vara någorlunda förutsägbara. Dock var det 

svårt att förutse vilka svar som skulle ges samt deras frekvens vilket gjorde att 

kategorierna skapades först vid inmatning, samtidigt som svaren kategoriserades. 

 

De semistrukturerade intervjuerna bearbetades genom transkribering efter genomförd 

intervju för att kunna genomföra en kvalitativ analys av utvunnen data.  

 

2.7 Studiens tillförlitlighet och replikerbarhet 

 

Efter att ha formulerat frågor till våra strukturerade intervjuer gick såväl handledare som 

marknadsansvarig på 8848 Altitude igenom frågorna för att lämna synpunkter och 

kritik. Av återkopplingen sammanställdes en ny, något reviderad, mall med frågor som 

testades på tio respondenter genom ett bekvämlighetsurval bestående av studenter vid 

Högskolan i Borås som någon gång utövat alpinsport eller åkt på en resa med fokus på 

att utöva alpinsport. Efter testet omformulerades några frågor och efter det ansågs 

intervjumallen vara redo att användas i den huvudsakliga undersökningen. Bryman och 

Bell (2011) menar att en undersökning blir mer tillförlitlig efter att den genomgått ett 

test och forskarna lärt sig vad de kan förvänta sig samt minimerat risken för eventuella 

felaktigheter.    

 

Holme och Solvang (1996) menar att användning av enbart en kvalitativ eller enbart en 

kvantitativ undersökning istället för båda i kombination, kan leda till att resultat som 

framkommer kan vara styrt av det tillvägagångssätt eller de verktyg som används vid 
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datainsamlingen. Vidare beskriver Holme och Solvang (1996) hur de båda 

undersökningsmetodernas resultat kan stärka varandra. För att uppnå tillförlitlighet och 

ett trovärdigt resultat innehåller studien en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

undersökning. Eftersom kvantitativ undersökning mäter och ger en möjlighet att 

generalisera resultaten är det tillsammans med en kvalitativ undersökning möjligt att 

förstå de resultat som den kvantitativa undersökningen frambringat. 

 

Genom att konsekvent kontrollera det insamlade datamaterialet och se över inmatningen 

noggrant har fler risker för fel minimerats. Samtidigt har studiens metod redogjorts så 

utförligt som möjligt. Allt för att göra studien så transparent och replikerbar som 

möjligt. Bryman och Bell (2011) menar att överförbarhet inte enbart handlar om tid för 

studien, utan även att applicera studien i andra kontexter. Studien anses kunna replikeras 

och appliceras på andra undersökningsområden och andra branscher än det området som 

behandlats i studien.  

2.8 Etiska överväganden 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är de etiska överväganden i en studie av stor vikt för att 

behandla respondenters anonymitet, frivillighet och personliga integritet. Det är också 

av stor vikt för undersökningsledaren att noggrant informera om studies 

ställningstagande till hur insamlad data behandlas och hur respondenters svar sparas. 

Med detta i åtanke har de strukturerade intervjuerna och de semistrukturerade 

intervjuerna varit helt anonyma vid inspelning, transkribering och benämning i 

rapporten. Alla respondenter informerades om att deras anonymitet säkerställdes och 

utifall att de skulle vilja avbryta sin medverkan var de fria att göra så. Respondenterna 

fick även information om att alla svar de uppgav endast kommer behandlas genom 

studien samt att presentation av data och empiri kommer presenteras konfidentiellt.  

 

2.9 Kritisk metoddiskussion 

 

Trots en stor förberedelse samt ämnesdiskussion med både potentiell handledare och 

marknadsansvarig på 8848 Altitude blev valt tillfälle för datainsamlingen raskt 

påkommet. I och med att både skidsäsongen men framförallt inköpen av skidkläder led 

mot sitt slut i början på februari var det av stor vikt att få igång undersökningen så fort 

som möjligt. Det var viktigt för studien att nå respondenter som fortfarande hade 

alpinsport och inköp av utrustning färskt i minnet då respondenterna ansågs kunna ge 

mer, för studien, relevanta svar. Även om studien inleddes med en stabil och utstakad 

plan fick den i både stort och smått förändras löpande under undersökningens gång. Den 

största förändringen var som tidigare nämnt att insamlingsplats byttes från sport- och 

alpinbutiker till främst foten av skidbackar. Detta visade sig vara en för undersökningen 

vital förändring som omgående blev ett bättre val av insamlingsplats. Risken för att 

trovärdighet minskar blir större ju mer löpande förändringar som görs enligt Bryman 

och Bell (2011) och med mer förberedande tid hade fler alternativ till insamlingsplatser 

kunnat undersökas och ett bättre val kunde på så sätt gjorts från start. Påverkan av 

förändringen var dock till studiens fördel men ökade därmed även arbetsbördan.  

 

En enkel kvantitativ studie genom enkäter hade kunnat göras för att ta reda på och 

generalisera eventuella skillnader i varumärkesuppfattning, vilket skulle minska 

arbetsbördan avsevärt och samtidigt ge ett godtagbart resultat. Genom att välja bort den 
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kvalitativa delen av undersökningen hade undersökningen kunnat fokusera starkare på 

ett moment och således resultera i en mindre föränderlig planering. Dock är endast en 

kvantitativ studie inte av den art där förståelse för bakomliggande faktorer framkommer 

vilket för näringslivet är vitalt för att kunna vidta relevanta marknadsföringsåtgärder.     

 

Respondenterna till de semistrukturerade intervjuerna bestod till största delen av män 

vilket möjligen kunnat påverka resultaten från utförd studie. Dessvärre kunde inte 

ytterligare kvinnor fångas upp som respondenter i Sälen trots att försök gjordes.  

 

Värt att nämna är även att vi under datainsamlingen bar jackor av märket Everest vilket 

skulle kunna ha påverkat resultatet. En del respondenter valde att humoristiskt observera 

att vi ställde frågor om 8848 Altitude men själva hade Everestjackor på oss där en 

antydan fanns om att vi genomförde en konkurrensanalys åt Everest. Detta var givetvis 

inte fallet och förklaringen var att det endast var ett sammanträffande och att ingen av 

oss hade någon professionell koppling till varken Everest eller 8848 Altitude. Tvärtom 

ansågs det vara en fördel för studien då respondenterna inte uppfattade oss som 

representanter för 8848 Altitude och upplevdes därför svara mer sanningsenligt. 

 

Eftersom studien är på en regional nivå behandlas endast delar av Sverige som 

undersökningsområde. Mer specifikt valdes tre orter ut för insamling av data och de 

valdes utefter att det varken fanns tid eller resurser för att besöka eller studera fler orter. 

På så vis skulle studiens generaliserbarhet kunna ifrågasättas med avseendet att 

undersökningen inte gjorts på fler orter i landet.  

  



- 11 - 

 

3 Teoretisk referensram  
 

 

Kapitlet inleds med en teoretisk förankring av de segmenteringsteorier som är vanligt 

förekommande inom forskningen i dagsläget, vilket följs av teorier kring attityder för att 

slutligen återge teorier gällande tribes. Referensramen är kopplad till studiens 

problemformulering och är en sammanställning av, för studien, relevanta teorier från 

forskningsfältet. 

 

3.1 Segmenteringsteorier 

 

Segmentering är inom marknadsföring en benämning på uppdelning av marknader 

och/eller målgrupper i undergrupper, även benämnt som segment, som skiljer sig åt i 

fråga om t.ex. köpbeteende (Nationalencyklopedin, 2013). Oavsett vad marknadsförare 

tycker om de många faktiska metoder som finns gällande segmentering, skulle de flesta 

enligt Greenberg & McDonald (1989), medge att det allmänna begreppet segmentering 

bygger på antaganden som är svåra att få grepp om. Marknader är heterogena, och 

människor som skiljer sig från varandra genom demografi, personliga attityder, 

livssituationer eller personligheter, kommer sannolikt att bete sig på märkbart olika sätt 

(Greenberg & McDonald, 1989). Eftersom alla kunder är olika kan inte företag närma 

sig alla kunder på samma sätt om de hoppas på framgång då samma erbjudande väldigt 

sällan tillfredställer alla kunder. Genom att ta fasta på variation hos kunderna och sedan 

anpassa sig till dem kan företag få kraftiga konkurrensfördelar (Söderlund, 1998).  

 

Kundsegmentering är idag vida utövat inom i stort sett alla industrier och av 

marknadsförare världen över. Otaliga försök att utveckla den så kallade rätta 

segmenteringen görs med allt från behovsbaserade klusteranalyser till data mining av 

den internetdriva myten om det så kallade enhetliga segmentet (Barron & Hollingshead, 

2002). Barry och Weinstein (2009) förstärker det uttalandet med att dagens 

marknadsförare har insett att en modell likt Henry Fords T-Ford och hans koncept kallat 

one size fits all när det gäller marknadsföring istället kan riskera att inte anknyta till 

någon alls. Författaren berättar att företag därför vänder sig till segmenteringstekniker 

som gör det möjligt för dem att utforma deras försäljningsstrategier kring en köpares 

unika personlighet, tro och organisatoriska influenser. Även Staples (2000) menar att 

vissa företag ofta använder segmenteringstekniker för att dela upp kunddata i ett försök 

att ta fram de bästa försäljningsutsikterna till sina produkter och tjänster. Då intresset 

växer för global marknadsföring, kommer strategierna bli ännu viktigare, där 

marknadsförare försöker hitta en gemensam kundbas med köpare från olika kulturer 

(Barry & Weinstein, 2009). Tre vanliga segmenteringstekniker är geografisk, 

demografisk och psykografisk segmentering. 

 

3.1.1 Geografisk segmentering 

 

Vid uppdelning av populationer utefter länder, län, kommuner, stadsdelar eller kvarter 

talas det om geografisk segmentering. Den typen av segmentering blir allt mindre 

förekommande eftersom gränserna i dagens samhälle ständigt suddas ut som en följd av 

den teknologiska utvecklingen. Den mest använda varianten av geografisk segmentering 
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är den där populationer delas upp i grupperingar likt storstad respektive landsbygd 

(Kotler & Keller, 2006) 

 

Walters (1997) beskriver att länder ofta kategoriseras in i olika segment beroende på 

ekonomiskt välstånd och tillväxt. Det finns också andra variabler som syftar på välstånd 

men som mäts med exempelvis invånarantal mot antar sjukhussängar, handelsaktivitet 

och inflation (Walters, 1997). En viktig aspekt är också att alla länder är olika gällande 

skatter och hur företag faktiskt får agera på marknaden. Vidare är det politiska klimatet 

och andra styrande makter i landet en viktig del att ta hänsyn till för att kunna etablera 

sig eller för att veta hur marknaden fungerar (Walters, 1997). Vidare diskuterar 

författaren flera olika forskares segmenteringar över landsgränser och nämner Ronen 

och Shenkars (1985) grupperingar som tar upp länders geografi, religion och språk som 

viktiga aspekter att ta hänsyn till. Författaren menar att genom en segmentering land för 

land, gör företag det enkelt för sig att ha en strategi för varje land. En segmentering där 

land för land behandlas kan i utförandet vara effektiv om länderna i fråga är homogena i 

hur konsumenterna beter sig och vilka typer av tankesätt som är dominerande. Även 

Clark (1990) beskriver hur det är vanligt att segmentera länder var för sig och försöka 

finna en homogen, dominerande grupp av människor inom landet som det går att rikta 

marknadsföringen mot. Cleveland, Papadopoulos & Laroche (2011) håller med Clark 

(1990) där de menar att många företag segmenterar marknader på landsbasis, däremot 

beskriver de att det är en strategi som inte kommer vara aktuell i framtiden då världen 

blir mer och mer globaliserad. De menar att det är områden, oberoende av landsgränser, 

som bör fokuseras på. Walters (1997) diskuterar Kreutzers (1988) tankar om att 

segmentering av länder endast bör vara en början på en framtida noggrannare 

segmentering av landet. Kreutzer (1988) beskriver enligt Walters (1997) hur olika delar 

av befolkningen kan bestå av olika segment vilket gör att marknadsföringen inte 

utformas för ett helt lands befolkning.   

 

Även om ett kluster av länder har samma typ av ekonomisk utveckling eller liknande 

politiskt styre betyder inte det att invånarna i de olika länderna har samma typ av 

konsumentbeteende eller köpkraft enligt Walters (1997). En allt för precis segmentering 

efter enskilda landsgränser kan ofta således vara för bred eftersom det är stor skillnad på 

hur homogen eller heterogen befolkningen i ett land är. I heterogena marknader som 

exempelvis Kanada är en stor andel av befolkningen från vitt skilda delar av världen och 

har en etnisk bakgrund med traditioner som är olika (Walters, 1997). Byoungho och 

Junghwa (2013) beskriver också att det är viktigt att inte segmentera alla som bor i ett 

och samma land under samma kategori eftersom levnadsförhållandena och kulturen kan 

vara vitt skilda, speciellt i större länder. Författarna menar att det finns flera olika 

aspekter som kan spela in på globala såväl som regionala skillnader i 

konsumentbeteenden och attityder till varumärken. I sin studie baserad på enkäter om 

köpbeteende och om huruvida det finns regionala skillnader mellan tre indiska städer 

beskriver de privatekonomi som den största faktorn. Vidare beskriver Byoungho och 

Junghwa (2013) BNP, förväntad livslängd, antal analfabeter, antal språk, fattigdom, 

religioner och medelinkomst inom ett land som faktorer som kan ligga till grund för 

regionala skillnader. Byoungho och Junghwa (2013) gör en jämförelse mellan Indien 

och EU där de menar att Indien som land är jämförbart med EU vad gäller språk, kultur, 

inkomst. Cleveland, Papadopoulos & Laroche (2011) tar upp en tvådelad modell där de 

beskriver att företag som söker att expandera på en internationell marknad måste 

behandla dels etnisk identitet och kosmopolitism. Genom att analysera och förstå vilken 

grad vissa områdens invånare balanserar sin lokala, etniska identitet, och hur 
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globaliserade eller öppna för omvärlden konsumenterna är så kan företag förstå bättre 

hur de ska lägga upp sina strategier (Cleveland, Papadopoulos & Laroche, 2011).  

 

Många undersökningar gällande länder och konsumentbeteende är idag inte baserade på 

individnivå utan ger snarare en överblick över just etniskt ursprung (Cleveland, 

Papadopoulos & Laroche, 2011). Genom att kommunikationer blir starkare och utbyte 

av kultur blir allt vanligare börjar, enligt författarna, fler och fler konsumenter blir 

påverkade och absorberar en ny globaliserad kultur. Cleveland, Papadopoulos & 

Laroche (2011) diskuterar Craig och Douglas (2006) och Skrbis och Woodward (2004) 

som beskriver hur historiska civilisationer spridit sina kulturer över stora landområden 

vilket kan liknas med det som sker i dagsläget genom utvecklandet av 

kommunikationer. De menar att en globaliserad kultur sprider och skapar en typ av 

multinationell identitet som präglas av både den etniska identiteten men också av de allt 

mer öppna attityderna till andra länder och kulturer. I dagsläget är det inte bara de som 

har råd att resa runt i världen som kommer i kontakt med andra kulturer utan det är 

enligt Cleveland, Papadopoulos & Laroches (2011) genomgång av Craig och Douglas 

(2006) studie tack vare alla typer av media som gör det möjligt för alla att adoptera 

kulturella influenser från hela världen.   

 

Från grunden delar Kitayama och Hazel (1991) upp kulturer i två fack där den ena delen 

beskriver människor som självständiga från andra och den andra delen som människor 

som är beroende av andra. De menar att amerikaner och flera väst-europeiska länder till 

stor del är oberoende där ett stort mål i livet är att bli självständig. Tvärt emot detta har 

Japaner en tradition av att hålla sig till familjen och agera utefter vad andra gör, säger 

eller tycker där de känner att de är en del av en större enhet. Kitayama och Hazel (1991) 

beskriver att de båda uppdelningarna har samma typ av personliga attribut och förmågor 

men att de är situationsbaserade där ageranden i samma situationer för de två grupperna 

skiljer sig åt. Författarna ger exempel på flera asiatiska kulturers vänlighet och 

kollektivistiska tänkande som går att identifiera med vad de benämner som 

interdependent, alltså beroende av varandra. De beskriver också att det inte bara är 

landsgränser eller religioner som styr över vem eller vad som ingår i en av de två 

grupperna utan det är vanligt förekommande också regionalt, exempelvis kan små städer 

eller landsbygdsamhällen tydligt kategoriseras som interdependent.  

 

Även om geografisk segmentering har visat sig vara användbar inom forskningen har 

den visat sig vara än mer användbar i kombination med andra testkriterier såsom 

demografiska och psykografiska (Juaneda & Sastre, 1999). 

 

3.1.2 Demografisk segmentering  

 

En strategi som används av företag för att skilja eller identifiera kunder genom 

socioekonomiska grupper såsom plats, ålder, kön, religion, sysselsättning och utbildning 

kallas för demografisk segmentering (Songini, 2001). Genom att skapa en förståelse för 

olika demografiska grupper kan marknadsförare förutse hur och vad konsumenter 

kommer köpa (Pooler, 2002). Demografisk segmentering har de fördelarna att det lätt är 

möjligt att urskilja användarna från ickeanvändarna av en produkt. Däremot är det inte 

möjligt att använda segmenteringstekniken för att ta reda på vilket specifikt märke 

användarna köper av produkten (Barron & Hollingshead, 2002). Författarna förklarar att 

företag tidigare fått lära sig att all bra marknadsföring börjar med en bra demografisk 

http://search.proquest.com/profiles/scholaruniverse/document/668A7387C0A8000601D3DA0C04349C69/1/$N/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com/profiles/scholaruniverse/document/668A7387C0A8000601D3DA0C04349C69/1/$N/$N?accountid=9670
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segmentering. Barron och Hollingshead (2002) menar att så inte är fallet längre och tar 

upp tre problem företag kan stöta på i samband med utvecklandet av den demografiska 

segmenteringen. 

 

Det första problemet enligt författarna är att många företag idag tror att de kan 

segmentera marknaden de agerar på genom enkel demografisk data för att kunna få en 

totalbild av deras kunder. Tillvägagångssättet är lockande eftersom det blir relativt lätt 

att rikta sig in på de kundgrupper som identifieras. Exempelvis kan segmentering efter 

kön och inkomst lätt sammanställas till ett underlag för direktutskick. Barron och 

Hollingshead (2002) förklarar att problemet med den synen på segmentering är att så 

simpla demografier sällan har stark korrelation med det faktiska beteendet på 

marknaden. Faktumet att marknaden blir mer och mer konkurrenskraftig är något som 

behöver tas i beaktande. Män som är mellan 35-44 år och har en inkomst på 500 000- 

700 000 konor per år köper automatisk inte en Mercedes enligt författarna. De kanske 

inte köper en lyxbil, kanske inte ens en helt ny bil, utan vänder sig till 

försäljningsställen med begagnade bilar. Företag som försöker förenkla sin 

marknadföringsmix eller dra ner på reklamkostnader genom enkel demografisk 

segmentering av sina kunder går oftast miste om stora marknadsfördelar istället. 

Författarna menar att orsaken till att demografisk segmentering ändå är en utav de mest 

använda metoderna att segmentera genom, grundar sig i att forskarna ännu inte funnit 

ett bättre tillvägagångssätt. Företag använder demografisk segmentering som en grund 

för att sedan lägga till information från annan segmentering med målet att uppnå så bra 

information om kundernas köpbeteende som möjligt (Barron & Hollingshead, 2002). 

 

Enligt författarna görs det analytiska försök att råda bot på det första problemet genom 

att hitta matematiska lösningar på de demografiska problemen. Genom att först fråga 

kunderna om vad de vill ha och sedan rikta in sig på deras behov respektive begär. Det 

innebär vanligtvis att en stor kundundersökning genomförs där frågor ställs om vad 

kunderna vill ha och varför de köper något. Sedan släpps de statistiska verktygen fram 

där regressioner eller klusteranalyser utförs för att identifiera kundgrupper med liknande 

behov. Allt för att sedan kunna rikta produkter och erbjudanden som är utformade efter 

dessa behov och begär, enligt författarna. De grupper, eller segment, som brukar 

utvinnas ur processen är exempelvis de fria andarna, ”the free spirits”, eller de sociala 

och utåtriktade, ”the social and outgoing” (Barron & Hollingshead, 2002). Problemet 

som uppstår här enligt författarna är att behovsbaserade kluster väldigt sällan kan 

identifiera kundgrupper som faktiskt existerar i den verkliga världen. Inte heller kan de 

identifiera enskilda personer inom klustren. En klusteranalys kan inte, eller har väldigt 

svårt med att, ta reda på vart de fria andarna, ”the free spirits”, handlar, vart de bor, hur 

gamla de är, vilken inkomst de har eller vilka tidningar de läser. Demografisk 

segmentering ger svar på några av dessa frågor men inte alla som behövs enligt 

författarna. Det är trots allt svar på dessa frågor som skulle kunna leda till betydelsefulla 

marknadsföringsåtgärder (Barron & Hollingshead, 2002). 

 

Det tredje och sista problemet är att de allra flesta marknadsföringsorganisationer 

upplever någon gång att säljavdelningen, marknadsavdelningen och 

marknadsundersökningarna har olika uppfattningar om hur de ska segmentera företagets 

marknader och kunder. Författarna menar att det leder till otaliga mängder bortkastad 

tid för extra undersökningar, dåligt utformade kanalstrategier eller reklamkampanjer 

samt friktion inom organisationen. Det kan gå så pass långt att de olika avdelningarna 

inom organisationen slutar kommunicera med varandra. På så sätt förhindras företaget 
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att generera insikt i de ständigt föränderliga marknaderna och kan på sikt innebära att 

företaget blir negativt inställda till segmentering av marknaden och 

marknadsundersökningar över lag (Barron & Hollingshead, 2002).  

 

Barron och Hollingshead (2002) menar att det finns åtgärder för att undvika de tre 

nämnda problemen. Segmentering är enligt författarna trots allt en vital strategi för 

framgångsrika företag och är lika mycket en konst som det är vetenskap. Genom att 

sätta ihop ett team med personer från de olika delarna av organisationen som arbetar 

med frågorna kring segmenteringen, främjas en rikare och mer varierad kunskapsbas, 

samtidigt som företaget undviker spänningar mellan avdelningarna då alla får säga sitt 

(Barron & Hollingshead, 2002). Även Greenberg och McDonald (1989) anser att alla 

som ska kunna dra nytta av undersökningen och segmenteringen som slutprodukt, ska 

också vara delaktiga i processen från starten. Allt för att försöka se till att det finns en 

gemensam agenda, rimliga förväntningar och stöd från de olika avdelningarna. Vidare 

anser Barron och Hollingshead (2002) att företag bör ställa praktiska frågor till sig själv 

om vad det vill tillföra själva marknaden och inte analysen i sig. Företag vill ju veta 

varför kunder köper de saker de gör så att de kan erbjuda rätt produkter och tjänster 

enligt författarna. Därigenom kan företaget definiera sitt tillämpningsområde. De 

beskriver vidare att företaget dessutom behöver sätta sig ner och brainstorma för att 

hitta variabler som beskriver kundernas beteende och som hjälper till att rikta sig till rätt 

kunder. Variablerna ska både vara meningsfulla och genomförbara, inte bara det ena 

eller det andra, så det gäller att testa de olika variablerna innan de fastställs (Barron & 

Hollingshead, 2002).  

 

Författarna visar genom en undersökning på livsmedelsbranschen att en kombination av 

väl avvägda demografiska variabler tillsammans med variabler av en mer 

beteendemässig eller psykografisk karaktär, såsom hur och varför kunderna köper de 

saker de gör, kan bidra till svar om hur marknaden bör segmenteras (Barron & 

Hollingshead, 2002). 

 

3.1.3 Psykografisk segmentering 

 

Konsumentmarknadsförare har, som tidigare nämnt, insett att geografisk och 

demografisk segmentering sällan tillhandahåller tillräcklig information för att skapa 

lämpliga perspektiv på dagens komplexa marknader (Barry & Weinstein, 2009). Även 

om demografisk segmentering mynnar ut i objektiv fakta, som att en kund i din 

målgrupp äger en bil, kan den fortfarande inte berätta varför personen köpte bilen. 

Genom användning av psykografisk segmentering hjälper det kommunikatörer att 

förbättra kvaliteten på sina kampanjer genom att ringa in den mest mottagliga 

kundgruppen för företagets budskap (Morgan, Levy & Fortin, 2002). Därför vänder sig 

många till den psykografiska segmenteringen som visat sig kunna tillföra mer kraftfulla 

målmarknader samtidigt som de ger marknadsförare en språngbräda för att kunna 

anpassa sina försäljningsförslag och skräddarsy sin marknadsföring (Barry & Weinstein, 

2009). En av flertalet påstådda upphovsmän till denna segmenteringsteori är Demby 

(1989) som definierar psykografi enligt följande: 
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The use of psychological, sociological, and anthropological factors, such as 

benefits desired (from the behavior being studied), self-concept, and 

lifestyle (or serving style) to determine how the market is segmented by the 

propensity of groups within the market--and their reasons--to make a 

particular decision about a product, person, ideology, or otherwise hold an 

attitude or use a medium. Demographics and socioeconomics also are used 

as a constant check to see if psychographic market segmentation improves 

on other forms of segmentation, including user/nonuser groupings.  

 

(Demby 1989, s. 21) 

 

Psykografisk segmentering innebär således att marknaden och kunderna segmenteras 

baserat på samhällsklasser, värderingar, beteende, ideologi, attityder, livsstil, personliga 

egenskaper och andra relevanta variabler (Staples, 2000). Kort sagt inkluderar 

demografi den del av populationen som behöver produkten, medan psykografin 

definierar de personer i demografin som vill ha produkten (Morgan, Levy & Fortin, 

2002). Den psykografiska segmenteringens styrka är att den tar hänsyn till hur personer 

faktiskt lever beroende på jobbsituation, om de har barn och så vidare (Kotler & Keller, 

2006). Staples (2000) skriver att flertalet specialister inom psykografisk marknadsföring 

påpekar att demografiska segment såsom hög inkomst inte är en bra indikation på 

kundernas livsstil. De menar att vissa inom populationen för höginkomsttagare köper 

Ferraris, medan andra köper aktier. 

 

Morgan, Levy och Fortin (2002) poängterar i sin artikel att det är vanligt att stöta på tre 

olika problem även när det kommer till psykografisk segmentering. Det första är att 

demografi används för att härleda populationens motiv eller beteenden. Författarna ger 

ett exempel på ett påstående om att alla mammor anser att det är viktigt för deras barn 

att spela ett musikinstrument. De menar att slutsatser likt den snarare baseras på en 

magkänsla och de sambanden som de kommer fram till grundar sig nödvändigtvis inte i 

verkligheten. Det andra problemet enligt Morgan, Levy och Fortin (2002) är 

mångfalden av attityder och motivationer i en population. Personer kan ha mängder av 

olika attityder till en produkt även om de tillhör samma demografiska segment och det 

kan finnas flera motiv för ett visst beteende. Därför menar författaren att påståenden likt 

det att latinamerikaners främsta drivkrafter är hemmet och familjen, eller det att 

motstånd mot auktoriteter är ett kännetecken för Generation Y, endast är förenklingar av 

populationers motiv och attityder (Morgan, Levy & Fortin, 2002). Det tredje och sista 

hindret har att göra med när företag utformar riktade meddelanden till den så kallade 

genomsnittliga kunden. En genomsnittskonsument existerar inte enligt författarna, och 

meddelanden som är riktade till denna grupp är fortfarande allt för allmänna för att 

kunna motivera och övertyga en viss population. Dessutom är ett synsätt på en 

genomsnittlig målgrupp något som bortser från de verkliga motiverande skillnaderna 

som faktiskt förekommer naturligt inom varje målgrupp (Morgan, Levy & Fortin, 

2002). 

 

När psykografin segmenteras, försvinner behovet av att antingen överdrivet förenkla 

eller använda sig av genomsnitt och marknadsförare kan istället välja det mest effektiva 

budskapet för varje enskilt segment (Morgan, Levy & Fortin, 2002). För ett segment 

kan ett meddelande bekräfta en etablerad synvinkel medan det kan förändra tankesättet 

hos ett annat. Författarna menar att det går att öka avkastningen på sin investering i 

segmenteringen ytterligare genom att undersöka de psykografiska segmentens 
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demografi. De ger ett exempel som menar att populationen i ett segment kan vara 

mottagliga för en viss produkt, men de saknar ekonomiska resurser för att faktiskt köpa 

den. 

 

3.2 Attityder  

 

För att kunna analysera och förstå attityder gentemot ett varumärke måste det klargöras 

vad attityder faktiskt är och hur de skapas eller förändras. Enligt Nationalencyklopedin 

(2013) använde forskaren Charles Darwin begreppet attityder för att beskriva saker han 

observerade i människors och djurs fysiska beteenden och rörelser. Inom den sociala 

forskningsvärlden används dock begreppet attityder till att beskriva något psykiskt eller 

mentalt som inte fysiskt går att se eller ta på. Fishbein och Ajzen (1977) menar att olika 

definitioner av begreppet attityder finns ute i forskarvärlden men att alla i slutändan är 

överens om att en persons värdering av en enhet eller händelse kan sammanfatta attityd 

som begrepp.  

 

3.2.1 Attitydutformning 

 

Fishbein och Raven (1962) genomför grunderna för en studie för att ta reda på om det är 

skillnad på vad en person tror om en enhet och vad en person har för attityd till en 

enhet. Anledningen till studien är att de anser att många forskare väljer att göra skillnad 

på attityder och vad personer tror om ett objekt. Författarna studerar huruvida en tro 

eller uppfattning om en enhet och attityder till samma enhet går att skilja på och således 

manipuleras åtskiljda. Fishbein och Raven (1962) menar att det är kognitiv uppfattning 

som skapar ens tro eller uppfattning om någonting medan attityder snarare ligger i fokus 

kring emotionella eller affektiva tankar. Det är dock viktigt att förstå skillnaden mellan 

att tro på någonting, såsom exempelvis Gud, att tro på en idé eller förändring och att tro 

någonting om en enhet eller ett objekt (Fishbein, 1963). Just att tro någonting om en 

enhet eller ett objekt, benämns i Fishbeins (1963) studie med det engelska ordet belief. 

Ordet behålls i nedanstående text, allt för att skapa en tydlig förståelse kring uttrycket. 

   

En teori som blivit mycket omdiskuterad är Fishbeins attitydekvation från 1961 

(Fishbein, 1963). Författaren beskriver sin ekvation och attityder på det sättet att en 

persons formande eller skapande beror på vad personen tror om ett objekt, belief, 

styrkan på uppfattningen och personens värderingar. Vidare menar Fishbein (1963) att 

en person kan tro flera olika saker om ett objekt genom de olika egenskaper objektet 

kan ha eller just vad personen tror objektet har för egenskaper. Dessa kan vara både 

positiva och negativa. Ur uppfattningarna och det som personen tror om objektet menar 

Fishbein (1963) att det bildas en värderande tanke som således i slutändan summeras. 

Summan av alla de värderande tankarna och det personen tror om objektet kommer att 

benämnas som en attityd.  

 

Som en algebraisk funktion är teorin formulerad:   

 

B = Tron om objektet (belief) a= Värdering av B (belief) N= Antal olika uppfattningar 

(tro) om objektet. Attityder är alltså enligt Fishbein (1963) en funktion av uppfattningen 

om ett objekt och de värderande tankar en person har kring dem. Att tro någonting om 

ett objekt, belief, har enligt Fishbein (1963) varit fall för undersökning då beliefs ibland 
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anses innefatta två delar. Beliefs kan delas upp i rent beskrivande tankar men också i 

värderande tankar. Vissa forskare anser eller antar att alla beliefs har en värdering i sig, 

istället för att vara tvådelade (Fishbein, 1963). Fishbein (1963) testar i sin studie, genom 

ekvationen, om värderingar och beliefs beror på varandra och ihop skapar en attityd, 

alltså räknar med att alla attityder beror och skapas efter en typ av värdering ihop med 

en persons beliefs om ett objekt.  

 

Enligt Mitchell och Olson (1981) finns en möjlighet att ha en belief om en enhet inte är 

samma sak som att ha en attityd gentemot enheten. Mitchell och Olsson (1981) menar 

att marknadsföringsmaterial som reklam eller andra medel som ses av en potentiell 

konsument kan ändra attitydyen utan att förändra dennes beliefs, eller uppfattningar som 

finns på en viss produkt som marknadsförs. Med detta sagt motsätter de sig Fishbeins 

(1963) attitydekvation som menar att attityder är en funktion av att tro någonting om ett 

objekt, värdering och dess styrka. Istället menar Mitchell och Olsson (1981) att beleifs 

om en enhet inte behöver påverka skapandet av en attityd eller förändringen av en 

befintlig attityd. Mitchell & Olson (1981) beskriver att om Fishbeins teori och ekvation 

stämmer betyder det att beliefs måste ändras för att en attityd ska kunna ändras. Detta 

innebär således att marknadsföringsmaterial såsom reklam inte kan påverka en persons 

attityd till ett objekt utan att det måste påverka dennes grundläggande beliefs först. 

Alltså kan inte personens attityd förändras om inte dennes beliefs förändras. Skulle 

marknadsföringsåtgärder eller något annan stimulus få en persons beliefs, och senare 

attityd, att ändras innebär det också att personens köpbeteende eller avsikter kan ändras 

(Mitchell & Olson, 1981). 

 

Förändringar av attityder börjar alltså genom att beliefs i sig förändras genom att 

presentera nya, för personerna framträdande, positiva eller negativa attribut och 

värderingar. Mitchell och Olson (1981) vill undersöka om de kan identifiera alla 

framträdande attribut eller värderingar och ta bort de som har direkt effekt på beliefs. 

De menar att om de tar bort alla effekter på beliefs, skulle attityderna förändras därefter. 

Om attityderna inte skulle förändras eller om marknadsföringen fortfarande har en 

signifikant effekt på attityderna finns det andra processer som har skett och har inverkan 

på attityder. För att testa detta använde sig Mitchell och Olson (1981) av enkla, 

vardagliga marknadsföringstekniker såsom olika typer av budskap och upprepning. De 

skapade fyra grupper och utförde experimenten efter en kort sortering av 

försökspersoner genom en enkät. Mitchell och Olson (1981) kommer fram till att 

attityder inte går att ändra utan att ändra beliefs vilket är i linje med Fishbeins (1963) 

teori. De finner dock att olika innehåll i marknadsföringen som uppvisades har 

betydande effekter på attityder, beliefs och köpbeteende. Även om beliefs visade sig ha 

en stark effekt på attityder frågar de sig om det bara är beliefs som har effekt på 

attityder eller om det finns en annan variabel som spelar in.  

 

Det är alltså enligt Mitchell och Olsons (1981) resultat omöjligt att utröna exakt vad det 

är som spelar in på attityders förändring, dock visar de enligt sin tolkning att det är en 

hittills okänd faktor som faktiskt spelar in. Mitchell och Olson (1981) presenterar några 

teorier kring vad som kan anses vara troliga tolkningar till accepterade och troliga 

förklaringar till attityders förändring separat från beliefs. I en av tolkningarna menar 

Mitchell och Olson (1981) att det är möjligt att visa visuell reklam där attityder till 

varumärket framställs separat samtidigt som beliefs om en specifik produkt skapas. De 

menar att det går att manipulera reklam så att det inte finns någon koppling mellan de 

två utan att de båda går att stimulera separat från varandra i samma budskap. Fishbein 
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och Raven (1962) genomförde en studie kort efter att Fishbeins (1963) ekvation 

presenterades där de undersökte just om attityder och beliefs kan manipuleras separat. 

De kommer i sin studie fram till att det går att manipulera beliefs och attityder skiljda åt 

precis som Mitchell och Oslson (1981) föreslår. Dock menar Fishbein och Ravens 

(1962) resultat att attityder endast förändras med en förändring i beliefs också. De går 

alltså att manipulera separat men inte utan att de förändras ihop, med beliefs som grund.  

 

Oavsett hur ett skapande eller en förändring av attityder sker så är det enligt Evans, 

Jamal och Foxall (2006) en mer eller mindre lång inlärningsprocess. Författarna 

beskriver att attityder skapas, består och förändras genom kognitiva, affektiva och 

konativa komponenter. Kognitiva komponenter går att jämföras med det Fishbein 

(1963) kallar för beliefs, alltså vad en person tror om någonting. Vidare är de affektiva 

komponenterna en typ av känslomässiga värderingar en person gör vilket också stärker 

Fishbeins (1963) teori om hur attityder är uppbyggda. Dock beskriver inte Evans, Jamal 

och Foxall (2006) hur attityderna förändras och vad som får dem att skifta. Däremot 

presenterar de andra modeller såsom effekthierarkin, även kallad ABC-teorin, skapad av 

Solomon, Bamossy, Askegaard (2003), där författarna tagit fram tre olika varianter på 

vad som påverkar de tre olika komponenterna samt beteende. I första versionen av 

ABC-teorin beskrivs det att kognition, alltså beliefs, påverkas av affekt, alltså värdering, 

vilket är i enlighet med hur Fishbein (1963) beskriver attitydskapande.  

 

Där Fishbein (1963) belyser att en attityd mot ett objekt är formad av många olika 

beliefs menar Dinauer och Fink (2006) att oavsett om attityden som formas är positiv, 

negativ eller något däremellan kan den bero på både negativa och positiva beliefs. Det 

finns enligt författarna en möjlighet att ha exempelvis två helt vitt skilda beliefs eller 

värderingar av olika aspekter av ett objekt som ihop formar en attityd.  

 

3.2.2 Attitydförändring 

 

Både Mitchell och Olson (1981) och Fishbein (1963) behandlar vilka faktorer som 

ligger till grund för ett skapande eller förändring i en attityd och antar således att den 

attityden som tidigare funnits nu ersätts av en ny. Obetydande av vad som ligger till 

grund för skapandet av attityden menar Wilson, Lindsey och Schooler (2000) att när en 

eller flera attityder förändras lever den ursprungliga attityden kvar. Attityden som nu tar 

över eller blir dominant refereras till som den explicita attityden. Den attityd som fanns 

från början kallas då implicit. Det är alltså enligt Wilson, Lindsey och Schooler (2000) 

möjligt att ha två olika attityder till samma enhet eller objekt. För att illustrera 

fenomenet som benämns som dual attitudes följer ett citerat exempel: 

 

As another example, consider a White American reared in a racist family 

who learned to be prejudiced against African Americans. As an adult, this 

person adopts egalitarian views and abhors prejudice of all kinds. What is 

this person's attitude toward African Americans? Traditional views of 

attitudes would suggest that the prior racist attitude has been replaced by the 

new egalitarian one. Recent models of prejudice, however, suggest that this 

individual has two attitudes toward African Americans: a habitual negative 

evaluation and a more recently constructed positive evaluation.  

 

(Wilson, Lindsey & Schooler 2000, s.102) 
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Tidigare forskning har enligt författarna fokuserat på en transformering av den då, redan 

från barndomen, inrotade negativa attityden. När attityden ändras försvinner den 

tidigare attityden helt och den nya tar över med full verkan. Dock beskriver Wilson, 

Lindsey och Schooler (2000) att både deras och andra forskares studier och diskussioner 

nu kan se att den ursprungliga attityden lever kvar, även om den är implicit gentemot 

den nuvarande, explicita, attityden som tagit över. Attityder har enligt författarna sin 

grund i personliga värderingar av allt som finns och rör sig runt omkring oss. De 

förklarar att människor utsätts konstant för och hamnar i situationer där ett 

ställningstagande till vad vi anser vara rätt eller fel, bra eller dåligt, måste tas. Denna typ 

av ställningstagande eller värdering anser en stor del av litteraturen, enligt Wilson, 

Lindsey och Schooler (2000), ha någon form av grundlig påverkan på attitydskapande 

eller förändrande.  

 

Wilson, Lindsey och Schooler (2000) tar i sin litteraturstudie även upp att attityder 

oftast studerats som en fast värdering och ansetts vara något som är sparat i minnet där 

det ligger kvar precis som en etablerad vana. Vidare diskuterar författarna att tidigare 

studier pekar på att vissa attityder, precis som inlärda vanor, aktiveras utan större 

eftertanke. Det i sin tur gör att värderingar av omvärlden styrs därefter enligt författarna. 

I kontrast till att attityder aktiveras som vanor och skulle vara inpräntade i minnet utan 

större variation, menar Wilson, Lindsey och Schooler (2000) att annan tidigare 

forskning visar på att attityder är snabbföränderliga och situationsbaserade. I olika 

situationer med olika påverkande faktorer värderar och formar en person sina attityder 

efter hur de bäst passar in på sammanhanget rent socialt och utefter vilken 

sinnesstämning de har (Wilson, Lindsey & Schooler, 2000). Författarna beskriver också 

till skillnad från tidigare nämnda författare (Fishbein, 1963; Mitchell & Olson, 1981) att 

en tanke kan vara obestämd även om det finns ett uttryck för en specifik handling. En 

person kan alltså ha bestämt sig för en viss attityd eller handlande men kan ändra sig till 

raka motsatsen genom liten påverkan. I vissa situationer kan en person som har en 

inpräntad attityd till ett objekt bli påverkad av omgivningen som personen befinner sig i 

för tillfället vilket leder till en attitydförändring. Attityden som fanns från början finns 

kvar, om än modifierad för stunden och situationen i fråga, och personen i fråga kan i en 

annan situation eller under normala omständigheter återgå till den första attityden 

Wilson, Lindsey och Schooler (2000) 

 

Forskare har enligt Wilson, Lindsey och Schooler (2000) noterat att när personer som 

blivit intervjuade tillfrågats varför de känner eller värderar som de gör så skapar de en 

helt ny attityd baserad på anledningar som verkar för dem sannolika, tillgängliga för 

stunden och enkla att sätta ord på. Författarna diskuterar studier som ser att attityder på 

grund av detta beteende möjligtvis kan skapas av ens omgivning för stunden där tidigare 

beskrivna faktorer binder ihop ens värderingar. Wilson, Kraft och Dunn (1989) visar i 

sin studie att de personer som har mer kunskap om objektet de formulerar en attityd mot 

är mer troliga att uppvisa stabila och tydliga anledningar till varför de tycker som de gör 

angående objektet. Författarna menar att de som inte har kunskap om ett objekt är mer 

troliga att förändra sin attityd om de blir tillfrågade varför de känner som de gör 

gentemot objektet. De utan större kunskap om objektet har en större yttre påverkan på 

sin attityd och kan således enkelt ändra sina värderingar (Wilson, Kraft och Dunn, 

1989). Dessutom var det enligt författarna svårare att förutse beteende hos de som har 

mindre kunskap om objektet till skillnad från de med mer kunskap som hade tydligare 

attityder och således enklare förutspådda beteendemönster.  
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Kunders beteende eller köpintentioner beror till stor del på deras attityder till olika 

varumärken enligt Yoon (2003). Författaren undersöker hur reklam, baserad på internet, 

kan förändra och ha effekt på en konsuments attityder och köpintentioner. Studien 

analyserar respondenter med både negativa och positiva typer av tidigare kunskap eller 

kännedom om varumärken jämfört med de som inte har någon typ av kunskap tidigare. I 

linje med Wilson, Lindsey och Schooler (2000) menar Yoon (2003) att konsumenters 

attityder är lättföränderliga med hjälp av yttre påverkan. Resultaten från studien visar 

bland annat att oavsett om respondenterna var negativt eller positivt inställda till 

varumärket i förväg ändrande de sin inställning negativt när de fick se negativ 

information om varumärket. Vidare resultat från undersökningen beskriver hur 

respondenterna inte reagerar på om informationen kommer från, för dem, en trovärdig 

källa utan ändrar sin attityd negativt ändå. Dinauer och Fink (2006) undersöker främst 

hur attityder förändras när en person utsätts för någon typ av information. Dock menar 

författarna att det finns en typ av attityder som benämns som interattitudinal structure 

vilket innebär att en person kan ha helt motsatta attityder till ett och samma objekt 

beroende på situation. 

 

3.3 Tribes 

 

Ordet tribe syftar på tillbakavändandet av ålderdomliga och skenbara värden, en lokal 

känsla av identifikation, religiositet, sammanblandning och gruppnarcissism. Det är 

lånat från antropologin som använde ordet för att skildra ålderdomliga samhällen där 

den sociala ordningen upprätthölls utan att det fanns en central makt (Cova, 1997). 

Begreppet har använts i stor utsträckning inom politiken för att beskriva något kollektivt 

beteende i dessa ålderdomliga samhällen, som motstår byggandet av moderna statliga 

institutioner (Cova, 1997). Den gemensamma nämnaren är gemenskapsdimensionen. 

Författaren beskriver att en tribe försöker återuppliva gemenskapen från byns eller 

distriktets urtyp, men den är inte ett samhälle som är klart definierbart i rumsliga termer. 

Medlemmarna i en postmodern stam hänger samman genom gemensamma känslor och 

anslagna samt återanslagna kännetecken enligt författaren. Medlemmar av arkaiska 

stammar var relaterade genom släktskap och dialekt (Cova & Cova, 2002). Många av 

dagens tribes utnyttjar alla resurser av de senaste tekniska kommunikationsmedlen 

såsom Internet via datorer, mobiltelefoner och läsplattor i olika sociala medier eller 

forum. Allt i syfte att bilda virtuella tribes där fysiska möten eller fysisk närvaro är inte 

obligatoriskt (Cova, 1997). Tribal tillhörighet förekommer dagligen likväl i hemmet 

som vid enstaka tillfällen. Både informellt och med andra personer, överallt (Cova & 

Cova, 2002). Vissa förespråkar också att en tribe kan vara mer en känsla eller en fantasi. 

Medlemmarna i tribes är därmed aldrig ensamma, eftersom de tillhör, faktiskt eller 

virtuellt, en stor och informell gemenskap (Maffesoli, 2000).  

 

Ses fenomenet tribes ur ett marknadsföringsperspektiv menar Cova (1997) att den 

primära uppgiften för tribal marknadsföring är att betrakta produkten eller tjänsten från 

vinkeln på dess koppling snarare än dess bruksvärde. Det är viktigt för företaget att veta 

hur deras produkt eller tjänst kan stödja triben i dess existens snarare än hur företag 

levererar erbjudandet till konsumenten. Författaren beskriver vidare att framtidens 

marknadsföring är att erbjuda och stödja en förnyad känsla av gemenskap. 

Marknadsföring övergår i tribal marknadsföring, det är alltså inte bara ännu en 

modefluga utan en vital del av framtidens synsätt på marknadsföring. Han menar att det 
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krävs något som han liknar vid en trojansk häst för att övertala företagen att ta till sig 

denna återfödelse i strävan efter gemenskap (Cova, 1997).  

 

Konsumenttribes, som är en slags förgrening av begreppet tribes, är en grupp av 

människor som är känslomässigt sammankopplade via likvärdig konsumtion, 

värderingar och användning. De använder enligt Cova (1997)  ett så kallat socialt 

sammankopplingsvärde av produkter och tjänster för att skapa en gemenskap och 

uttrycka sin identitet (Mitchell & Imrie, 2011). Cova och Cova (2002) illustrerar 

marknadsförarens spännande uppgift att identifiera, stödja och integrera 

konsumenttribes i dagens samhälle med hjälp av en studie på in-line skridskoåkare och 

deras rituella kläder och tillbehör. De menar att möjligheterna med tribal 

marknadsföring beror på viljan att göra sig av med mekaniskt marknadsföringstänk och 

anta en oskarp logik, vilket placerar sammankopplingsvärdet i centrum av 

erbjudandestrategin. Både för marknadsundersökningar och erbjudandestrategier 

innebär detta en uppskattning av den psykosociala vyn av ett etnosociologiskt synsätt, 

som kan ta hänsyn till den delade erfarenheten av konsumenter i deras tribegrupperingar 

för att integrera den i affärsmodellen (Cova och Cova, 2002). 
 

Östberg (2007) presenterar i sin studie om Stockholm brats vad som sannolikt 

stimulerar skapandet av konsumtionsdrivna samhällen. Han berättar att tidigare studier 

fokuserat kring vilka specifika märken, produkter och aktiviteter som gör just detta. 

Författaren menar i sin studie att det inte handlar om att konsumera en specifik produkt 

utan om stil, som istället handlar om att noggrant samla på sig, visa upp och använda 

olika produkter för att skapa den rätta stämningen och för att vara trendig inom gruppen. 

En vanlig gemensam nämnare för vad som är stilfullt är att det skall sammankopplas till 

det som andra grupper med liknande konsumenter runt om i världen är engagerade i 

(Östberg, 2007). Han förklarar vidare på vilka sätt ett konsumtionssamhälle är beroende 

av den externa omgivningen för att kunna skapa sina interna koder. Genom användande 

av exempelvis media och populärkulturer bildar bratsen i hans studie ett stiluttryck som 

uppskattas på både negativa och positiva sätt. Den uppskattningen i sin tur är den 

sociala sammankopplingen mellan medlemmarna i samhället, eller triben (Östberg, 

2007).   

 

Annan forskning, såsom Canniford (2011), har dock funnit att många 

konsumtionssamhällen inte fokuserar sin socialisering kring enskilda varumärken. 

Eftersom de har en svagare koppling till varumärket i sig, etablerar många 

konsumtionssamhällen svaga förbindelser med flera olika varumärken, produkter och 

tjänster. Denna observation har lett till utvecklingen av en annan metod för att kunna 

förstå konsumtionssamhällen såsom consumer tribes (Canniford, 2011). Författaren 

försöker i sin studie lägga ut en teori kring hur marknadsföringen som riktar sig till 

tribes bör utformas. Han menar att tribal marknadsföring kräver att ledare levererar 

plattformar och relationer där konsumenterna kan bygga gemenskap, mening och värde 

för sig själva. Konsumenter tillhörande en tribe vill inte ledas, de vill själva leda som 

aktivister och bidragsgivare. Vidare menar författaren att det är en del av anledningen 

till att tribes inte kan hanteras genom traditionella marknadsföringsmetoder. De får 

snarare hanteras genom funktionerna som finns i ett spridande nätverk där 

marknadsansvariga har möjlighet att ingå i produktiva och samspelta dialoger med 

konsumenterna. Allt för att främja och vårda deras utökade och hybrida roller i 

framställningen av det länkande värdet (Canniford, 2011). 
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Därmed skulle paralleller kunna dras till Covas motto att ”länken är viktigare än 

produkten.”(Cova 1997, s.304) Om marknadsförare kan erbjuda grunden för det 

länkande värdet, då kommer konsumenter sannolikt att hylla dem (Cova & Pace, 2006). 
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4 Empirisk undersökning  
 

 

I följande kapitel presenteras inledningsvis företaget och varumärket 8848 Altitude, allt för 

att ge en grund till den empiriska beskrivningen och analysen. Vidare i kapitlet presenteras 

resultaten från de semistrukturerade intervjuerna för att slutligen redogöra för de 

strukturerade intervjuerna från fallstudien. 

 

4.1 8848 Altitude 

 

Efter att ha utvecklats av de tre studenterna Magnus Berggren, Anna Larsson and Laila 

Hobin vid Högskolan i Borås på sent 80-tal fick märket 8848 Altitude sitt första 

uppsving då den första svenska expeditionen till Mount Everest planerades och behövde 

hjälp med utrustning. Efter en lyckad expedition valde de tre studenterna att registrera 

varumärket under just namnet 8848 Altitude. Från starten fram till idag har företaget 

utvecklats och genomgått olika faser där de idag har ett huvudkontor i Borås med 14 

anställda, en omsättning på 124 miljoner kronor och deras produkter säljs i över 600 

butiker runt om i världen. Företaget producerar och säljer kläder och utrustning för 

alpinsport, bergsklättring och utomhussport. 8848 Altitudes drivkraft är innovation 

genom design, funktionalitet och teknologi. Affärsidén ligger i att utveckla ultimata 

lösningar för sportkläder med material som klarar alla typer av väder och omgivningar  

 

8848 Altitude har ett starkt samarbete med alpinsporten freeride och sponsrar flera både 

svenska och utländska elitåkare såsom Reine Barkered. Enligt 8848 Altitude är den 

primära målgruppen personer i åldrarna 31-40 som har ett större intresse för skidåkning 

och intresserar sig för både nya trender, material och funktion (Ärje
1
). 

4.2 Undersökningens dagbok 

 

Då en del förändringar och nya beslut fick tas under datainsamlingen är det viktigt att 

skapa förståelse varför förändringarna skedde. Därav följer en detaljerad beskrivning av 

datainsamlingens flöde. 

 

Under vecka 7, 2013, utgick studiens första insamlingsperiod från skidorten Sälen. 

Tilltänkt utgångspunkt för datainsamlingen i Sälen var i anslutning till ett par butiker 

som säljer skidkläder. Ett nytt beslut fick däremot tas efter att butikerna besökts och 

lägena värderats som otillräckliga för omfattningen av undersökningen då allt för få 

potentiella respondenter förväntades besöka butikerna under de dagar som 

undersökningen skulle utföras. Första insamlingspunkt fick därför bli en heldag som 

spenderades runt anläggningen Kläppen, vid foten av skidbackarna. Anledningen till att 

Kläppen valdes som första insamlingspunkt var att boende och ekonomisk finansiering 

av studien ordnades i anslutning till anläggningen. 

 

Datainsamlingen skedde intensivt under tiderna då liftsystemen hade öppet, mellan 

9.00–16.00. Under ytterligare 3 dagar därefter samlades data in vid Sälens samtliga 

skidanläggningar, med undantag för Stöten. Data samlades in på de olika 

                                                 
1
 Pauli Ärje, 8848 Altitude, personligt möte den 17 januari 2013 
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anläggningarna successivt utefter vad som ansågs för stunden kunna ge en stor 

svarsfrekvens. Exempelvis besöktes Högfjället endast i några minuter då en 

överskådning bevisade att antalet människor i rörelse var näst intill obefintligt. Däremot 

besöktes Hundfjället två gånger under flertalet timmar, eftersom uppslutningen av 

människor, terrängen och andra aktiviteter gjorde att många potentiella respondenter 

samlades på samma plats.  

 

En kväll genomfördes datainsamling på ett område några kilometer från 

skidanläggningarna, där flertalet butiker som sålde alpina artiklar, låg i anslutning till 

varandra. I dessa butiker skedde också hälften av de kvalitativa intervjuer som planerats. 

Respondenterna tillfrågades i skiduthyrningsbutiker om de kunde ställa upp på en 

kortare intervju på ungefär 30 minuter. 

 

Andra delen av datainsamlingen skedde i Stockholm. Planen från början var, likt den för 

Sälen, att röra sig runt ett par butiker som var belägna på Drottninggatan i centrala 

Stockholm. Allt för att fånga upp skidintresserade, eller i annat fall sportintresserade 

människor. Dock ändrades planen även här relativt omgående då inga respondenter 

kunnat nås under förmiddagen. Efter överläggning av alternativa platser togs beslutet att 

förflytta insamlingsplatsen till Hammarby skidbacke. Platsen visade sig kunna leverera 

ett fåtal respondenter under första dagen för insamlingen. Dag två gav också ett fåtal 

respondenter, färre än förväntat, och efter ännu ett överläggande bestämdes att 

Hammarby skidbacke skulle besökas senare på kvällen. Detta visade sig ge bra resultat 

då antalet besökare mångdubblades efter 17.00. Här gavs även ett tips om att ett event 

hållas nästkommande morgon, där gratis skidåkning och frukost erbjöds från 07.00 på 

morgonen fram till lunch. Beslutet togs att närvara på eventet vilket visade sig ge bra 

utdelning och hög svarsfrekvens från skidintresserade. Under insamlingen den 

morgonen gavs ännu ett tips om att ytterligare event med gratis skidåkning skulle ske 

senare samma kväll. Mellan de båda eventen besöktes dessutom Flottsbro 

skidanläggning i Huddinge där utdelningen visade sig vara god. Kvällens event vid 

Hammarbybacken gav också god utdelning och inför sista insamlingsdagen togs 

beslutet att besöka Flottsbro skidanläggning under förmiddagen för att sedan åka 

tillbaka till Borås. Målet var satt till 100 respondenter i Stockholmsområdet eftersom 

det motsvarade ungefär det antal som nådde teoretisk mättnad i Sälen. Totalt nåddes 98 

stycken, vilket fick anses som ett mycket gott resultat då arbetsbördan gentemot Sälen 

var väsentligt högre. 

 

Den tredje och sista delen av datainsamlingen skedde under påsklovsveckan, vecka 13, 

då Ulricehamns skidanläggning besöktes. Tyvärr var svarsfrekvensen där näst intill 

obefintlig. Dock var planen från början att nå Boråsare där förhoppningen var att de 

mest skidintresserade Boråsarna eventuellt skulle befinna sig i Ulricehamn under 

påklovet. Efter knappt två dagar utan någon större respons och med en viss tidsbrist som 

var överhängande letades respondenter upp från andra delar av Borås med omnejd 

istället. De som tillfrågades befann sig inte vid foten av skidbackar men de hade alla 

någon gång varit på resa med målet att åka alpin utförsåkning. Platser för dessa 

intervjuer var i centrala Borås.  
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4.3 Resultatredovisning semistrukturerade intervjuer 

 

Man, född 1981, Stockholm 

Respondenten anser sig veta mycket om alpina kläder och uppfattar sig själv som 

handlingskraftig när det kommer till köpbeslut. ”Jag är ganska såhär, jag behöver en 

jacka, då går jag till butiken”. Han säger att han dock inte är impulsiv utan rådgör gärna 

med någon kunnig inom ämnet. Respondenten letar mest efter funktion och kvalitet 

framför mode och utseende. Till butiken kan han gå själv för att köpa det han är ute 

efter men utifall han skulle vilja ha något moderiktigt tar han hjälp. Varumärket spelar 

en viss roll vid val av plagg men pris, funktion och kvalitet är viktigare. Om olika jackor 

ligger inom samma prisklass, har funktion och kvalitet menar han att märket kan vara 

avgörande om han känner att han har en bättre relation till något av varumärkena. Han 

berättar även att han lyssnar en del på vad vänner och familj tycker och anser vara bra i 

samband med köpbesluten.  

 

Vidare är respondenten medveten om att han har skapat sig viss varumärkesuppfattning 

utefter den reklam han sett men tror inte att han rent generellt påverkas av reklam 

särskilt mycket. Om 8848 Altitude tänker han skidkläder men har inte någon relation till 

märket och han känner inte till det särskilt bra. Han beskriver att det är folk som åker 

mycket skidor och som är ”hyfsat noga” med vad de har på sig köper 8848 Altitude. 

Vidare menar han att åldersgruppen ligger någonstans mellan 25-40 år. Han tycker att 

priset och kvalitén ligger något ”över medel” men är inte i det han benämner som 

”Peak-klassen”. Respondenten beskriver sin bror som en aktiv skidåkare som åker till 

Österrike och är noga med vad han har på sig. Han är en person som respondenten 

menar skulle kunna bära kläder av märket 8848 Altitude. 

 

Gällande reklam som respondenten sett är det för 8848 Altitude i samband med 

Intersports annonser i tidningen Metro. Han förklarar att han associerar varumärket 

8848 Altitude med freeride men betonar samtidigt att vem som helst skulle kunna 

använda deras kläder. Slutligen anser han att SOS är det varumärke som är mest likt 

8848 Altitude från varumärkeskartan. Respondenten gick grundligt igenom alla märken 

på kartan och gav respons på allihop och hur hans attityder till dem var.   

 

Man, född 1990, Sälen 

Respondenten har stor erfarenhet av skidåkning där han berättar att han har en stor 

umgängeskrets som utövar alpinsport både som fritidssyssla samt på en professionell 

nivå. Han anser att design och utseende är det viktigaste när han ska köpa en skidjacka. 

Vidare menar han att pris, kvalitet och funktion kommer i andra hand. ”Det är nog först 

man går på design och sen blir det pris och sen funktionen”. När det gäller varumärke är 

det inte så noga för respondenten, så länge något är snyggt spelar märket ingen roll. ”… 

många andra personer köper vissa märken bara för andra köper det…”.  

 

Inför ett eventuellt köp googlar han för att få fram information och bilder av jackor han 

kan tänka sig att köpa. Han handlar inte på Internet utan vänder sig främst till fysiska 

butiker. Det viktigaste vid ett köp är dock att ha med sig någon till butiken som kan ge 

en andra åsikt om huruvida plagget ser bra ut eller inte. Han menar att det är ”50/50” om 

han letar information på internet eller i butik. Han menar att han inte påverkas särskilt 

mycket av reklam men är medveten om att han märker av reklam som skickas direkt 

hem till honom. Respondenten tycker att han ofta får vad man betalar för i den 

bemärkelse att högre priser speglar högre kvalitet och design men nämner även att det 
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ibland kan vara så att ett billigare märke har samma attribut, vilket gör att han väljer det 

billigare alternativet.  Han anser att det viktigaste för köpbeslutet är vad ”…kompisen, 

flickvännen eller mamma tycker är bäst”. 

 

Gällande 8848 Altitude känner han till märket och tycker de har ”snygga jackor”, han är 

dock medveten om att de har mest skidkläder. Respondenten beskriver varumärket som 

något ”en vanlig Svensson” skulle köpa. Han anser vidare att 8848 Altitude absolut 

skulle kunna vara något han själv skulle kunna köpa i framtiden eftersom han tycker att 

de ser riktigt bra ut och ligger i ett, för honom, rimligt prisläge. Respondenten vet 

dessutom att deras produkter säljs på Intersport samt att de har en konceptbutik i Sälen. 

 

Anmärkningsvärt var att respondenten nämnde North Bend som det varumärke som är 

mest likt 8848 Altitude. North Bend nämndes knappt av någon i samband med de 

strukturerade intervjuerna. Peak anser respondenten vara för dyrt för att vara i klass med 

8848 Altitude och Salomon förklaras som ett varumärke som gör mest skidor och inte 

kläder. Avslutningsvis nämner respondenten att han åker skidor nästan varje dag.  

 

Man född 1991, Malung. 

Han köper kläder efter vad som passar hans stil och vill att de ska vara som han 

benämner det ”schyssta” utseendemässigt. Han berättade att han kan lägga mellan 4 000 

– 5 000 kr på ett helt skidställ. Däremot poängterade han att han inte lägger någon större 

vikt vid vad det är för märke på kläderna. Vid frågan om materialet och funktionaliteten 

på kläderna spelade någon roll vid hans köpbeslut svarade han: ”Funktionen och 

materialet är väl inte så viktigt tycker jag. Här spelar det inte så stor roll. Det är ju inte 

direkt så att man ska ut och hajka”. 

 

Vanligtvis tar respondenten hjälp av vänner vid sina köpbeslut, speciellt om de befinner 

sig i en butik. Det är viktigt för honom att se till att plagget han ska köpa passar till 

övrig utrustning. ”Om någon tycker att en jacka är snygg så testar man den och sen 

kollar man ju lite extra på den då.” Gällande marknadsföringen av produkter tycker han 

inte att den spelar någon större roll vid hans köpbeslut eftersom han har flertalet vänner 

som är sponsrade av olika märken och har på så sätt bra koll på vad som enligt honom 

är ”inne” och snyggt nu.  

 

Respondenten associerar 8848 Altitude framförallt med snowboardkläder, inte ”apparel 

eller vanliga kläder”. Möjligtvis skidställ. Han håller inte med om att 8848 är ”Ski 

lovers brand” utefter hans erfarenhet av märket. Det är lika mycket ett snowboardmärke 

som skidmärke för honom. När respondenten ombads beskriva 8848 Altitude som en 

person är han/hon en färgglad typ med stil som gillar att hänga med sina polare. Åldern 

kan variera mellan 7 och 30 år eftersom det är ett lite ungdomligare märke och väldigt 

brett enligt honom. Respondenten lade märke till 8848 först när Kläppen inledde ett 

samarbete med dem, då såg han märket plötsligt överallt. ”Då slog de igenom här och 

då såg man de överallt typ”. Han hade även sett märket på någon freerideåkare, men 

tycker inte att det är utmärkande på något sätt.  

 

Varumärken som han anser likvärdiga med 8848 är Scott och Salomon framförallt.  

”Eftersom många som åker för 8848 har andra grejor i utrustningen från Salomon eller 

Scott också”.  
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Man född 1991, Hestra. 

Det som är viktigast för respondenten är att plagget är av rätt märke. Han menar att det 

är något som ligger undermedvetet. Han lägger inte speciellt mycket vikt gällande 

utseendet på kläderna annars vid ett köp eftersom det är så marginell skillnad på 

utseendet idag enligt honom. Det som är viktigt dock är detaljer. Han berättar att 

funktionaliteten inte är något som han hänger upp sig på i sitt köpbeslut. ”Jag håller ju 

inte på och jämför vattenpelare. Hur mycket vatten de tål och så, sen om det står 

Goretex på så är det väl bra. Men så grundlig är inte jag”. Priset är heller inget som 

respondenten tänker särskilt mycket på eftersom han arbetar som inköpare av skidkläder 

och kan därför lägga mellan 7 000 – 10 000 kr på ett helt skidställ. Han motiverar priset 

med att han gillar ”dressade” skidkläder som han kan använda vid andra tillfällen utöver 

i skidbacken. 

 

Vid valet av plagg tar respondenten hjälp av omgivningen i den bemärkelse att han 

kollar på vad andra skidåkare har och väljer utefter trender som råder. Han poängterar 

dock att han vill ha unika kläder som ingen annan har, därav kan priset på hans kläder 

tendera att bli av det dyrare slaget. Marknadsföringen för honom spelar mindre roll 

eftersom han vill ha mindre kommersiella märken på sitt skidställ. Han nämner att han 

funderar på att byta favoritmärke på grund av att de planerar att lansera sig på den 

amerikanska marknaden.  

 

När vi frågade vad respondenten associerar 8848 Altitude med var svaret kort och gott: 

”Intersport”. Han pratade vidare om att det är ett märke som tar alldeles för mycket 

betalt för sina produkter i jämförelse med vad man som konsument kan få från andra 

märken i samma prisklass. ”Jag tycker att de för mycket betalt jämförelsevis med andra 

märken i förhållande till vad du får”. Funktionen, finessen och finishen är tre saker som 

respondenten menar att 8848 Altitude ligger efter med för att kunna ha de priser de 

faktiskt har. Däremot tycker han att deras barnkläder håller mycket högre standard än 

vuxenkläderna. 

 

Respondenten valde att beskriva en hel familj när vi bad honom beskriva märket 8848 

Altitude som en person. En familj som åker skidor ungefär en till två veckor om året. 

Han menade att mamman i familjen hade märket när hon var lite yngre och vill att 

hennes barn ska ha det också. Hon köper dock inte kläderna till ordinarie pris utan på 

rean. Hon låter heller inte barnen ha kläderna på dagis utan köper en billigare variant till 

det ändamålet, exempelvis Everest (Stadiums egna märke). Pappan beskriver han som 

en person som inte åker skidor så ofta men unnar sig vad han anser som ”riktiga grejer” 

när han väl ska åka och därför är lättövertalad av säljare. Respondenten nämner att 

pappan förmodligen köper sig en jacka med Goretex i en blå färg med gula dragkedjor 

som är väldigt populär ur 8848 Altitudes kollektion.  

 

När det kommer till marknadsföringen av 8848 Altitude har respondenten inte lagt 

märke till dem mer än att de har en konceptbutik nära hans arbetsplats och att hans 

företag använder märket till deras personalkläder. Han nämner att han medvetet tänker 

på olika märkens marknadsföring med anledning till hans arbete som inköpare men 

kommer inte på något tillfälle där han sett 8848 Altitude, inte ens online. Vid frågan om 

8848 Altitudes slogan överensstämmer med respondentens tankar om varumärket fick vi 

till svar: 

 

”Ski lovers brand? Jag älskar skidor och jag förknippar inte alls det med 8848, nej.” 
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De märken som respondenten tyckte var likvärdiga med 8848 Altitude var Scott och 

Peak. Scott för att de är liknande gällande produkternas finish, funktion och pris och 

Peak Performance för att de har enligt honom, precis som 8848, en mycket spretig 

produktkollektion. Han använder Haglöfs och The North Face som två exempel på 

märken som han anser vara mycket bättre än 8848 och som han förknippar mer med 

freeride. ”The North Face är ju någonstans i klass med Haglöfs skulle jag säga. Mycket 

freeride över The North Face och Haglöfs. Det tänker jag inte med 8848”. Han menar 

samtidigt att 8848 ligger som varumärke högre än Everest, North Bend och McKinley 

som han anser lutar mer åt budgetmärken. 

 

Man född 1983, Stockholm. 

Det som är viktigt för respondenten är att de i första hand är bra kläder och i andra hand 

att de är snygga. Han berättar att han vill ha färgglada kläder då det är vad han klassar 

som snygga kläder. Gärna en färgblandning och lite extrema kläder som han beskriver 

det. Vidare tycker respondenten att det är viktigt att kläderna håller värmen samt håller 

ute vätan. Han skulle inte kunna tänka sig att köpa den sämre jackan av två alternativ 

endast för att den är billigare. Ändå spelar märket ingen större roll för honom, även om 

han poängterar att dyrare märken oftast håller högre standard än de billigare. 

 

Vid själva köpbeslutet går respondenten mest efter vad han tycker är snyggt och bryr sig 

inte om att fråga speciellt om produkten, bortsett från lite smakråd från flickvän eller 

vänner. Marknadsföringen är inget som han känner påverkar henne speciellt mycket, 

åtminstone inte när han är hemma i Stockholm. Respondenten förklarar att det snarare 

är när han befinner sig i skidbacken som han tar till sig reklambudskap och snappar upp 

marknadsföring om skidkläder. Därefter kan han utvärdera alternativen till nästa gång 

han tänkt köpa ett nytt skidplagg. ”Jag var exempelvis i Åre en gång och såg ett jävligt 

snyggt märke som hette X. Jag ska nog kolla på det nästa gång”. 

 

Det respondenten associerar varumärket 8848 Altitude med är att det är likt Peak 

Performance men han berättar även att han från början trodde att det var ett Sailracing-

märke. ”Att det var mer seglarkläder och sport i allmänhet”.  

 

När vi ber respondenten beskriva varumärket 8848 Altitude som en person tycker han 

att det är en herre i 45-60 års ålder som tidigare varit väldigt atletisk och som 

fortfarande gillar att sporta mycket. Han vill ha kläder som är av bra kvalitet men som 

inte ser för ungdomliga ut. Han drar där återigen paralleller med märket Peak 

Performance och menar att han inte gillar märket eftersom de har tråkiga kläder och han 

tycker 8848 Altitude har det med. Samtidigt säger han att de blivit något bättre de 

senaste åren men att det fortfarande är till för äldre män. Respondenten menar att 8848 

Altitude inte är tillräckligt färgglada och ungdomliga utan passar mer för en äldre 

generation som inte vågar ha för mycket färger på sina skidkläder. 

 

De ställen som respondenten har sett 8848 Altitude den senaste tiden är framförallt på 

sportaffärer lika Stadium och Intersport. Han säger att han inte är helt säker på vilka 

butiker som säljer deras produkter men han tror att det är de vanliga och större 

sportkedjorna. Han berättar vidare att han förmodligen har sett deras reklam och 

marknadsföring i samband med att han varit i skidbacken eller på företagsbilar men han 

menar att det inte varit något han reflekterat över. 
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De varumärken som respondenten anser är likvärdiga med 8848 Altitude är Helly 

Hansen, Peak Performance, Salomon och Didriksson. Han säger att Helly Hansen har 

liknande målgrupp gällande ålder samt liknande prisklass och att Peak Performance har 

liknande produkter. Han poängterar dock att Peak Perfomance har högre pris och 

förmodligen har bättre kvalitet på sina produkter. Respondenten förklarar vidare att 

Salomon är likvärdigt 8848 för att det enligt honom är tråkigt: ”Varken svart eller vitt 

utan grått, lite småtråkigt märke”. Han säger att Didriksson och Helly Hansen har lite 

vardrar- och friluftsstilen över sig och att det är vad han även kopplar 8848 Altitude 

med. Slutligen anser han att 8848 är ett märke som ligger någonstans mittemellan, där 

varumärken såsom Everast och North Bend ligger i botten och Haglöfs och Peak 

Performance ligger i toppen. 

 

Kvinna född 1988, Stockholm. 

Det viktigaste för respondenten är hur kläderna ser ut, att de är snygga och har glada 

färger som hon beskriver det. Samtidigt vill hon att de ska vara av bra kvalitet och 

funktionella men det kommer sekundärt. Hon berättar att det är viktigt för henne 

eftersom hon är väldigt intresserad av kläder och mode. Det spelar ingen roll vilken typ 

av kläder hon köper, det intresserar henne oavsett. Vidare menar respondenten att priset 

spelar roll till viss del, att hon kan tänka sig att lägga lite mer pengar på ett skidplagg 

som hon kan ha användning av under en lång tid. En rimlig summa för henne på en 

skidjacka ligger runt 3 000 kronor. Märket på plaggen spelar ingen större roll för henne 

när det kommer till skidkläder. 

 

Vid köpbeslutet säger respondenten att hon tar hjälp av andra gällande funktionen och 

vid frågor om kvaliteten. Hon säger att hon själv kan avgöra om plagget är snyggt eller 

inte. Däremot berättar hon om att hon gärna inspireras av olika modebloggar eller 

modemagasin och skulle även göra det i samband med nya inköp av skidkläder. 

 

Det respondenten associerar varumärket 8848 Altitude är ytterkläder av det sportigare 

slaget och framförallt skidkläder. När hon ombeds att beskriva varumärket som en 

person får vi till svar att det är en väldigt bred kund, en allmän sådan. Hon menar att det 

inte är någon lyxlirare som köper det dyraste men inte heller någon som köper sina 

skidkläder på H&M. Det är snarare en medelsvensson enligt henne som är mellan 25-35 

år. Respondenten har inte lagt märke till produkter eller marknadsföring från 

varumärket det senaste, det enda hon nämnde var att hon trodde att en vän till henne 

hade en vinterjacka som var av märket 8848 Altitude. När vi nämnde för henne att 8848 

Altitudes slogan är ski lovers brand håller hon inte med. Att varumärker skulle 

förknippas med freeride stämmer inte alls enligt henne heller: ”Där känner jag väl att 

det finns andra märken som passar till det”. 

 

De varumärken som hon anser är likvärdiga med 8848 Altitude är Scott, McKinley, 

Didriksson och SOS. McKinley säger hon är mest på grund av utseendet på logotypen, 

SOS för att de har liknande produkter och prisklasser samtidigt som hon säger att de 

förmodligen har samma kunder. Scott tycker hon är likvärdigt men hon poängterar att 

de har ett mer välkänt varumärke och har bredare produktutbud. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är design och utseende på kläderna det viktigaste för majoriteten av 

respondenterna. Pris, funktion och kvalitet kommer oftast i andra hand och märket 

spelar oftast ingen större roll så länge produkten har det rätta utseendet. Vid köpbeslutet 
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av en produkt tar samtliga respondenter hjälp av sin omgivning på ett eller annat sätt 

och påverkas i någon mån av den. Det kan vara allt från familj och vänner till rådande 

trender i skidbackarna eller inspiration från tidningsmagasin och bloggar.  

 

Det respondenterna associerar varumärket 8848 Altitude med var framförallt skidkläder 

av olika slag. I övrigt var associationerna väldigt spridda över respondenterna med allt 

från kopplingar till segelbåtar och sportkläder till associationer med butiken Intersport 

och snowboardkläder. 

 

När respondenterna ombads beskriva 8848 Altitude som en person var de flesta svaren i 

stil med att han eller hon är ”en vanlig Svensson”, alltså en familjeperson i åldern 30-40 

år ungefär och som är ganska medveten om vad de vill ha på sig när de åker skidor. 

Samtliga nämnde att det var en person som inte ville lägga för mycket pengar på sina 

skidkläder dessutom. Någon nämnde att det var en äldre herre som varit atletisk och 

ville inte ha för ungdomliga eller färgglada kläder. En annan tyckte snarare tvärtom, att 

det var en ung person som ”gillar glada färger och hänga med polare”.  

 

Något som är gemensamt för nästan samtliga respondenter är att de inte förknippar 

varumärket 8848 Altitude med deras slogan ”Ski lovers brand”. Någon respondent sa att 

han älskar skidor och förknippar det inte alls med 8848 Altitude. Associationen med 

freeride är något spretig mellan respondenterna då några höll med och några ansåg att 

det fanns andra märken som de hellre förknippar med freeride än just 8848 Altitude. 

Avslutningsvis var de varumärken som nämndes av respondenterna som likvärdiga med 

8848 Altitude även de ganska skiftande. Dock var de märken som nämndes flest gånger 

SOS, Scott, Salomon, Peak Performance och Didriksons 1913.  

 

4.4 Resultatredovisning strukturerade intervjuer 

 

För att skapa en tydlig presentation av resultaten från de strukturerade intervjuerna 

kommer de att delas in i olika kategorier utefter undersökningsområde. Totalt antal 

respondenter var 239 stycken.  

4.4.1 Inledande geografisk och demografisk information  

 

 
Figur 1 - Fördelning av respondenter och bostadsort 
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Diagrammet ovan visar fördelningen över respondenternas bostadsort i procent. 

Fördelningen av respondenterna i de olika regionerna gjordes utefter bostadsort. 

Regionerna utformades efter Statistiska centralbyråns uppdelning av Sverige genom 

Götaland, Svealand och Norrland. Borås fick bilda en egen regional grupp då antalet 

respondenter i området var markant. Samma sak gällde för regionen Stockholm och 

Göteborg. Respondenter med Stockholm som bostadsort blev överrepresenterat, främst 

eftersom de personer som tillfrågades i just Stockholm också bodde där. Samtidigt var 

en del respondenter från Stockholm som tillfrågades i Sälen. Övriga mellersta samt 

Övriga Norra representerar en så liten del av respondenterna att de är i vissa fall 

exkluderats ur resultatredovisningen. 

 

 

 
Figur 2 - Fördelning över respondenter och ålder 

 

Diagrammet ovan visar åldersfördelningen för respondenterna i procent. Då målet var 

att nå flest respondenter i kategorin som var födda år 1982-1973 går det utläsa att flest 

antal respondenter var just i den ålderskategorin. Därmed lyckades flest respondenter 

tillfrågas som tillhörde den ålderskategori 8848 Altitude anser är deras primära 

målgrupp.  

4.4.2 Kännedom om varumärket 8848 Altitude 

 

Ägt vara 

39 % av respondenterna har köpt eller ägt en vara från 8848 Altitude. Av de 39 % är 40 

% Boråsare. Medan nästan 65 % av de Boråsare som tillfrågades om de ägt en vara från 

8848 var samma andel i övriga Sverige ungefär en tredjedel. I norra Sverige var det 

endast 8 %, 1 av 12, som hade ägt en vara från 8848. Av de ägda varorna var skidjackan 

överrepresenterad som produkt med hela 58 %. 
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Uppmärksammat varumärket 

85 % av respondenterna har sett 8848 i något sammanhang det senaste året. Det 

vanligaste sammanhanget som varumärket uppmärksammats är i skidbacken (42 %) och 

i butik (41 %). Hälften av alla boråsare som tillfrågades hade sett 8848 i samband med 

deras huvudkontor i Viared. Värt att nämna är att endast en person angav sociala medier 

som det sammanhang han/hon hade sett varumärket i. Några enstaka personer (7 st) 

angav teamriders som det sammanhang de sett 8848 i. 

 

Försäljningskanaler 

Inledningsvis bör noteras att 8848 Altitudes produkter i Sverige säljs via Intersport, 

egna konceptbutiker, via Internetbutiker och i en Team Sportiabutik belägen i Kläppen.  

62 % visste om att 8848:s produkter säljs på Intersport. Totalt av Boråsborna visste 86 

% att de såldes på Intersport och av Göteborg- och Stockholmsborna samt övriga södra 

Sverige visste ungefär 60 % att de säljer sina produkter på Intersport. Intressant att 

nämna är att 35 % av alla respondenter ansåg sig vet att deras produkter såldes på 

Stadium. Liknande gällde för Team Sportia som fick 20 %, dessutom var det 20 % av 

respondenterna som svarade att att produkterna säljs i andra sportbutiker såsom XXL, 

Friluftsfabriken och Naturkompaniet. Kännedomen om att de har egna butiker (Sälen, 

Åre) var ca 13 % hos respondenterna. 

4.4.3 Attityder och dess geografiska skillnader 

Tabell 1 - Procentuell fördelning över alla respondenters attityder 

Antal procent av hela Sverige som instämmer helt eller devis med respektive påstående. 

Svaret Vet ej är också representerat här eftersom frekvensen var så pass hög att det blev 

intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sverige (Instämmer 
delvis/helt) 

Sverige (Vet ej) 

Tilltalande design 54 % 13 % 

Trendiga produkter 57 % 15 % 

Prisvärda produkter 50 % 24 % 

Bäst kvalitet 48 % 26 % 

Bäst funktion 50 % 26 % 

Associeras med Freeride 29 % 11 % 

Associeras med vardaglig fritid 58 % 8 % 

Associeras med den senaste 
textilteknologin 

45 % 29 % 
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Tabell 2 - Procentuell fördelning över olika regioners attityder 

Antal procent av de olika regionerna i Sverige som instämmer helt eller devis med 

respektive påstående. Noterbart är att Borås har en över lag mer positiv inställning till 

alla påståenden. 

 

Design 

Av respondenterna instämde 54 % helt eller delvis om att 8848:s produkter har en 

tilltalande design. Värt att nämna är att Borås, övriga södra Sverige samt övriga 

mellersta Sverige har väldigt lika attityder kring designen där mellan 58-65 % instämde 

helt eller delvis. Stockholm, Göteborg, samt övriga norra Sverige hade något mindre 

andel respondenter som hade positiv attityd till designen, 42-56 %. Endast 5 % tog helt 

avstånd från påståendet om att 8848s produkter har en tilltalande design. Samtliga 

Boråsare hade någon åsikt om påståendet till skillnad från de övriga geografiska 

områdena. 

 

 

Trend 

57% tyckte att produkterna 8848 har är trendiga (helt eller delvis instämde). De som tog 

delvis avstånd och de som tog helt avstånd var 22 % respektive 7 %. Geografiskt sett 

var Boråsarna de som hade den mest positiva attityden till om produkterna var trendiga 

med hela 68 %. Göteborgarna instämde helt eller delvis till 44 % och Stockholmarna 52 

% medans övriga Sverige var något mer instämmande med ungefär 55 %. Samtliga 

Boråsare hade även i detta påstående en åsikt till skillnad från de övriga geografiska 

områdena.  

 

Prisvärt   
Hälften av respondenterna instämde helt eller delvis om att produkterna är prisvärda 

medans en fjärdedel inte instämde och en fjärdedel visste inte. Göteborgsborna instämde 

helt eller delvis på påståendet med 43 %, dock var det hela 44 % av dem som inte visste. 

Liknade gällde för övriga södra Sverige där 34 % instämde helt eller delvis medan 33 % 

inte visste. Borås, Stockholm, övriga mellersta samt övriga norra Sverige var de som 

 Göteborg Borås Stockholm Övriga 
södra 

Övriga 
mellersta 

Övriga 
norra 

Tilltalande 
design 

56 % 65 % 49 % 58 % 61 % 42 % 

Trendiga 
produkter 

44 % 69 % 52 % 58 % 54 % 58 % 

Prisvärda 
produkter 

41 % 54 % 58 % 33 % 62 % 58 % 

Bäst kvalitet 35 % 77 % 41 % 40 % 38 % 33 % 

Bäst funktion 38 % 70 % 44 % 42 % 30 % 33 % 

Associeras med 
Freeride 

17 % 37 % 42 % 21 % 23 % 33 % 

Associeras med 
vardaglig fritid 

56 % 67 % 54 % 45 % 70 % 58 % 

Associeras med 
den senaste 
textilteknologin 

35 % 70 % 42 % 27 % 30 % 25 % 
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ansåg att 8848:s produkter var prisvärda med andelar kring 55-60 %. Det var en stor del 

av respondenterna som inte hade någon åsikt om huruvida 8848:s produkter var 

prisvärda eller ej. Dessutom tyckte hela 42 % av Boråsarna att deras produkter inte var 

prisvärda. 

 

Kvalitet 
Knappt hälften (48 %) av respondenterna instämde helt eller delvis om att produkterna 

har bäst kvalitet på marknaden och ungefär 26 % visste inte. Av de respondenter som 

var från samtliga delar av Sverige, bortsett från Boråsarna, var det en tredjedel som 

instämde helt eller delvis, en tredjedel som tog helt eller delvis avstånd, samt en 

tredjedel som inte visste. 

 

Funktion 
Likt påstående om prisvärdhet instämde hälften av respondenterna helt eller delvis om 

att produkterna har bäst funktion på marknaden medans en fjärdedel tog helt eller delvis 

avstånd från påståendet och en fjärdedel visste inte. Nästan hela 70 % av boråsarna 

instämde helt eller delvis i påståendet medans Stockholmarnas andel låg på 45 % och 

Göteborgarnas 38 %.  

 

Freeride  
Av respondenterna är det totalt 60 % som helt eller delvid tar avstånd från påståendet att 

de associerar 8848 Altitude med freeride. 11 % visste inte och endast 29 % instämde 

helt eller delvis. Regionalt sett är det Göteborgsborna som minst associerar varumärket 

med freeride med cirka 74 % som helt eller delvis tar avstånd från påståendet. Övriga 

Sverige är förhållandevis jämt fördelat på mellan 50-60 % som har samma attityd.  

 

Vardagliga fritidsaktiviteter  
Totalt sett var det 58 % av respondenterna som instämde helt eller delvis med påstående 

om att varumärket associeras med vardaglig fritid. Cirka 8 % visste inte och 36 % tog 

helt eller delvis avstånd från påståendet. Av de respondenter som bor i Borås eller 

övriga mellersta Sverige instämmer 69 % respektive 67 % helt eller delvis med 

påståendet. Övriga Sverige instämde helt eller delvis med 55-60 %. Märkvärt är att 

samtliga Boråsrespondenter har en uppfattning och valde att ta ställning till påståendet.  

 

Textilteknologi 

I påståendet om att 8848 Altitude associeras med den senaste textilteknologin var det så 

mycket som en tredjedel av respondenterna som valde att inte ta ställning. Av de som 

tog ställning var det ungefär 45 % som instämde helt eller delvid med påståendet. 

Boråsarna var de som associerade varumärket med den senaste textilteknologin mest 

med hela 70 % som instämde helt eller delvis. Värt att nämna är att 58 % av övriga 

södra Sverige valde att inte ta ställning till påståendet. I övrigt var de respondenter som 

instämde helt eller delvis med påståendet relativt jämt fördelat över resterande delar av 

Sverige med 35-42 % i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet respektive 25-30 % i 

övriga delar av landet. Värt att notera är att övriga norra Sverige som geografiskt 

område tar generellt sett mer avstånd från de påståenden som gjordes om attityder. Dock 

representeras området av endast 12 respondenter vilket gör att generalisering av 

personer i övriga norra Sverige inte är möjlig. 
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4.4.4 Målgruppsfördelning av attityder över hela landet  

Tabell 3 - Procentuell fördelning av respondenters attityder födda år 82-73, över alla regioner 

Antal procent av de respondenter födda mellan 1973-1982 i hela Sverige som 

instämmer helt eller delvis med respektive påstående. Av de respondenter som är i 

åldern 31-40 år instämmer 55 % helt eller delvis i påståendet om att deras produkter har 

en tilltalande design. 39 % av samma fördelning instämmer helt eller delvis om att 

produkterna är trendiga medan 56 % instämmer helt eller delvis om att de är prisvärda. 

Påståendet om bästa kvalitet på marknaden instämmer 47 % helt eller delvis och 

funktion 53 %. 26 % associerar varumärket helt eller delvis med freeride, 62 % med 

vardaglig fritid samt 44 % med den senaste textilteknologin. 

4.4.5 Målgruppsfördelning av attityder i olika regioner 

 

 Göteborg Borås Stockholm Övriga 
södra 

Tilltalande design 57 % 77 % 47 % 71 % 

Trendiga produkter 43 % 85 % 53 % 86 % 

Prisvärda produkter 29 % 54 % 14 % 73 % 

Bäst kvalitet 43 % 85 % 14 % 44 % 

Bäst funktion 71 % 85 % 28 % 50 % 

Associeras med 
Freeride 

29 % 31 % 14 % 26 % 

Associeras med 
vardaglig fritid 

71 % 77 % 57 % 56 % 

Associeras med den 
senaste 
textilteknologin 

57 % 70 % 0 % 47 % 

 

Tabell 4 - Procentuell fördelning av respondenters attityder, födda år 82-73, i olika regioner 

Antal procent av respondenter födda mellan 1973-1982 i de olika regionerna som 

instämmer helt eller delvis med respektive påstående. Övriga mellersta och norra var för 

få i antal för ge ett rättvisande resultat.  

 

Stockholmsområdet 

Av de som bor i Stockholmsområdet samt är i åldersspannet 31-40 år, vilket är 8848 

Altitudes primära målgrupp, instämmer 47 % helt eller delvis i påståendet om att deras 

 Sverige (31-40år) 

Tilltalande design 55 % 

Trendiga produkter 39 % 

Prisvärda produkter 56 % 

Bäst kvalitet 47 % 

Bäst funktion 53 % 

Associeras med Freeride 26 % 

Associeras med vardaglig fritid 52 % 

Associeras med den senaste 
textilteknologin 

44 % 
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produkter har en tilltalande design. Av respondenterna med samma förutsättningar är 

det 53 % som anser att deras produkter är trendiga. Av respondenterna instämmer 14 % 

helt eller delvis om att deras produkter har högst kvalitet på marknaden. Samma 

population instämmer helt eller delvis till hela 14 % i påståendet om att 8848s produkter 

är prisvärda. Endast 14 % associerar varumärket med freeride helt eller delvis samtidigt 

som 57 % av populationen associerar det med vardaglig fritid. 0 % associerar 

produkterna med den senaste textilteknologin. Att funktionen är den bästa på 

marknaden är det 28 % av populationen som instämmer helt eller delvis. 

 

Göteborgområdet 

Av de som bor i Göteborgsområdet samt är i åldersspannet 31-40 år, instämmer 57 % 

helt eller delvis i påståendet om att deras produkter har en tilltalande design. Av 

respondenterna med samma förutsättningar är det 43 % som anser att deras produkter är 

trendiga. Av de populationen instämmer 43 % helt eller delvis om att deras produkter 

har högst kvalitet på marknaden. Samma population instämmer helt eller delvis till hela 

29 % i påståendet om att 8848s produkter är prisvärda. Endast 29 % associerar 

varumärket med freeride helt eller delvis samtidigt som 71 % av populationen associerar 

det med vardaglig fritid. 57 % associerar produkterna med den senaste textilteknologin. 

Att funktionen är den bästa på marknaden är det 71 % av populationen som instämmer 

helt eller delvis. 

 

Boråsområdet 

Av de som bor i Boråsområdet samt är i åldersspannet 31-40 år, instämmer 77 % helt 

eller delvis i påståendet om att deras produkter har en tilltalande design. Av 

respondenterna med samma förutsättningar är det 85 % som anser att deras produkter är 

trendiga. Av de populationen instämmer 85 % helt eller delvis om att deras produkter 

har högst kvalitet på marknaden. Samma population instämmer helt eller delvis till hela 

54 % i påståendet om att 8848s produkter är prisvärda. Endast 31 % associerar 

varumärket med freeride helt eller delvis samtidigt som 77 % av populationen associerar 

det med vardaglig fritid. 70 % associerar produkterna med den senaste textilteknologin. 

Att funktionen är den bästa på marknaden är det 85 % av populationen som instämmer 

helt eller delvis. 

 

Övriga södra Sverige 

Av de som bor i övriga södra Sverige samt är i åldersspannet 31-40 år, instämmer 71 % 

helt eller delvis i påståendet om att deras produkter har en tilltalande design. Av 

respondenterna med samma förutsättningar är det 86 % som anser att deras produkter är 

trendiga. Av de populationen instämmer 44 % helt eller delvis om att deras produkter 

har högst kvalitet på marknaden. Samma population instämmer helt eller delvis till hela 

73 % i påståendet om att 8848s produkter är prisvärda. 26 % associerar varumärket med 

freeride helt eller delvis samtidigt som 56 % av populationen associerar det med 

vardaglig fritid. 47 % associerar produkterna med den senaste textilteknologin. Att 

funktionen är den bästa på marknaden är det 50 % av populationen som instämmer helt 

eller delvis. 
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4.4.6 Skidåkning och inköp av skidkläder 

 

Skidåkning 

Av samtliga respondenter är det 38 % som åker skidor 3-7 dagar om året. De näst mest 

frekventa svaren var att skidåkning 8-14 dagar eller fler än 31 dagar på ett år vilket var 

ungefär 18 % på respektive svar. Mindre än 3 dagar på ett år respektive 14-31 dagar per 

år var det 12 % respektive 14 % som svarade. Regionalt sett utmärker sig övriga norra 

Sverige med 58 % som åker skidor fler än 31 dagar per år, men även 

Stockholmsområdet ligger högt i antal skidåkningsdagar per år med 26 % som åker fler 

än 31 dagar på ett år. Södra Sverige, med Göteborg och Borås inräknat, åker vanligtvis 

skidor 3-7 dagar då det var det mest frekventa svarsalternativet blad respondenterna.  

 

 

Inköp av skidjacka/skidbyxa 

Det vanligaste bland respondenterna är att de köper en skidjacka eller ett par skidbyxor 

vart 3:e till 5:e år. Cirka 40 % av alla respondenter angav det som svar. Det näst 

vanligaste svaret var vart annat år med 25 % av respondenterna. Mer sällan än en gång 

vart 5:e år samt 1 gång per år var lika fördelade på svar med 16 % respektive 14 %. Den 

geografiska spridningen visar på att hälften av övriga norra Sverige köper en ny 

skidjacka eller skidbyxor minst en gång per år. Resterande delar av landet har samma 

köpfrekvens med det vanligaste svaret att de köper nytt var 3:e till 5:e år. 

 

4.4.7 Association  

 

Association av varumärken 
Av de varumärken som visades på varumärkeskartan var de som valdes flest gånger av 

respondenterna Everest (39 %), The North Face (29 %), Didriksson (23 %), Salomon 

(20 %), McKinley (18 %), Helly Hansen (17 %), Peak Performance (15 %) och Haglöfs 

(13 %).  

 

 

Tabell 5 - Rangordning av flest associerade varumärken över alla regioner  

 

Everest var det enda varumärke som samtliga regioner angav som ett av de tre 

varumärken som anses vara likvärdigt med 8848 Altitude. The North Face nämndes 

som ett av de tre mest likvärdiga varumärkena med 8848 Altitude i alla regioner 

förutom Göteborg. 

 Göteborg Borås Stockholm Övriga södra Övriga 
mellersta 

Övriga 
norra 

Märken 1.Didriksson, 
2.Everest, 
3.Salomon. 

1.Everest, 
2.Salomon, 
3.The North 
Face. 

1.Everest, 
2.The North 
Face, 
3.Didriksons. 

1.The North 
Face, 
2.Everest, 
3.Salomon/ 
Peak 
Performance. 

1.Didriksons 
2.The North 
Face, 
3.Everest. 

1.The North 
Face, 
2.McKinley 
3.Everest. 
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Association med 8848 Altitude 
 

Tabell 6 - Procentuell fördelning av respondenternas associationer över alla regioner 

 

Den association som dominerade i samtliga regioner var den att 8848 Altitude 

förknippades med skidkläder. Den som nämndes minst i samtliga regioner var 

associationen med freeride eller extremskidåkning.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Göteborg Borås Stockholm Övriga 
södra 

Övriga 
mellersta 

Övriga 
norra 

Skidkläder 44 % 49 % 50 % 49 % 38 % 33 % 
Vinterkläder 18 % 11 % 7 % 6 % 15 % 25 % 
Friluftsliv/aktiv 
fritid/sport 

15 % 18 % 18 % 12 % 23 % 8 % 

Freeride 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 
Annat 18 % 23 % 11 % 18 % 8 % 25 % 
Fel 6 % 0 % 11 % 15 % 15 % 8 % 
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5 Analys 
 

 

I följande kapitel analyseras resultaten från de strukturerade och semistrukturerade 

intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras resultaten 

utifrån de olika segmenteringsteorierna, för att vidare implementera teorierna kring 

attityder och tribes. 

 

5.1 Segmenteringsanalys 

 

Då det enligt Kotler och Keller (2006) är vanligt att dela upp populationer i 

grupperingar likt storstad och landsbygd segmenterades inledningsvis den insamlade 

datan från studien utifrån geografisk tillhörighet. Geografisk segmentering är en viktig 

del av analyser, dock är den utan tillägg eller demografiska och psykografiska analyser 

nästintill oanvändbar (Juaneda & Sastre, 1999). Likt det författarna menar stod det klart 

tidigt i studien att endast geografisk segmentering inte skulle räcka för att kunna dra 

några användbara slutsatser utifrån det datamaterial som samlades in. 

 

Byoungho och Junghwa (2013) beskriver, som tidigare nämt, Indien som ett land med 

många regionala skillnader samt att det går att jämföra med hela EU i avseenden om 

storlek och geografiska skillnader. Rent geografiskt går det i genomförd studie att se 

vart de olika respondenterna har sin bostadsort, vilket bevisar att geografisk 

segmentering behöver kompletteras med fler segmenteringstekniker för att vara 

användbar vid ytterligare analys av datamaterialet. 

 

Songini (2001) beskriver hur det är möjligt att genom demografisk segmentering ta fram 

data såsom ålder, kön, religion, inkomst och sysselsättning. Genom att implementera 

demografisk segmentering i samband med geografisk segmentering i studien var det 

möjligt att utvinna data som visade på ytterligare information inom de olika geografiska 

segmenten. Den demografiska segmenteringen genererade möjligheten att mäta vad de 

olika respondenterna i de olika geografiska områdena hade för ålder, kön, 

utbildningsnivå, antal köpta skidjackor och hur ofta de väljer att utöva alpinsport.  

 

Vid segmenteringen av studiens datamaterial konstaterades tidigt att geografisk och 

demografisk segmentering inte skulle tillhandahålla tillräcklig information för att 

förklara respondenternas attityder. Enbart geografisk segmentering gav endast 

information om vart respondenterna var bosatta och på så sätt gav upphov till ytterligare 

segmentering. Vid tillägg av demografiska variabler gavs möjlighet att dela upp 

studiens respondenter ytterligare. Dock förklarades tillägg av denna typ av 

segmentering, i enlighet med Barry och Weinstein (2009), inte kundens eller 

respondentens motiv till köp. Psykografisk segmentering behövde därmed läggas till för 

att få en stadig grund till svar på studiens frågeställning, om det förekommer regionala 

skillnader i varumärkesattityder eller ej. Som Morgan, Levy och Fortin, (2002) 

förklarar, är psykografisk segmentering den typ av segmentering som definierar de 

personer som vill ha produkten, inte de som behöver den vilket demografisk 

segmentering istället kan definiera. Med psykografisk segmentering, som komplettering 

av geografisk och demografisk segmentering, möjliggjordes därmed gruppering av 



- 41 - 

 

populationen utefter respondenternas livsstilar och attityder i enlighet med vad Staples 

(2000) förklarar.  

5.1.1 Geografisk segmentering som hjälpmedel till precisering av 
marknadsföringsåtgärder 

 

Genom att geografiskt segmentera respondenterna har regioner framtagits för att visa 

om det förekommer skillnader i attityder. Regionerna bestod av, som tidigare nämnt, 

Götaland, Svealand och Norrland. På så sätt kan vi i resultatet se att det finns skillnader 

mellan regionerna gällande attityder till varumärket. Studiens resultat visar att olika 

delar av ett land kan bestå av olika segment. Detta i enlighet med Kreutzers (1988) 

beskrivning enligt Walters (1997), som menar att ett företags marknadsföring därför inte 

bör utformas utefter ett helt lands befolkning som en enhet.   

5.1.2 Demografisk segmentering som hjälpmedel till definiering av 
målgruppens attityder 

 

Tillägget av den demografiska segmenteringen gav resultatet en ny dimension vilket 

möjliggjorde att ta reda på om olika åldersgrupper har olika attityder till varumärket. 

Resultatet visar att så är fallet och den åldersgrupp som också är 8848 Altitudes 

målgrupp skilde sig därmed från de andra åldersgrupperna. Vilka attityder målgruppen 

har definierades med hjälp av ålder som demografisk segmenteringsvariabel. Därmed 

överensstämmer Songinis (2001) förklaring om möjligheten att använda demografisk 

segmentering för att identifiera kundgrupper. 

5.1.3 Psykografisk segmentering som hjälpmedel till att förstå 
populationen 

 

Genom användning av psykografisk segmentering hjälper det kommunikatörer att 

förbättra kvaliteten på sina kampanjer genom att ringa in den mest mottagliga 

kundgruppen för företagets budskap (Morgan, Levy & Fortin, 2002). Genom tillägg av 

psykografiska segmenteringsvariabler blev det möjligt att i studien göra detsamma med 

fallet 8848 Altitude. Med hjälp av värderade variabler i form av attityder kunde 

förståelse för målgruppen utformas. Studiens resultat visade exempelvis att 56 % av de 

tillfrågade personer som befann sig i åldersspannet 31-40 år överensstämde helt eller 

delvis i påståendet om att 8848 Altitudes produkter är prisvärda. Ett resultat likt det 

hade inte varit möjligt utan de psykografiska variablerna. Genom psykografiska 

variabler som tillägg blev det möjligt, i enlighet med Morgan, Levy och Fortin (2002), 

att utläsa respondenternas attityder. Resultatet visar även på att en kombination av väl 

avvägda demografiska variabler tillsammans med variabler av en mer psykografisk 

karaktär, kan bidra till svar om hur marknaden bör segmenteras, i enlighet med Barron 

och Hollingshead (2002). 

 

Precis som Juaneda och Sastre (1999) skriver om, kunde den mest uttömmande 

informationen nås med hjälp av en kombination av samtliga tre segmenteringstekniker. 

Det gav möjlighet att ta reda på en specifik attityds koncentration, inom en viss 

åldersgrupp, i en specifik region i landet. Exempelvis instämde helt eller delvis 85 % av 

respondenterna som är bosatta i Boråsområdet, samt befinner sig i åldrarna 31-40 år, i 

påståendet om att 8848 Altitudes produkter har bäst funktion på marknaden. Eftersom 
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varumärket 8848 Altitude skapades, växte fram och har sitt huvudkontor i Borås kan det 

förklara de övervägande positiva attityderna gentemot varumärket inom Boråsområdet. 

5.2 Attitydutformning och attitydförändring 

 

Då psykografiska variabler, såsom olika attityder, är de som bidrar till en fördelaktig 

segmentering av marknaden eller populationen vid vår studie, är det intressant att belysa 

de olika attityder som uppstod samt hur de kan tolkas. Fishbein och Raven (1962) 

beskriver att summan av de värderingar en person har om ett objekt eller ett varumärke 

samt tron om objektet eller varumärket kan benämnas som en attityd. Enligt Fishbeins 

(1963) teori och algebraiska funktion skapas attityder efter att olika beliefs värderas. 

Respondenterna i studien fick värdera påståenden om varumärket 8848 Altitude, vilket 

resulterade i en värdering av beleifs som kunde avläsas som attityder.  

 

I resultatet från de semistrukturerade intervjuerna framkom olika tecken på 

attitydförändringar som kan förklaras av Wilson, Lindsey och Schooler (2000) samt 

Dinauer och Finks (2006) studier om fenomenet. Ett flertal respondenter beskrev att de 

ofta, i början av en köpprocess, skapar sig en egen uppfattning om en produkt de 

intresserat sig för. I ett senare skede i processen berättade de att i en situation där vänner 

eller familj uttrycker sina åsikter om produkten, kan de omgående ändra sin attityd i 

riktning med vad de andra tycker eller har för attityd.  

 

En respondent berättade att det viktigaste för hans köpbeslut är vad ”… kompisen, 

flickvännen eller mamma tycker är bäst”. En annan respondent nämnde ”Om någon 

tycker att en jacka är snygg så testar man den och sen kollar man ju lite extra på den 

då.” Gällande marknadsföringen av produkter beskrev en respondent att den inte spelar 

någon större roll vid hans köpbeslut eftersom han har flertalet vänner som är sponsrade 

av olika märken och anser sig på så sätt veta vad som enligt honom är ”inne” och snyggt 

för den aktuella säsongen.  

 

Enligt Dinauer och Fink (2006) kallas en sådan attitydförändring för interattitudinal 

structure och de menar att en person kan ha helt motsatta attityder till ett och samma 

objekt beroende på situationen. Även Wilson, Lindsey och Schooler (2000) beskriver att 

attityder är snabbföränderliga och situationsbaserade. I linje med vad författarna skriver 

angav merparten av respondenterna i de semistrukturerade intervjuerna att de utformar 

sina attityder utefter situationer och olika sociala påtryckningar.  Den ursprungliga 

attityden lever således kvar, även om den är implicit gentemot den nuvarande, explicita, 

attityden som tagit över (Wilson, Lindsey och Schooler, 2000). 

 

När frågan om 8848 Altitudes slogan ”Ski lovers brand” var något respondenterna 

förknippade varumärket med, var det två av respondenterna som inte alls höll med. ”Ski 

lovers brand? Jag älskar skidor och jag förknippar inte alls det med 8848, nej.”(Man 

född 1991, Hestra). Frågan ställdes efter att respondenterna fått uttrycka sina attityder 

till varumärket, vilket visat sig vara överhängande negativa. Vidare var respondenten 

enligt sig själv så pass säker på sina åsikter att han såg det som svårt att någon eller 

något skulle ändra hans uppfattning. Det bör tilläggas att båda respondenterna besatt 

mycket kunskap kring både alpinsport och varumärket. Resultatet visar på en enlighet 

med Wilson, Kraft och Dunns (1989) teori om att människor med mycket kunskap har 

mindre benägenhet att förändra sin attityd kring ett varumärke än personer som har lite 

kunskap om det.   
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5.3 Tribalism som tillägg i segmenteringsteorier 

 

Av studiens resultat, från de strukturerade intervjuerna, går det att utläsa en viss 

gemenskap bland respondenterna. Det finns en grupp som, med förutsättningen att de 

åker mycket skidor, har likvärdiga värderingar, likvärdig konsumtion samt likvärdig 

användning. Allt enligt Covas (1997) kriterier till en så kallad tribe. Cova och Cova 

(2002) beskriver att en uppskattning av den psykosociala vyn istället för ett mekaniskt 

marknadsföringstänk leder till att tribes kan utläsas. I studien har psykosociala aspekter 

i form av attityder undersökts i samband med demografiska variabler, vilket visar på en 

möjlig tribal tillhörighet bland en del av respondenterna. Med Covas (1997) definition 

av tribes som grund tillsammans med Mitchell och Olsons (1981) reflektioner kring om 

det bara är beliefs som har effekt på attityder eller om det finns en annan variabel som 

spelar in, är det möjligt att även tribal tillhörighet har en inverkan på attityder och dess 

utformning. 

 

I de semistrukturerade intervjuerna framkom ett tydligt kriterium för hur köpbeslutet 

tas. Respondenterna nämnde att skidkläder som uttrycker en viss stil, som går att 

härleda till en specifik gruppering och som respondenten vill vara en del av, är av vikt. 

Konsumtionen som sammankopplas med stil är i enlighet med Covas (1997) 

beskrivning av social grupptillhörighet, vid definition av en tribe, som benämns som ett 

sammankopplingsvärde. Det handlar inte om konsumtion av ett specifikt märke när 

respondenterna vill tillhöra en grupp utan alltså snarare om stil, där flertalet varumärken 

kan ingå. Svaren liknar det Östberg (2007) beskriver om att olika sociala grupperingar 

konsumerar produkter och tjänster som uttrycker en viss stil, samt det Canniford (2011) 

skriver om när han menar att konsumtionssamhällen inte fokuserar sin socialisering 

kring enskilda varumärken.  

 

Cova (1997) menar att länken är viktigare än produkten och om ett företag kan ta reda 

på om ens varumärke inkluderas i en tribe, samt hur ens varumärke uppfattas i den 

triben, kan företag tillsammans med segmenteringstekniker skapa en djupare grund för 

hur de kan tillföra produkterna ett länkningsvärde och på så sätt effektivisera sin 

marknadsföring. Genom en grundlig analys av studiens datamaterial kunde en liten 

grupp respondenter identifieras med liknande sammankopplingsvärden som således kan 

identifieras som tribe. Genom att ta reda på gruppens attityder till 8848 Altitude var det 

möjligt att inte bara se om företag tillhörde en tribe utan också se hur de som varumärke 

uppfattades i triben.  

 

Studiens resultat från de semistrukturerade intervjuerna visar på att det är viktigt att 

produkterna som respondenterna köper ska bidra till respondentens identitetskapande 

genom att produkten skall främja en personlig stil. Samtidigt skall produkten bidra till 

en känsla av gemenskap. Resultatet är i linje med vad Cova (1997) beskriver som 

framtidens marknadsföring, där produkternas uppgift är att erbjuda och stödja en 

förnyad känsla av gemenskap.  
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6 Slutsatser 
 

 

Efter att resultaten från studien analyserats, presenteras de slutsatser som dragits i 

följande kapitel.   

 

 

Efter analys av studiens resultat är det möjligt att svara på forskningsfrågan: 

 

Förekommer regionala skillnader i varumärkesattityder i Sverige? – Fallet 8848 Altitude 

 

I fallet 8848 Altitude går det konstatera att det förekommer regionala skillnader i 

varumärkesattityder i Sverige, om än dock marginella. Utöver det är det även möjligt att 

utläsa att det inte enbart är geografisk tillhörighet som avgör vilken attityd en person har 

mot varumärket.  

 

Resultatet visar på att sociala aspekter såsom tribal tillhörighet är något som inte bör 

bortses från vid segmentering av marknader och vid utformning av företags 

marknadsföring. I studien har det visat sig att regional segmentering kan kombineras 

med psykografisk segmentering, med hänsyn till tribala aspekter, för att skapa en 

tydligare uppdelning av marknaden. 

 

På samma sätt är det inte endast värdering av beleifs som bör tas i beaktande vid 

utformningen av attityder, utan den tribala tillhörigheten kan även här ha en betydande 

roll. Studiens resultat har även visat att dubbla attityder kan uppstå som ett resultat av 

yttre social påverkan precis som tribal tillhörighet. 

 

Attityder gentemot ett varumärke grundar sig sammanfattningsvis inte enbart utifrån 

vilken geografisk region personer tillhör, utan även genom likheter i konsumtion, 

värderingar och användning av produkter.  
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7 Avslutande kommentarer och rekommendationer 
 

 

I det avslutande kapitlet redogörs studiens praktiska och teoretiska bidrag för att 

slutligen ge förslag och rekommendationer till framtida forskning inom ämnet.  

 

 

7.1 Praktiskt bidrag 

 

Det praktiska bidraget studien resulterat i kan hjälpa företag att analysera det länkande 

värdet hos deras produkter som i sin tur kan leda till eventuella förändringar i 

marknadsföringen. Den genomförda studien visar som sagt på att det kan finnas 

regionala skillnader i varumärkesattityder. Därmed finns en antydan på att företag bör 

se till möjligheterna som finns med segmentering av sin marknad eller sina kunder. 

 

Om företag kan ta reda på om ett varumärke inkluderas i en tribe, samt hur varumärket 

uppfattas i den triben, kan man tillsammans med segmenteringstekniken skapa en 

djupare grund för hur de kan rikta sin marknadsföring. Likt det Cova (1997) beskriver 

om att framtidens marknadsföring är att erbjuda och stödja en förnyad känsla av 

gemenskap tyder studiens resultat på att tribal marknadsföring kan vara värdeskapande 

för företag i framtiden.  

 

7.2 Teoretiskt bidrag 

 

Resultat likt de i studien hade inte kunnat nås endast med hjälp av olika 

segmenteringsteorier. Genom att implementera geografiska, demografiska och 

psykografiska segmenteringsteorier i kombination med hänsyn till nämnda tribala 

aspekter, är det möjligt att ta reda på varumärkesattityder gentemot ett specifikt 

varumärke, hos olika typer av människor, lokaliserade i olika regioner i ett land. Tribal 

tillhörighet kan därmed fungera som ett användbart tillägg i nämnda 

segmenteringsteorier. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

 

För att möjliggöra en tydligare generalisering skulle framtida forskning inom ämnet 

kunna bestå av en mer omfattande studie i form av större antal respondenter. Vidare 

skulle studien kunna genomföras på såväl andra som fler orter runt om i landet.  

 

En annan rekommendation för framtida studier är att undersöka hur existerande tribal 

marknadsföring påverkar sammankopplingsvärdet till produkter samt vad den har för 

påverkan på konsumenters attityder. På så sätt skulle det kunna ytterligare stärka eller 

dementera Covas (1997) påstående att framtidens marknadsföring är den tribala 

marknadsföringen. 

 

Avslutningsvis skulle framtida studier förslagsvis kunna ta reda på vilka som tillhör en 

tribe med hjälp av segmentering för att sedan intervjua dessa personer djupare. Genom 
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djupare intervjuer skulle respondenterna kunna tillfrågas om de anser sig tillhöra en 

tribe och i så fall varför. Allt för att mer ingående kunna tydliggöra vilka kriterier som 

definierar en tribe och dess sammankopplingsvärden. 
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9 Bilagor  

 

9.1 Intervjumall strukturerad intervju 

 

Kännedom 

 
1a. Har du ägt/Äger du en vara från 8848 Altitude? Om ja, vad? 

 

    

1b. Vart har du sett 8848 Altitude det senaste året? I vilket sammanhang? 

   

 

1c. Vet du vart 8848 Altitude säljer sina produkter? 

 

 

1d. Beskriv kortfattat vad du associerar 8848 Altitude med. 

 

 

 

Attityder 
Hur väl instämmer du med om följande påståenden (Svaren skalas 1-4 där 1 = tar helt  

avstånd, 2 = tar delvis avstånd 3 = instämmer delvis, 4 = instämmer helt och 5= Vet ej) 

 

                                             Siffra 1-5 
 

2a. 8848s produkter har för mig en tilltalande design               _____ 

 

2b. 8848s produkter är enligt mig trendiga               _____ 

 

2c. 8848 är för mig prisvärt                                _____ 

 

2d. 8848 har enligt mig bäst kvalitet på marknaden              _____ 

 

2e. 8848 har enligt mig bäst funktionalitet på marknaden             _____ 

 

2f. Jag associerar varumärket 8848 med extremskidåkning/freeride            _____ 

 

2g. Jag associerar varumärket 8848 med vardaglig fritid              _____ 

 

2h. Jag associerar varumärket 8848 med senaste textilteknologin              _____ 

 

 

 

2i. Ange 1-3 (helst 3) varumärken som du anser är likvärdiga med 8848. Bortse 

från pris, målgrupp osv utan utgå från känslan av varumärket. Utgå från 

varumärkeskartan som är bifogad. 

 

 



- 52 - 

 

 

Skidåkning 

 
3a. Hur mycket/ofta åker du skidor på ett år? 

     Mindre än 3 dagar/år        3-7 dagar/år       8-14 dagar/år        15-31 dagar/år       Mer 

än 31 dagar/år 

 

3b. Hur ofta köper du en ny skidjacka eller ett par skidbyxor? 

     Mer sällan än var 5:e år        Var 3-5:e år        Vartannat år         1 gång/år         2 eller 

fler gånger/år 

 

 

4. Avslutande frågor 

 
4a. Kön      

     Man            Kvinna 

 

4b. Ålder  

     -1993        1992-1988 1987-1983    1982-1973      1972-1963       1962-1953          

1952-   

 

4c. Bostadsort  

 

4d. Bostadstyp     

     Villa            Bostadsrätt         Hyresrätt           Annat 

 

4e. Huvudsyssla    
     Student                  Heltidsarbetande   Deltidsarbetande  Arbetssökande 
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9.2 Intervjumall semistrukturerad intervju 

 

Intervjufrågor 

 
(Ålder, kön, bostadstyp, huvudsyssla på intervjuperson) 

 

Attityder 

 
1a. När du ska köpa skidkläder, vad är viktigt för dig? (design, funktionalitet, pris, 

märke osv)? 

 

1b. Tar du hjälp av andras åsikter vid ditt köpbeslut? Om ja, vilka och på vilket 

sätt? 

 

1c.  Spelar marknadsföringen/reklam av produkterna in vid ditt köpbeslut? 

 

 

 

Kännedom 

 
2a. Vad associerar du varumärket 8848 med? (typ av kläder, ändamål, målgrupp, 

design, prisvärt) 

 

 

2b. Om du skulle beskriva varumärket 8848 Altitude som en person, vem och hur 

är en denna personen? 

    

 

2c. Vart har du sett 8848 det senaste året? (försäljningsställen, reklam, 

exponering) Vad tycker du om det? 

 

 

2d. Vilka av följande varumäkren anser du vara likvärdiga med 8848 Altitude? (ej 

logo) Se varumärkeskarta.  
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9.3 Varumärkeskarta 

 

Varumärkeskartan visades upp i samband med intervjuerna för att ta reda på vilka 

varumärken (ej logo) som respondenterna ansåg vara likvärdiga med 8848 Altitude.  
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9.4 Kodbok 

 
A1A: Har du ägt/Äger du en vara från 8848 Altitude? Om ja, vad? 

 

1 = Ja 

0 = Nej    

    

A1A2,3,4,5,6: Om ja, vad? Alla frågor är separata och besvaras med Ja/Nej 

 

1= Ja 

0= Nej 

 

2.Skidjacka/Vindjacka 

3.Parkas/Vinterjacka 

4.Byxor 

5.Apparel 

6.Mössa/Vantar 

   

 

A1B: Vart har du sett 8848 Altitude det senaste året? 

 

1=Ja  

0= Nej   

 

A1B1,2,3,4,5,6,7,8: I vilket sammanhang? Alla frågor är separata och besvaras med 

Ja/Nej 

 

1= Ja  

2= Nej  

 

2. TV 

3.Annons websida 

4. Sociala medier 

5. I butik 

6. Reklampelare/Huvudkontor 

7. Skidbacke/utomhusaktivitet 

8.Teamriders 

 

A1C: Vet du vart 8848 Altitude säljer sina produkter? 

 

1=Ja 

2=Nej 

 

A1CA,B,C,D,E,F: Vart specifikt?  Alla frågor är separata och besvaras med Ja/Nej 

 

1= Ja  

0 = Nej 

 

A.Intersport 

B.Stadium 
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C.Team sportia 

D.Webbutiker (inkl egen) 

E.8848s egna butiker 

F.Annat (XXL, Friluftsfabriken etc) 

 

Association: Beskriv kortfattat vad du associerar 8848 Altitude med. 

Associationerna grupperades efter undersökningen var klar och de mest frekventa 

orden användes för att ska grupperna. 

 

1 = Skidkläder 

2 = Vinterkläder 

3 = Friluftskläder 

4 = Freeride 

5 = Annat 

 

Attityder 

 
B1A-B1H. Hur väl instämmer du med om följande påståenden? Varje fråga besvaras 

med 1-5. 

 

1 = tar helt avstånd  

2 = tar delvis avstånd 

3 = instämmer delvis  

4 = instämmer helt  

5= Vet ej 

                         

B1A. 8848s produkter har för mig en tilltalande design                   

 

B1B. 8848s produkter är enligt mig trendiga                   

 

B1C. 8848 är för mig prisvärt       

 

B1D. 8848 har enligt mig bäst kvalitet på marknaden                  

 

B1E. 8848 har enligt mig bäst funktionalitet på marknaden                  

 

B1F. Jag associerar varumärket 8848 med extremskidåkning/freeride                 

 

B1G. Jag associerar varumärket 8848 med vardaglig fritid                   

 

B1H. Jag associerar varumärket 8848 med senaste textilteknologin                   

 

E1A1 - E1A16. Ange 1-3 varumärken som du anser är likvärdiga med 8848. Bortse från 

pris, målgrupp osv utan utgå från känslan av varumärket. Utgå från varumärkeskartan 

som är bifogad.  

 

E1A1.Didriksons 

E1A2.Scott 

E1A3.Bergans 

E1A4.Salomon  
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E1A5.Helly Hansen 

E1A6.Peak Performance 

E1A7.Cross 

E1A8.Haglöfs 

E1A9.Arc’teryx 

E1A10.SOS 

E1A11.The North Face 

E1A12.Marmont 

E1A13.Everest 

E1A14.McKinley 

E1A15.North Bend 

E1A16.Annat märke 

 

Skidåkning 

 
C1A. Hur mycket/ofta åker du skidor på ett år? Endast 1 svar 

 

1. Mindre än 3 dagar/år         

2. 3-7 dagar/år       

3. 8-14 dagar/år         

4. 15-31 dagar/år        

5. Mer än 31 dagar/år 

 

C1B. Hur ofta köper du en ny skidjacka eller ett par skidbyxor? Endast 1 svar 

 

1. Mer sällan än var 5:e år        

2. Var 3-5:e år        

3. Vartannat år          

4. 1 gång/år          

5. 2 eller fler gånger/år 

 

Avslutande frågor 

 
D1A. Kön Endast 1 svar      

 

0. Kvinna 

1. Man             

 

D1B. Ålder Endast 1 svar 

 

1. -1993 

2. 1992-1988   

3. 1987-1983     

4. 1982-1973       

5. 1972-1963          

6. 1962-1953        

7. 1952- 
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F2A. Bostadsort Endast 1 svar 

Grupperades efter undersökningen var klar inom de geografiska områdena som kom 

fram. 

 

1. Göteborg 

2. Borås 

3. Stockholm 

4. Övriga södra 

5. Övriga mellersta 

6. Övriga norra 

 

D1C. Bostadstyp Endast 1 svar   

 

1. Villa                 

2. Bostadsrätt 

3. Hyresrätt          

4. Annat 

 

D1D. Huvudsyssla Endast 1 svar    

 

1. Student                 

2. Heltidsarbetande 

3. Deltidsarbetande 

4. Arbetssökande 

 

D1E. Utbildningsnivå Endast 1 svar 

 

1. Grundskola 

2. Gymnasium 

3. Högskola pågår 

4. Högskola avslutad 
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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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