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Abstract 

 
The consumer today is affected by a considerably larger number of world surrounding factors 

than she used to be, borders between different cultures and other consumer differences are 

being erased to a growing extent. The consumer can easily get its inspiration from many 

different directions which become clear in the common life. We eat sushi for lunch, we’re 

driving German cars and we’re having dinner with international business partners. The 

community also exposes the consumer for a more intense noise from offers, impact and 

marketing. Never before have so many different actors on the market been competing about 

the consumers’ attention. 

 

In a community where the noise constantly grow more and more intense, the importance of 

the product function is decreasing to make room for an increasing importance of the brand’s 

position on the market. The customer no longer buys a garment for its function, but for image 

or perhaps even the personality it brings along. Acne Jeans and Filippa K are two successful 

Swedish companies that are established in both Stockholm and Gothenburg. Both of these 

trademarks offer the customer a lifestyle instead of just a simple product. 

 

The purpose of this study is to examine, describe and analyze what Acne Jeans and Filippa K 

wants to provide with their trademarks and how the customer see these brands concerning 

consumer buying behavior and attitude. The study will be seen partially from a sender 

perspective and partially from a receiver perspective. In this essay we have used a human-

hermeneutic way of interpretation. We have conducted a qualitative study of how Acne Jeans 

and Filippa K want to provide their trademarks and what the consumers think about the both 

brands in Stockholm and Gothenburg. The empiric material in our essay consists of 

observations of Acne Jeans and Filippa K, and interviews with consumers in both Stockholm 

as well as in Gothenburg. 

 

Through our research we have achieved the conclusion that Acne Jeans wants trough its 

trademark provide fashionable garments to the customers. The respondents that have made 

themselves an opinion about the company have a positive image of Acne Jeans. The 

respondents whom cannot identify themselves with Acne Jeans have a more negative attitude 

to the company. In Gothenburg the customer has a stronger relationship to the trademark than 

the Stockholm respondents.  

 



Filippa K wants through its trademark provide timeless clothing of high quality to a 

commercial price to the customers. All the respondents were familiar with the trademark and 

in one way or another had a connection and relationship with the company. Regardless of age, 

respondents in both Stockholm and Gothenburg had a positive attitude towards the company; 

the customer has a high rank of awareness to Filippa K. The associations to the brand are 

strong and the consumer has a mentally loyal attitude towards Filippa K.  

 

Keywords: consumer buying behaviour, attitude, communication, loyalty 



Sammanfattning 
 
Konsumenten påverkas idag av avsevärt fler omvärldsfaktorer än tidigare, gränser mellan 

olika kulturer och andra konsumentskillnader till viss del suddats ut. Kunden kan hämta 

inspiration från många håll vilket tydligt avspeglas i vardagen. Vi äter sushi till lunch, vi kör 

tyska bilar och vi äter middag med internationella affärspartners. Dagens samhälle utsätter 

också konsumenten för ett allt intensivare brus av erbjudanden, påverkan och marknadsföring. 

Aldrig förr har så många olika aktörer tävlat om konsumentens uppmärksamhet.  

 

I ett samhälle där bruset konstant intensifieras, har vikten flyttats från produktens funktion till 

vad varumärket faktiskt står för. Idag köper konsumenten inte en vara, utan en image eller till 

och med personlighet. Acne Jeans och Filippa K är två framgångsrika svenska företag som 

finns i både Stockholm och Göteborg. Båda varumärkena erbjuder kunden en hel livsstil 

istället för bara vanliga klädesplagg som endast inhandlas för funktionens skull. 

 

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera vad Acne Jeans och Filippa K vill 

förmedla med sina varumärken samt hur konsumenten uppfattar de här varumärkena 

beträffande attityder och köpbeteenden. Studien kommer att ses ur delvis ett sändarperspektiv 

men även ett mottagarperspektiv. I uppsatsen har vi valt ett human-hermeneutiskt 

förhållningsätt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning av hur Acne Jeans och Filippa K vill 

förmedla sitt varumärke samt hur konsumenten uppfattar de bägge varumärkena i städerna 

Stockholm och Göteborg. Empirin i uppsatsen består av observationer av Acne Jeans och 

Filippa K samt intervjuer med konsumenter i Stockholm och Göteborg. 

 

Slutsatsen av undersökningen är att Acne Jeans vill genom sitt varumärke förmedla att de är 

ett företag som gör moderiktiga plagg. De respondenter som har bildat sig en uppfattning om 

Acne Jeans har också en positiv bild av företaget. De konsumenter som inte kan identifiera sig 

med Acne Jeans har en mer negativ inställning. I Göteborg har respondenterna en starkare 

relation till varumärket gentemot respondenterna i Stockholm. 

 

Filippa K vill förmedla till kunden att de erbjuder tidlösa plagg av hög kvalitet till rätt pris. 

Alla respondenter kände till Filippa K och hade därför en relation till företaget. Generellt är 

respondenternas inställning positiv till Filippa K i såväl Stockholm som Göteborg. 

Konsumenten har en hög grad av medvetenhet och starka känslor gentemot varumärket. 

Associationerna till varumärket är starka och konsumenten har en mental lojal inställning till 

Filippa K.  

 

Nyckelord: Köpbeteende, attityd, kommunikation, lojalitet 
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1. Inledning 
 

I kapitlet introduceras läsaren i problembakgrunden med åtföljande diskussion. Därefter 

följer problemformulering med tillhörande avgränsningar av problemet. Avslutningsvis 

redogörs för rapportens syfte, nyckelbegrepp samt uppsatsens disposition .  

 
1.1 Problembakgrund 
 

I kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare påverkas relationen kontinuerligt 

beroende på en rad yttre omständigheter. Det budskap som sändaren avser att skicka till 

mottagaren kan på vägen störas av brus vilket leder till att kunden kan få en förändrad eller 

felaktig information än den som från början var tilltänkt (Kotler et al 2005, s.729). Vi menar 

att även det val av media företaget tillämpar för att nå ut till kunden påverkar konsumenten på 

olika sätt. På alla de sätt som konsumenten kommer i kontakt med ett företag påverkas 

attityden som hon kommer ha gentemot företaget. Givetvis kan ett företag inte styra alla de 

element som påverkar kundens uppfattning. Dock är det enligt oss grundläggande att de 

faktorer som företaget faktiskt har kontroll över formuleras på rätt sätt så att kunden får den 

bild av varumärket som organisationen vill förmedla. Hur kunden uppfattar bilden anser vi 

har en påverkan på konsumentens attityd gentemot företaget vilket i sig också påverkar 

kundens köpbeteende. Konsumentens köpbeteende är av högsta prioritet hos företaget, då vi 

menar att de utan frekventa inköp inte kan föra verksamheten vidare. 

 

1.1.1 Det globala konsumentbeteendet 
 

Konsumentbeteendet världen över skiljer sig i hög grad åt. Ur ett internationellt perspektiv 

finns det stora skillnader i konsumentens beteende genom kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer. Människans köpbeteende påverkas bland annat av fyra ovanstående 

variabler vilka alla färgar kundens handlingssätt.  I regel har företagare inte möjlighet att 

påverka de här faktorerna. Att ha kunskap om variablerna är dock av stor vikt när ett företag 

ska etablera sig eller redan agerar på en marknad. (Kotler & Armstrong 2008, s.131) 

 

Genom att vi idag påverkas av avsevärt fler omvärldsfaktorer, har gränser mellan olika 

kulturer och andra konsumentskillnader till viss del suddats ut. Konsumenten kan hämta 

inspiration från många håll vilket tydligt syns i vardagen. Vi äter sushi till lunch, kör tyska 

bilar, äter middag med internationella affärspartners och shoppar kläder i storstäder världen 

över.(Kotler & Armstrong 2008, s.132)  

 

1.1.2 Den intensifierade marknadsföringen 
 

Dagens samhälle utsätter konsumenten för ett allt intensivare brus av erbjudanden, påverkan 

och marknadsföring. Aldrig förr har så många olika aktörer tävlat om konsumentens 

uppmärksamhet. Tidningar, annonser, TV, butiker och olika transportmedel som är täckta 

med reklam utsätter oss dagligen med massvis av budskap. Reklamen talar om vad vi ska 

konsumera och hur vi ska leva vårt liv. (Solomon & Rabolt 2004, s.26) 

 

Ur bruset är det några aktörer som lyckats fånga konsumentens uppmärksamhet mer än andra. 

Aktörer såsom H & M, Lindex, Gina Tricot, ZARA och andra nischföretag har lyckats skapa 

sig en plats i den svenska konsumentens medvetande. Kunden har fått ett förtroende för 

företagens produkter som förknippas med trygghet och tillgänglighet. (Solomon & Rabolt 

2004, s.26-27) 
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Populärkulturen är ett annat masskommunikationssätt som innefattar kläder, musik, filmer, 

sport, böcker och kändisar. De påverkar vårt dagliga liv och på så sätt även vårt sätt att 

konsumera. Det är svårt att ignorera eller låta bli att influeras av den här kulturen. Vare sig vi 

vill erkänna det eller ej påverkas vi av all reklam som finns ute i vår värld. Mottagaren har 

inte längre någon möjlighet att undslippa bruset som blivit marknadens överlevnadsstrategi. 

(Solomon & Rabolt 2004, s.27) 

 

1.1.3. Omgivningens påverkan  
 

Påverkan av individen från människor i sin omgivning är en faktor där företagen inte har lika 

stort inflytande över konsumenten. Det finns ett antal referensgrupper som påverkar den 

enskilda individen i sin attityd mot varumärken och produkter såsom familj, vänner och 

arbete. Konsumenter tillhör och beundrar ett flertal grupper och blir influerade i sina inköp, i 

sin önskan efter att accepteras av människor i sin omgivning. (Solomon, Bamossy & 

Askegaard 2002, s.303-306, 329) 

 

”Word of mouth” är ett av de viktigaste elementen för företag att påverka konsumenten. 

Större delen av den kunskap konsumenter har om produkter får de höra talas om genom 

människor i sin omgivning. I dagliga möten mellan människor är produktrelaterad 

information vanliga samtalsämnen. Dock är det viktigt att inse att den bristande kontrollen 

över ”word of mouth” kan skada varumärket om negativa rykten uppstår. (Solomon, Bamossy 

& Askegaard 2002, s.329) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

En serie olika element har varit bakomliggande faktorer till förändringar i konsumentbeteende 

och attityd. Folk shoppar som aldrig förr och exklusiva varor har blivit en del av vårt 

vardagliga liv. Ekonomiska, familjestrukturella och demografiska förändringar har lett till att 

konsumentbeteendet och attityden har förändrats. Ekonomin har de senaste årtiondena 

nationellt sett blivit bättre. Barnafödandet ligger i regel senare i livet och antalet barn har 

minskat per familj. Människor blir allt sundare och därmed äldre. Dessutom har kvinnan fått 

en tyngre position i samhället. (Solomon, Bamossy & Askegaard 2002, s. 519) 

 

I ett samhälle där bruset konstant intensifieras, ligger inte vikten längre lika mycket på 

produktens funktion. Allt viktigare blir istället vad produkten står för. Idag köper 

konsumenten inte en vara, utan en image eller till och med personlighet. Företagen försöker 

med hjälp av skådespelare, idrottsstjärnor och musiker sälja på konsumenterna deras 

personlighet – köper du ett par Nikes kan du spela basket som Michael Jordan. Genom att 

konsumera detsamma som människor i reklamkampanjerna gör, stärker den enskilde 

individen sitt självförtroende. Ett självförtroende som hjälper oss att skapa en plats i det 

moderna samhället och att knyta band till människor med samma livsstil. (Solomon & Rabolt 

2004, s. 27) 

 

Det brus människan utsätts för i Sverige är inte bara svenska aktörers verkan, utan 

konsumenten blir globalt angripen av budskap. Vi går alltmer mot en global kultur, där 

konsumentens ideal går mer och mer åt samma håll. Storfilmer har världspremiär, artister som 

Madonna är lika kända i Korea som i Amerika, fler kök och restauranger blir internationella. 

Samtidigt som utbudet konstant växer, blir produkterna på grund av globaliseringen mer 

homogena. (Solomon & Rabolt 2004, s. 28) 
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Trots allt det här så finns det ändå stora aktörer som har enorm påverkan på konsumenten. 

Coca-cola är ett exempel på ett sådant företag, som lyckats med att inte bara sälja en dryck 

utan förmedla en emotionell känsla världen över. Även McDonald’s och Nike dominerar på 

den globala marknaden. Det här är aktörer som har etablerat sig längst fram i kundens 

medvetande och av ren reflex kommer de här företagen först upp i det stora myllret av utbud. 

(Kotler & Armstrong 2006, s. 538) Vi menar att företagen fungerar som en trygghet och håller 

vad de lovar sina kunder. Då Sverige är ett relativt litet land anser vi att ledande aktörer kan ta 

extra stor plats, då det inte finns andra stora konkurrenter. 

 

Det ökade informationsflödet i vardagen leder till att omgivningsfaktorer i större grad 

påverkar konsumenten i alla beslutstaganden som tas. De här omgivningsfaktorerna signalerar 

till konsumenten på olika sätt vilket påverkar kunden i olika riktningar. Dock kan det vara 

svårt att bedöma hur och i vilken grad konsumentens attityd faktiskt påverkas av 

omgivningsfaktorerna. Trots att samma information förmedlas till alla konsumenter, kan den 

uppfattas på vitt skilda sätt. En konsument kan ta till sig en annons på rätt sätt medan en 

annan tar illa vid sig och tar avstånd från hela varumärket. Exempel på det här kan vara 

fotografen Terry Richardson som bland annat genom sina reklambilder för Sisley för in 

pornografiska referenser och ligger på gränsen till att vara stötande (Terry Richardson, 2008).  

Vi menar att det tidigare fanns tydligare gränser mellan större grupper som antingen tyckte 

om eller ogillad en viss produkt. Åsikterna kunde bero bland annat på landskultur och 

referensgrupper. Genom den globalisering som skett de senaste åren anser vi att konsumenten 

nu blivit mer homogen i sitt konsumentbeteende och företag kan nå ut till en större massa med 

sina produkter och sin marknadsföring. 

 

Trots ett mer homogent konsumentbeteende kan vi se skillnader mellan konsumenter. Vi 

menar att det idag inte längre är enbart mellan olika länder konsumentbeteendet skiljer sig åt, 

utan även städer emellan inom ett land. Sverige är ett relativt litet land men vi kan se stora 

geografiska skillnader mellan huvudstaden Stockholm och storstaden Göteborg. Vi har 

uppfattningen att Stockholm anses vara Sveriges metropol, medan Göteborg är en mindre 

kontinental storstad. Det finns en tydlig skillnad mellan utbudet i städerna. Stockholm 

erbjuder mer exklusiva varumärken men även mycket secondhand. Göteborgs utbud är något 

mindre men erbjuder fortfarande ett relativt brett varumärkessortiment enligt oss. Det är en 

hypotes som vi finner intressant att undersöka.  

 

Acne Jeans och Filippa K är två framgångsrika svenska företag som finns i både Stockholm 

och Göteborg. Båda varumärkena erbjuder kunden en hel livsstil istället för bara vanliga 

klädesplagg. Acne Jeans differentierar sig genom att också sälja leksaker och har en egen 

tidning, medan Filippa K har en serie lyxiga hemmaplagg och designade muggar. Acne Jeans 

expanderar kraftigt och etablerar sig ytterligare på den internationella marknaden (Svenska 

Dagbladet, 2008). Filippa K satsar i större utsträckning på ekologiska plagg i sina kollektioner 

och har även de en stabil tillväxt (Dagens Industri, 2008). De här företagen är enligt vår 

uppfattning relativt lika i omsättning och koncept, men deras varumärken är vitt skilda och 

når ut till olika kundgrupper. Vi anser därför att det vore intressant att undersöka företagen 

närmre. 

 

En intressant infallsvinkel är om de olika uppfattningarna av varumärkena beror på att 

köpbeteendet och attityden skiljer sig åt i de olika städerna. Det är vår allmänna uppfattning 

men i själva verket kan det vara motsatsen. Kanske finns det inte några skillnader i 

konsumenternas köpbeteende gällande de berörda städerna, utan svenskar kanske är 
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likasinnade i sitt konsumerande. De olika perspektiven på städerna påverkar självfallet 

konsumentbeteendet men på vilket sätt skiljer det sig åt i Stockholm respektive Göteborg?  

 

1.3 Problemformulering 
 

Vi har valt att dela in vår problemformulering i två huvudproblem och ett delproblem. 

 

Huvudproblem 1: Vad förmedlar Acne Jeans och Filippa K med sina varumärken till 

marknaden? 

 

Huvudproblem 2: Hur uppfattar konsumenten Acne Jeans och Filippa K:s varumärken 

beträffande attityder och köpbeteenden? 

 

Delproblem: Skiljer sig uppfattningarna åt hos konsumenten i Stockholm respektive 

Göteborg? 

 

1.4 Problemavgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa vår rapport genom att inte undersöka alla aspekter under begreppet 

konsumentbeteende. I vår studie kommer vi i huvudsak att fokusera på attityd och 

köpbeteende. Den geografiska undersökningen i de olika orterna har avgränsats till centrala 

delar av städerna där den stora massan är i rörelse. Därför har vi valt bort att se skillnader i 

städernas olika stadsdelar. Vi har valt att endast rikta in oss mot kvinnor i åldersgrupperna 20-

35 år, 35-50 år och 50-65 år samt till varumärkena Acne Jeans och Filippa K. 

 

1.5 Syfte  
 

Syftet med studien är att fördjupa och bredda våra kunskaper genom att undersöka, beskriva 

och analysera vad Acne Jeans och Filippa K vill förmedla med sina varumärken samt hur 

konsumenten uppfattar de här varumärkena beträffande attityder och köpbeteenden. Vidare 

undersöks, beskrivs och analyseras hur uppfattningen skiljer sig åt i Stockholm respektive 

Göteborg. Studien kommer att delvis ses ur ett sändarperspektiv samt ur ett 

mottagarperspektiv. Uppsatsen bör kunna användas av företag som står inför valet att etablera 

sig i Stockholm eller Göteborg.  

 

1.6 Nyckelbegrepp 
 

I vår uppsats förutsätter vi att läsaren har en klar uppfattning kring marknadsföringens 

grunder samt de begrepp som förekommer i studien.  

 

Brus Oplanerade störningar under kommunikationsprocessen, vilket resulterar i att 

mottagaren får ett förändrat eller annorlunda meddelande än det avsändaren skickat. (Kotler et 

al 2005, s.729) 

 

Attityd Personers genomgående positiva eller negativa inställning utifrån känslor, utveckling 

och utvärdering till ett objekt eller en idé. (Kotler et al 2005, s.905) 

 

Köpbeteende Hur slutkunden beter sig i sina inköp, alltså enskilda individer och hushåll som 

köper produkter och tjänster för personlig konsumtion. (Kotler et al 2005, s.255) 
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Kommunikation i sin enklaste form innebär utbyte av information mellan avsändare och 

mottagare där avsändaren är företaget och mottagaren är konsumenten. (Kotler et al 2005, 

s.729) 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

1 Inledning    

I kapitlet introduceras läsaren i problembakgrunden med åtföljande diskussion. Därefter följer 

problemformulering med tillhörande avgränsningar av problemet. Avslutningsvis redogörs för 

rapportens syfte, nyckelbegrepp samt uppsatsens disposition.  

 

2 Metod 

Syftet med kapitlet är att vägleda läsaren genom de metoder och tankesätt som använts i 

uppsatsen. Vi kommer att redogöra för befintliga metoder inom områden som vetenskapligt 

förhållningssätt, forskningsmetod, undersökningsmetod och urval. Därefter motiveras valen 

av metod för den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för undersökningens 

tillförlitlighet. 

 

3 Teori 

I vår uppsats återfinns den teoretiska referensram som vi anser vara betydelsefull för 

uppsatsen med dess problemformulering. Som underlag för valet av teori är den 

marknadsundersökning som görs i Stockholm, Göteborg och Borås. Vi utgår från 

konsumentbeteendet när vi söker lämpliga fakta och teori som kan appliceras på 

problemformulering 

 

4 Empiri och Analys 

De empiriska data i form av intervjuer som samlats in i marknadsundersökningar och egna 

observationer av företagen kommer att sammanställas och presenteras i det här kapitlet.  

 

Teori tillsammans med empirin från intervjuerna i marknadsundersökningarna kommer i 

kapitlet att länkas samman och analyseras. Genom att applicera den teoretiska referensramen 

på den empiri som finns kommer vi att få fram slutsatser som presenteras i nästa kapitel. 

 

5 Slutsats 

I kapitlet kommer vi att redogöra svar för våra huvudproblem och delproblem. Vi kommer att 

presentera slutsatserna i den ordning som problemformuleringarna är indelade i.  

 

6 Slutdiskussion 

I kapitlet kommer vi att reflektera över vår undersökning, dess utformning av frågor och om 

hur tillförlitliga de svar som vi erhöll var. Reflektion kommer även att göras kring uppsatsens 

validitet reliabilitet samt generaliserbarhet 
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2. Metoddiskussion 
 

Syftet med kapitlet är att vägleda läsaren genom de metoder och tankesätt som använts i 

uppsatsen. Vi kommer att redogöra för befintliga metoder inom områden som vetenskapligt 

förhållningssätt, forskningsmetod, undersökningsmetod och urval. Därefter motiveras valen 

av metod för den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för undersökningens 

tillförlitlighet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Det finns ett flertal sätt med varierande tolkningsgrad att tolka forskning utifrån. Två av de 

vanligaste begreppen är positivism och hermeneutik vilka kan kallas varandras motsatser. 

Positivism härstammar från en naturvetenskaplig tradition, medan hermeneutik har sina rötter 

i humanvetenskapen. (Patel & Davidson 2004, s. 26, 28) 

 
2.1.1 Positivism 
 

Verifierbarhetstesen ligger till grund för positivismen, vilken innebär att en vetenskaplig tes är 

meningsfull först när forskaren kan bekräfta att den stämmer överens med verkligheten. 

(Wallén 1996, s. 26-27). Enligt Patel & Davidson (2004, s. 27) anses verifierbarhetstesen 

tveksam, på grund av att det är omöjligt att tudela teori och observation. Elementärt för 

positivismen är förtroendet för vetenskaplig rationalitet och att all kunskap ska kunna prövas 

empiriskt. Konkreta mätningar ska ersätta bedömningar och dylikt, medan förklaringar byggs 

upp i termer av orsak och verkan. Den ultimata teorin beskrivs i matematiska formler och 

människan ses som ett objekt. Känslor och religiösa tankar anses inte vara mätbara och kan 

därför inte vara vetenskapligt förankrade. Kritik riktas mot positivismen på grund av det här, 

då forskare anser att sammanhang och helhet förloras genom att inte väga in de aspekter som 

inte bedöms mätbara. (Wallén 1996, s. 26-28). Positivismen anses i analysen stå för 

kvantitativa hårddata, baserat på statistik och en objektiv forskarroll. (Patel & Davidson 2004, 

s. 29) 

 

2.1.2 Hermeneutik 
 

Hermeneutik kan översättas med tolkningslära och är positivismens raka motsats. 

Förhållningssättet innefattar ett humant synsätt, till skillnad från positivismen som är 

vetenskapligt grundad. Läran handlar om tolkning av innebörder, där den som tolkar har en 

förförståelse för undersökningsområdet. Undersökaren tar alltså fram den innebörd som finns 

i observationen. Forskaren växlar mellan del- och helhetsperspektiv för att enklare förstå 

helheten. Den mindre delen representerar det aktuella medan helhetsperspektivet är 

kunskapen som växer fram. Alla tolkningar måste ske i förhållande till en kontext, så att 

undersökaren kan sätta sig in i författarens situation och dennes sätt att se på problemet. 

(Wallén 1996, s. 32-33). Den hermeneutiska läran ses i analysen som kvalitativa 

tolkningssystem med en forskarroll som är subjektiv. De främsta disciplinerna hermeneutiken 

tillämpas inom är human-, kultur- och samhällsvetenskap. Oftast är det humanistiskt-

hermeneutiska synsättet den lära vilken ses som en motvikt till positivismen. Det human-

hermeneutiska förhållningssättet ligger till grund för tolkning av människans handlingar, 

synsätt och livsyttringar. (Patel & Davidson 2004, s. 29).  
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2.1.3 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vi kommer att använda oss av ett human-hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie, eftersom 

den baseras på människors tycke och värderingar. Då vi kommer att göra en jämförelse i 

konsumentbeteende väljer vi att gå djupare in i vissa frågor för att genom svaren kunna tolka 

konsumentens värderingar. Eftersom vår undersökning kommer att beröra ämnen som attityd 

och köpbeteende vilket är svårt att mäta i siffror, anser vi att ett positivistiskt förhållningssätt 

inte skulle ge oss ett lika relevant resultat. Vår förförståelse för ämnet kan göra det svårt att 

vara helt objektiva vilket kan ge viss inverkan på intervjuobjektet. Det här kan dra ner 

generaliserbarheten något, men vi anser ändå att resultatet kommer att bli tillförlitligt. 

 
2.2 Metodansats 
 

Det finns i princip två tillvägagångssätt för kunskapsproduktion, deduktion och induktion. 

Deduktion beskrivas som bevisföringens väg, medan induktion istället kan kallas upptäcktens 

väg. (Andersen 1998, s. 29). Svensson & Starrin (1996, s. 81, 96) menar att det även finns ett 

tredje förfarande, abduktion som kan ses som en kombination av ovanstående procedurer.  

 

2.2.1 Deduktiv metod 
 

Deduktion innebär att dra slutsatser kring vissa händelser utifrån generella principer rörande 

ämnet och bygger på en logisk och teoretiskt grundad slutledning. Exempel på det här kan 

vara att utgå från teorier kring organisationsstrukturer och utifrån det uttala sig om strukturen 

hos en eller ett flertal organisationer.(Andersen 1998, s. 29-30) En redan existerande teori 

används för att söka hypoteser, vilka sedan prövas empiriskt. Den befintliga teorin bestämmer 

alltså vad för information som ska samlas in och hur den ska tolkas. Slutligen sätts resultatet i 

relation till den konventionella teorin. Eftersom undersökaren använder sig av redan befintlig 

teori minskar risken för snedvridet resultat. Det här på grund av att forskningsprocessen då 

blir mindre färgad av undersökarens subjektivitet. (Patel & Davidsson 2004, s. 23)  

 

2.2.2 Induktiv metod 
 

Induktion är ovanstående metods motsats där fokus istället ligger på att utgå från empiri och 

därifrån söka generella samband som kan sammankopplas med teoretiska begrepp. 

Observationer och erfarenheter ligger med andra ord till grund för den slutsats som kan dras. 

Dock är det viktigt att de antaganden som görs är korrekta och att forskaren inte drar 

förhastade slutsatser. Grundläggande för att teorin ska vara tillförlitlig är att samma premisser 

föreligger som när undersökningen genomfördes.  Det är omöjligt att dra en säker slutsats som 

kommer att se likadan ut för all framtid under alla förhållanden. (Andersen 1998, s. 29-30) 

Genom att arbeta induktivt krävs inte någon befintlig teori att bygga undersökningen på. Patel 

& Davidsson (2004, s. 24) menar emellertid att ingen kan undersöka förutsättningslöst, utan 

det kommer alltid att finnas egna idéer hos undersökaren som färgar processen.  

 

2.2.3 Abduktiv metod 
 

Den abduktiva metoden är en mer krävande process än ovanstående, då ingenting tas för givet 

utan induktion och deduktion prövas i samma förlopp. Metoden bygger på att undersökaren 

utgår från ett enskilt fall och utifrån det söker ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. 

Det här mönstret kan sedan användas för att applicera på liknande fall inom området. Det 

första steget anses därför vara induktivt, medan det andra steget blir deduktivt. En fördel med 
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den här metoden är att forskaren inte låser sig vilket lätt sker vid arbete med någon av de 

andra metoderna. (Patel & Davidsson 2003, s. 24) 

 

2.2.4 Vårt val av metodansats 
 

Vi kommer att företrädesvis arbeta induktivt, då vi utgår från verkligheten mot teorin. Vi 

kommer att utgå från hur företagen själva vill bli uppfattade, för att sedan lägga den 

huvudsakliga vikten vid hur konsumenten uppfattar företagen. Då det inte finns någon 

information kring hur konsumenten uppfattar de företag vi inriktat oss på, är en deduktiv 

ansats inte relevant. Genom att arbeta induktivt är det troligare att vi får fram mer 

betydelsefull information för att kunna analysera skillnaderna mellan konsumenternas 

köpbeteende. 

 

2.3 Undersökningsansats 
 

Vid en undersökning måste forskaren vara medveten om vad kunskapen ska användas till. 

Själva kunskapssyftet måste ha ett avgörande inflytande på vad vi undersöker samt hur vi 

undersöker det. (Andersen 1998, s. 17-18). Det finns ett antal ansatser som används vid 

undersökningar där de tre vanligaste är deskriptiv, explorativ och förklarande ansats.  

 

2.3.1 Deskriptiv ansats 
 

I den deskriptiva ansatsen står beskrivning i centrum istället för förståelse eller tolkning. 

Beskrivningarna kan handla om exempelvis hur enskilda individer uppfattar olika situationer 

som uppstår. (Andersen 1998, s. 18). Den beskrivande formen används inom problemområden 

där det redan finns en stor mängd kunskap. Beskrivningarna forskaren utför kan antingen röra 

dåtid eller nutid. Undersökningen avgränsas till vissa aspekter där djupgående beskrivningar 

görs, istället för att ytligt beskriva hela problemområdet. I regel använder sig forskaren endast 

av en teknik för informationsinsamling. (Patel & Davidson 2003, s. 13) 

 
2.3.2 Explorativ ansats 
 

Explorativa undersökningar används när forskaren saknar huvudsaklig kunskap kring ämnet. 

Syftet blir då att samla in så mycket information som möjligt inom området och se problemet 

ur ett allsidigt perspektiv. Forskaren strävar efter att hitta strukturer i informationssökandet för 

att på så sätt komma fram till lösningar till specifika problem. Flera tekniker används för 

insamlingen av data. (Patel & Davidson 2003, s. 12). Den här typen av undersökning kan 

också ligga till grund för efterföljande undersökningar av förklarande karaktär. Explorativa 

undersökningar används också för att identifiera och precisera problem inom en organisation. 

(Andersen 1998, s. 18-19) 

 

2.3.3 Förklarande ansats 
 

En förklarande ansats är en kombination av ovanstående, men tar undersökningen ett steg 

längre genom att också undersöka varför en orsak har en viss verkan. Forskaren söker och 

tydliggör alltså samband mellan olika variabler. Det kräver omfattande kunskapsmängd och 

utvecklade teorier inom problemområdet för att kunna utföra den här typen av undersökning. 

(Christensen et al 2001, s. 57-58) 
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2.3.4 Vårt val av undersökningsansats 
 

Undersökningsansatsen i vår uppsats kommer huvudsakligen vara av deskriptiv karaktär, men 

det kan förekomma mindre inslag av explorativ ansats. Det beror på att vårt syfte är att 

kartlägga skillnader i konsumentens beteende gällande köpbeteende och attityd. Eftersom det 

finns mycket information kring ämnet kommer vi att använda oss av etablerad litteratur, för 

att sedan genom intervjuer kartlägga skillnader i konsumentbeteendet. För att få fram 

djupgående information kommer vi genom intervjuer och litteratur anta en beskrivande 

ansats. 

 

2.4 Forskningsmetod 
 

Vilken forskningsmetod som passar undersökningen beror på problemformuleringen. 

Forskningsmetoden beskriver hur tillvägagångssättet för insamlandet av data sak ske. Det 

finns olika typer av forskningsmetoder och några av dem är survey-undersökningar, cross-

sectional och longitudinella forskningsmetoder samt fallstudier. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2003 s.90-91) 

 
2.4.1 Survey-undersökning 
 

Survey-undersökningar går ut på att samla in data från en större population. Det är vanligt att 

använda sig av formulär som är standardiserade och lätta att sammanställa. De ger 

översiktliga och jämförbara resultat och kontroll över forskningsprocessen. Ett bra 

frågeformulär är dock tidskrävande att designa. (Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.92) 

 
2.4.2 Cross-sectional studier 
 

Metoden syftar till att undersöka ett visst fenomen under en tidsperiod, exempelvis på ett visst 

datum. I studien är det vanligt att undersökaren implementerar en surveystrategi för att kunna 

dra slutsatser om en större population. (Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.96) 

 
2.4.3 Longitudinella studier 
 

Något som en longitudinell studie medför är möjligheten att undersöka förändringar och 

utveckling hos ett visst fenomen över en längre period. Även om det råder tidsbrist finns 

möjlighet att analysera redan insamlad information och att dra slutsatser utifrån den. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.96) 

 

2.4.4 Fallstudier 
 

Forskningsmetoden är passande om avsikten är att nå en större förståelse för forskningens 

syfte. Den går ut på att göra en empirisk undersökning under verkliga förhållanden i en 

naturlig miljö med många källor som stöd. Metoden kan bland annat innehålla intervjuer samt 

observationer och ger möjlighet att undersöka existerande teorier och formge nya 

hypoteser.(Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.93) 
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2.4.5 Vårt val av forskningsmetod 
 

Den forskningsmetod som vi kommer att använda oss av vid undersökning av 

konsumentbeteendet är en survey-undersökning. Vi kommer att intervjua respondenter i 

Göteborg och Stockholm. Eftersom vi avser att intervjua en större grupp människor anser vi 

att survey-undersökningen är passande. Dock vill vi inte standardisera svarsalternativen för 

mycket vilket ger undersökningen en mer individuell karaktär.  

 

Insamlingen av information om företagen Acne Jeans och Filippa K kommer att erhållas 

genom våra observationer av hemsidans, annonsernas samt butikernas utformning. Därutöver 

kommer vi att uppmärksamma nyckelpersoners framtoning i olika medier. Utifrån nämnda 

observationer kommer vi att skapa en bild av hur företagen vill förmedla sitt varumärke till 

konsumenten. Vi väljer att inte göra någon intervju med företagen, då endast intervju på 

distans är möjligt. Det skulle innebära att företagen får frågorna i förväg, vilket kan leda till 

anpassade och slipade svar. Av erfarenhet vet vi att intervjuformen inte ger objektiva svar 

utan snarare sker i marknadsföringssyfte. Vi är medvetna om att metoden kan bli något 

subjektiv från vår sida, då vi alla tre ingår i samma åldersgrupp. Dock anser vi att lika stor 

subjektivitet skulle kunna uppstå från företagets sida om frågor istället ställts till företaget.  

 
2.5 Undersökningsmetod 
 

Undersökningsmetoden kan vara av kvalitativ eller av kvantitativ karaktär. Skillnaden mellan 

de båda sätten grundar sig på hur information samlas in, tolkas och databehandlas. En 

kvalitativ undersökningsmetod används när syftet är att förstå och beskriva helheten av det 

som ämnas undersökas. En kvalitativ undersökning, exempelvis djupintervju eller fallstudier, 

kan se olika ut och är därför inte meningsfull att standardisera. Kvalitativ 

undersökningsmetod innebär att analys baseras på uttrycken i en intervju eller de intervjuer 

som görs.(Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.378) 

 

En kvantitativ undersökning är däremot möjlig att standardisera och ofta numeriskt mätbar i 

form av kvantifierbar data. Analysen baseras på användning av diagram och statistik utifrån 

de svar som samlats in genom exempelvis enkäter där ett större antal respondenter erbjuds 

samma svarsalternativ. (Ibid.) 

 

2.5.1 Vårt val av undersökningsmetod 
 

Vi anser att en kvalitativ undersökningsmetod med kvantitativa inslag kommer att vara mest 

passande för vårt syfte med uppsatsen. Det kommer att ske genom att alla respondenter under 

intervjutillfällena får samma, förutbestämda frågor att besvara men har möjlighet att resonera 

fritt utifrån frågan. En kvalitativ undersökningsmetod kommer att vara mest meningsfull då vi 

ämnar få en ökad förståelse för respondenternas svar och skillnaderna däremellan.  

 
2.6 Datakällor 
 

Källor används för att ge en ökad förståelse för den undersökning som utförs, samt ge bättre 

insikt, genom litteratur och från tidigare forskning. Det finns tre typer av datakällor, primär, 

sekundär, och tertiärdata. De skiljer sig åt på olika sätt, bland annat genom tillgängligheten. 

När information flödar från primära källor till sekundära källor och slutligen till tertiära källor 

blir innehållet mindre detaljrik, men samtidigt mer lättillgänglig. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2003 s.50) 
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2.6.1 Primära datakällor 
 

Primära datakällor används vid första stadiet av ett arbete. Det är så kallad ny data som samlas 

in för det specifika syfte som avses.(Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.188) 

Den inkluderar även rapporter i form av exempelvis marknadsundersökningar och 

akademiska rapporter, men också uppsatser. (Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.54) 

 
2.6.2 Sekundära källor 
 

Sekundärdata innefattar både kvalitativa och kvantitativa data och består av information som 

är insamlad i ett annat syfte än den aktuella, men som ändå kan dras stor nytta av. Exempel på 

sekundära källor är existerande litteratur, tidningar och Internet. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2003 s.50, 51, 188-191) 

 

2.6.3 Tertiära källor 
 

Tertiära källor är index och sammanfattningar i befintlig litteratur och av artiklar och 

uppsatser. I användandet av abstrakt som källa till undersökning eller uppsats bör 

medvetenhet existera om att väsentliga och relevanta delar av artikeln inte ingår i 

sammanfattningen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2003 s.59) 

 
2.6.4 Vårt val av datakällor 
 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av primärdata som ligger till grund för vårt syfte. De 

kommer troligen att bestå av marknadsundersökningar som vi kommer att utföra i Göteborg 

och Stockholm. För att samla in information om hur och vad Acne Jeans och Filippa K vill 

förmedla med sitt varumärke till kunderna genom kommunikation, kommer vi att undersöka 

butiker, annonser och hemsidor. Vi kommer i butiken att utgå från inredning, bemötande mot 

kunder, exponering av kläder samt öppettider. I annonserna kommer vi att titta på vilket 

budskap och vilken känsla företaget vill förmedla till mottagaren. Vi kommer också att väga 

in vilket magasin eller media företaget använder för att förmedla annonsen samt vad det här 

mediet förmedlar till konsumenten. När vi observerar hemsidan kommer vi att studera vilken 

bild företaget vill förmedla till kunden och hur olika målsättningar och visioner presenteras. 

Vi kommer slutligen också att titta på artiklar där bland annat nyckelpersoner inom företagen 

intervjuas för att studera hur företaget framställs genom deras personliga åsikter och budskap 

uttalat från dem som de förmedlar.  

 

Butiker, annonser, artiklar och hemsidor ska sedan tillsammans studeras för att se om samma 

budskap genomsyras genom alla sätt företaget kommunicerar med kunden. Utifrån de fakta 

som finns kommer vi att göra en sammanställning av den image Acne Jeans och Filippa K vill 

förmedla mot sina kunder. Vi tycker att det här ger en valid bild av studien eftersom vi tittar 

på de element som företagen använder för att förmedla det budskap de vill ska nå ut till 

kunden. 

 

2.7 Kontaktmetod 
 

Vi har i vår uppsats valt att utgå från en kvalitativ kontaktmetod med kvantitativa inslag. De 

vanligt förekommande kvalitativa kontaktmetoderna är personliga intervjuer, fokusgrupper 

och telefonintervjuer.  
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Personlig intervju är den vanligaste formen av intervju. Här möter intervjuaren en respondent 

och leder och styr samtalet.  En annan form av intervju är en utfrågning av en fokusgrupp, där 

flera respondenter deltar vid ett och samma tillfälle. Den här formen av intervju ger i regel en 

diskussion mellan respondenterna, där korrespondenten kan erhålla svar som inte hade 

kommit fram vid en personlig intervju. Ett annat tillvägagångssätt är panelintervju där det 

finns flera korrespondenter och bara en respondent. Tanken med intervjuformen är att ett 

samarbete mellan personerna som intervjuar ska vara möjligt. En person styr samtalet medan 

den/de andra antecknar det som sägs. Intervjuer kan även föras per telefon samt via e-post. 

(Christensen et al 2001, s.164-165).  

 

Intervjuer kan skilja sig åt beroende på upplägget. Det finns tre olika typer; strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad intervju.   

 

2.7.1 Strukturerad intervju 
 

Vid en strukturerad intervju används det enkäter med specifika frågor och frågeområden som 

är bestämda i förväg. Svaren som erhålls på frågorna är ofta förkodade vilket innebär att 

intervjupersonen bara behöver fylla i sitt svar under rätt fråga i enkäten och därefter gå vidare 

till nästa fråga. Vid en strukturerad intervju kan också filterfrågor användas. Det innebär att 

beroende på respondentens svar kan personen som intervjuar styra vilka frågor som 

respondenten därefter ska svara på. (Christensen et al 2001, s. 165) 

 

2.7.2 Semistrukturerad intervju 
 

Vid en semistrukturerad intervju har korrespondenten en lista på frågor och frågeområden 

som ska beröras under frågetillfället. Listan på frågor är en så kallad intervjuguide. 

Intervjuguiden kan se annorlunda ut vid olika intervjuer, där ordningen på frågorna samt de 

berörda frågeområdena kan variera. (Christensen et al 2001, s. 165) 

 

2.7.3 Ostrukturerad intervju  
 

Vid en ostrukturerad intervju har korrespondenten ingen lista eller frågeområden att utgå 

ifrån. Intervjun är helt informell och kallas även för djupintervju. Här har korrespondenten 

möjlighet att undersöka ett speciellt område på djupet. Under en sådan här intervju ges 

personen som intervjuas möjlighet att prata fritt kring de områden som önskas. (Ibid.)  

 

2.7.4 Vårt val av kontaktmetod 
 

Vi kommer att använda oss av semistrukturerade intervjuer som utförs på stan, så kallade 

påstana intervjuer. Det här för att nå en djupare kunskap gällande respondenternas 

värderingar. Vi anser att genom en strukturerad intervju skulle svaren inte bli tillräckligt 

djupgående för att kunna ge oss ett trovärdigt resultat. En ostrukturerad intervju skulle bli för 

tidskrävande att genomföra då det skulle kräva alltför många intervjuer för att uppnå ett 

rättvisande resultat. Frågorna som ställs kommer därför vara strukturerade och se likadana ut 

för alla respondenter. Respondenten får sedan svara fritt, vilket innebär att vi inte styr svaren.  
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2.8 Urval 
 

Med urval innebär de undersökningspersoner som forskaren använder sig av för att kunna 

samla in information. Valet av undersökningspersoner är essentiellt då hela undersökningen 

kan falla om fel personer är med i urvalet.  Därför är det viktigt att veta vilken population som 

ska undersökas, för att underlaget ska stämma överens med den utgångspunkt forskaren från 

början haft. (Holme & Solvang, 1997 s.101). I regel är en population stor och att undersöka 

hela populationen är både kostsamt och tidskrävande. För att undvika onödig förlust av tid 

och pengar är det bra om ett urval görs av målpopulationen. De personer som ingår i urvalet 

agerar sedan respondenter. Utifrån det resultat som erhålls dras sedan slutsatser gällande hela 

populationen. Genom att göra ett urval har forskaren också större möjlighet att erhålla en mer 

detaljerad information från var och en av personerna som ingår i undersökningen. 

(Christensen et al 2001, s.109) 

 

När ett urval ska göras kan forskaren välja mellan två olika varianter, sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval väljs varje respondent slumpmässigt ut. Alla 

individer har därför lika stor chans att delta. Icke-sannolikhetsurval är motsvarigheten, det vill 

säga att individen inte väljs slumpmässigt och att alla inte har samma chans att komma med i 

undersökningen. (Christensen et al 2001, s.109) 

 

2.8.1 Vårt urval  
 

Respondenterna i vår undersökning kommer att väljas ut genom ett icke sannolikhetsurval, 

eftersom vi kommer att placera oss på utvalda platser. Vi kommer inte att placera oss utanför 

företagens egna butiker då det kan ge en missvisande bild eftersom det kan leda till subjektiva 

resultat. Vi fokuserar i huvudsak på hur Acne Jeans och Filippa K förmedlar sitt varumärke 

till den stora massan. De personer vi intervjuar blir inte slumpmässigt utvalda. Vi kommer att 

dela in populationen i tre åldersgrupper, 20-35 år, 35-50 år samt 50-65 år. Det görs för att 

kunna få en djupare och mer detaljerad information från respondenterna. Eftersom 

köpbeteendet såväl som attityden förmodligen skiljer sig vitt åt beroende på åldersgrupp har 

vi valt de här tre grupperna. Undersökningen kommer att omfatta kvinnliga respondenter. 

Valet att endast inkludera kvinnor grundar sig i att vi anser att kvinnan utför större delen av 

klädinköpen i familjen.  

 

För att kunna uppfatta de geografiska skillnaderna i köpbeteende och attityd har vi valt att 

utföra undersökningen i två städer, Stockholm och Göteborg. Vi har valt städerna på grund av 

att vi anser att det ligger en allmän uppfattning om att konsumenten skiljer sig åt i respektive 

stad. Genom vår undersökning vill vi undersöka om så är fallet, eller om städerna är mer 

likartade än vad gemene man tror. I Göteborg kommer vi att stå i Kompassen och i Stockholm 

kommer vi att stå på Hamngatan utanför Gallerian. Det kommer vi att göra för att få ett så 

brett spektra av respondenter som möjligt. Vi kommer att intervjua personer i Stockholm och 

Göteborg fredagen den 28 mars mellan klockan 10-18. Genom att utföra intervjuerna 

samtidigt förväntar vi oss en hög reliabilitet. Vi planerar att intervjua cirka tio personer i varje 

åldersgrupp per stad. 
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2.9 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Undersökningens tillförlitlighet kan mätas på två sätt, genom validitet och reliabilitet. Enligt 

oss är hög tillförlitlighet av stor vikt för att studiens resultat ska uppnå en hög grad av 

legitimitet och för att trovärdigheten ska kunna säkerställas. Genom att vara kritisk och 

noggrann vid bearbetning av insamlat material kan en hög validitet och reliabilitet intygas.  

 

2.9.1 Validitet 
 

Validitet handlar om överensstämmelse, det vill säga att forskaren mäter det han avser att 

mäta. Forskaren måste ha en bra inblick i det som ska undersökas och undersöka det i syfte att 

uppnå god validitet. (Patel & Davidsson, 1994 s.85) Forskaren måste se till att uppnå en så 

kallad definitionsvaliditet. Definitionsvaliditet innebär att de teoretiska begreppen och de 

empiriska variablerna ska stämma överens så mycket som möjligt. Validitet innefattar 

ytterligare två begrepp, giltighet och relevans. Giltighetsbegreppet innebär en 

överensstämmelse mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen. Relevansen innefattar 

hur relevant det empiriska begrepps eller variabelurvalet är för problemställningen som 

forskaren ställt. (Andersen, 1998 s.85) 

 

2.9.2 Reliabilitet  
 

Reliabilitet innebär att undersökaren vid upprepade mätningar av ett konstant objekt ska 

erhålla samma resultat.  En garanti av återkommande resultat ska uppnås vid upprepning av 

samma metod. (Svensson & Starrin, 1996 s.210) Begreppet anger också i hur hög grad 

resultatet från mätningen påverkas av tillförlitligheter och hur exakt det som ska mätas 

faktiskt mäts. (Andersen, 1998 s.85) Reliabiliteten kan påverkas inom den kvalitativa 

metoden då det är problematiskt att finna ett ”konstant objekt”. Respondenten kan exempelvis 

vara på gott humör vid ett intervjutillfälle och på dåligt humör ett annat. Olika sinnestillstånd 

påverkar utfallet av svar. (Svensson & Starrin, 1996 s. 210) Det är därför viktigt att forskaren 

ser till att mätningarna inte innehåller otillförlitliga förhållanden. Reliabilitet utrycker vikten 

av noggrannhet i det arbetet som utförs. (Andersen, 1998 s.85) 

 

2.9.3 Hur stärker vi tillförlitligheten? 
 

Uppsatsens empiri kommer att grundas på kvalitativ information. För att säkra validiteten 

kommer vi att mäta det vi avser att mäta, för att uppnå högsta möjliga validitet.  Det uppnås 

genom att vi kommer att använda oss av korta intervjufrågor och ha en bra övergång mellan 

frågorna. Således är risken mindre att respondenten missförstår frågorna och ger svar som inte 

är relevanta. Intervjufrågorna kommer att prövas på testpersoner innan vi intervjuar de 

respondenter som ska ingå i undersökningen. Således garanteras att svaren som vi kommer att 

erhålla ger svar på det som rapporten avser. Teorin kommer att avspeglas i intervjufrågorna. 

På så sätt kommer teorin och empirin överensstämma.  

 

Reliabiliteten kommer vi att säkerställa genom att ha med en vidd av åldersgrupper i 

undersökningen. För att få en så verklig bild som möjligt vid intervjutillfällena kommer vi att 

ställa oss på en neutral plats där alla typer av kunder passerar vilket kommer att ge en hög 

grad av mätsäkerhet. För att ytterligare säkerställa reliabiliteten kommer vi att vara två 

stycken vid intervjutillfället. Eftersom intervjuerna utförs under ett och samma tillfälle 

kommer vi att ta hjälp av en utomstående person som kan stärka att svaren som samlas in är 

korrekta enligt respondents resonemang.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I teorikapitlet kommer vi att behandla de områden som är relevanta för vårt uppsatsämne och 

syfte. Här lyfter vi fram erkända teorier inom ämnen som bland annat 

marknadskommunikation, köpbeteende, attityder och lojalitet. Modellerna som tas upp 

representeras på engelska, medan efterföljande förklaring sker på svenska. Första delen av 

kapitlet ses ur ett företagsperspektiv, medan andra delen ses ur ett konsumentperspektiv. 

Avslutningsvis presenteras konsumentens köpbeteende, attityd och lojalitet samt relationen 

mellan dem. Referensramen kommer sedan att ligga till grund för den empiriska studien, 

analysen samt slutsatsen.  

  

3.1 Marknadskommunikation 
 

Begreppet kommunikation innebär i sin enklaste betydelse utbyte av information mellan 

sändare och mottagare. Begreppet används i många sammanhang. Ett vanligt misstag av såväl 

konsumenter som professionella kommunikatörer är att de ser kommunikation som en enkel 

linjär process där informationen automatiskt ska leda till en viss effekt, exempelvis förändrade 

attityder. Det är av stor vikt att kommunikatören inser att konsumenten är en enskild individ, 

med behov som skiljer sig åt från fall till fall. Falkheimer menar att det finns två sätt att se på 

kommunikation, transmission-kommunikation och meningsskapande kommunikation. Den 

transmissionella kommunikationens primära medium är masskommunikation och bygger på 

korta relationer. Den meningsskapande kommunikationens huvudsakliga medium är samtal 

ansikte mot ansikte där målet är att upprätthålla relationer med kunden. (Falkheimer 2003, s. 

87) 

 

Det krävs att företag identifierar sin målgrupp för att kunna kommunicera med konsumenten. 

Därefter utformas ett välkoordinerat marknadsföringsprogram som sedan följs för att kunna 

skapa en viss attityd eller köpbeteende hos konsumenten. Alltför ofta bortser företag från det 

här och fokuserar istället marknadskommunikationen på att överkomma direkta 

imageproblem hos målgruppen. Den typen av kommunikation är enligt Kotler et al alltför 

kortsiktig. Idag är det vanligare att företag istället ser kommunikation som ett sätt att 

upprätthålla kundrelationen under hela perioden företaget är i kontakt med kunden, det vill 

säga hela vägen från det att väcka kundens intresse till dess att produkten är slutkonsumerad. 

(Kotler et al 2005, s.728) 

 

3.1.1 Förändringar i kommunikationen 
 

Skiftet från massmarknadsföring till att gå mot målgruppsorienterad marknadsföring har lett 

till en ökad mix av kommunikationskanaler och marknadsföringsverktyg. Istället för att bara 

nyttja ett fåtal media använder sig företag idag av många kommunikationskanaler såsom TV, 

tidningsannonser, bussaffischer och Internetreklam. I konsumentens medvetande bidrar alla 

olika typer av kommunikationssätt från ett och samma företag till en helhetsbild av företaget. 

Stämmer inte de olika meddelandena som sänds ut överens med varandra kan det resultera i 

att kunden får en förvirrad bild av företagets image och varumärkesposition. Därför är det 

grundläggande att kommunikationen mot marknaden är väl integrerad i alla företagets 

enheter. (Kotler et al 2005, s.725) 
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3.1.2 Kommunikationsprocessen 
 

Kunskap kring hur kommunikation fungerar krävs för att företag ska kunna kommunicera 

med marknaden på ett effektivt sätt. Konsumenter har olika behov och önskemål och därför 

krävs det att kommunikationen till kund formas efter den tilltänkta målgruppen. Avsändaren 

måste vara väl medveten om hur målgruppen ser ut samt vad den efterfrågar. (Kotler et al 

2005, s. 728)  

 

Nedanstående modell visar en omarbetad figur av de olika elementen i 

kommunikationsprocessen: 

 

 
 

Figur 3:1, modifierad, Elements in the communication process (Kotler et al 2005, s. 729) 

De markerade rutorna i modellen illustrerar vilka element som huvudsakligen kommer fokuseras på i rapporten. 

 

 

De två huvudelementen i kommunikation är sändare (source) och mottagare (receiver), vilka 

motsvarar företag och målgrupp. Meddelandet (message) och valet av media (channel of 

communication) kommer att påverka hur konsumenten uppfattar meddelandet. Stämmer inte 

de här elementen överens med konsumentens personlighet kan meddelandet missuppfattas 

eller helt enkelt inte framgå. Fyra huvudfunktioner i kommunikationen är kodning (encoding) 

från avsändare, avkodning (decoding) av mottagare, gensvar (response) samt respons 

(feedback). Avsändaren använder meddelandet för att förmedla sitt budskap och varumärke 

till mottagaren. För att ett meddelande ska vara effektivt måste sändarens kodningsprocess 

stämma väl överens med mottagarens avkodningsprocess. Det slutgiltiga elementet är brus 

(noise), vilket kan störa meddelandet och resulterar i att konsumenten får ett annorlunda eller 

felaktigt meddelande än det som från början var tilltänkt. (Kotler et al 2005, s. 728) 

 

 

 

 

Noise 
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3.2 Varumärke  
 

Företag använder kommunikation för att förmedla budskapet i sitt varumärke ut till 

konsumenten. Varumärket är det främsta verktyget för ett företag att förmedla sin image. De 

sammankopplingar som konsumenten knyter till ett visst varumärke gör att hon kan särskilja 

produkten eller tjänsten från andra alternativ som finns på marknaden. För att vinna 

konkurrensfördelar är det därför grundläggande att ett företag kommunicerar på rätt sätt så att 

konsumenten får rätt associationer till varumärket. (Dahlén & Lange 2003, s.191) 

 

Ett varumärke skapas genom att en kärnprodukt utvidgas och karaktäristiska värden läggs till 

som särskiljer den från konkurrenterna och skapar ett mervärde för kunden. Därför krävs 

förståelse för både det funktionella och emotionella värdet. För att sticka ut bland 

konkurrenterna måste det funktionella och emotionella värdet kombineras. De ska 

tillsammans ge slutprodukten ett mervärde som gör att kunden väljer produkten eller tjänsten 

framför konkurrentens erbjudande. (Jobber 1998, s. 214) 

 

Starka varumärken kan ge förmåner som exempelvis fördelaktiga priser. Dessutom ger det 

företaget möjlighet att bibehålla en hög försäljning och vinst genom att konsumenterna är 

lojala mot varumärket. (Jobber 1998, s.214). Ett framgångsrikt varumärke ger stora intäkter 

men utgör också en stor kostnad för företaget. I etablerade företag är det i regel varumärket 

som innehar det största finansiella värdet. Marknadsledande företag som exempelvis Coca-

cola lägger endast en bråkdel av budgeten på produktion, där varumärke och 

marknadskommunikation står för de största kostnaderna. Byggandet av varumärket förväntas 

ge en hävstångseffekt där kostnader som läggs ut ska ge vinster tillbaka till företaget. (Dahlén 

& Lange 2003, s.194) 

 

Enligt Keller i Dahlén & Lange har varumärkesimage helt att göra med konsumentens 

perception. Varumärkets värde byggs upp genom att konsumenten knyter starka, positiva och 

fördelaktiga associationer till varumärket. Stämmer associationerna väl överens med varandra 

är det lättare för konsumenten att särskilja varumärket bland konkurrenterna. Dessutom ökar 

inlärningsgraden hos konsumenten, vilket gör att varumärket etableras starkare och sticker ut 

bland konkurrenterna i kundens medvetande. (Dahlén & Lange 2003, s.199) 

 

3.2.1 Uppbyggnaden av varumärket  
 

En central del i uppbyggnaden av ett varumärke är vikten av att arbeta med 

huvudaktiviteterna i företaget. Med det menas de aktiviteter som ger företaget 

konkurrensfördelar och konkret gynnar företaget ekonomiskt. (Apéria & Back 2004, s.63). 

Melin i Apéria & Back menar att uppbyggnaden av varumärket är en process som finns både 

inom företaget och i konsumentens medvetande.(Apéria & Back, 2004 s. 63) 

 

 Modellen nedan visar en omarbetad figur av den parallella kedjan av händelser inom 

företaget och hos konsumenten: 
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Figur 3:2 the brand building process, Melin i Apéria & Back 2004, s. 63) 

 

 

Figuren ovan illustrerar hur varumärkesbyggandet baseras på olika variabler som tillsammans 

ska erbjuda kunden ett ökat varumärkesvärde. Utgångspunkten är den interna uppbyggnaden 

av varumärket (brandbuilding within the company). Faktorer som påverkar är utmärkande 

drag hos produkten (product attributes), varumärketsidentiteten (brand identity), att företaget 

arbetar med kärnvärdet i produkten (core value), positionering av varumärket och produkterna 

(positioning) samt hur företaget kommunicerar med marknaden via sin marknadsföring (marketing 

communication). Tillsammans bygger faktorerna upp ett starkt och enhetligt varumärke 

(brand equity). Ovanstående faktorer sker ur varumärkets egna perspektiv och är element som 

organisationen själv kan påverka. (Apéria & Back 2004, s. 63) 

 

Efter att ha skapat ett varumärke att förmedla till kunden kommer konsumentens roll in i 

bilden. Ett antal faktorer påverkar hur varumärket kommer att uppfattas av konsumenten. 

Konsumentens lyhördhet och mottaglighet av varumärket (brand sensitivity) och 

medvetenheten om varumärket (brand awareness) avgör vad konsumenten erhåller för bild av 

varumärket. Även de associationer konsumenten får till varumärket (brand associations) och 

det värde utöver kärnprodukten som konsumenten tycker sig erhålla (added value) är 

avgörande. Slutligen är också lojaliteten mot varumärket (brand loyalty) en faktor som 

påverkar hur konsumenten bygger upp varumärket i sitt medvetande. Ovanstående faktorer 

sker ur konsumentens perspektiv och kan inte påverkas av företaget i sig. Endast de strategier 

som företaget använder sig av för att bygga upp varumärket, det vill säga den vänstra sidan i 
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modellen, kan påverka vad konsumenten kommer att ha för förhållningssätt till varumärket. 

(Apéria & Back 2004, s. 63) 

 

Utifrån modellen drar Melin i Apéria & Back slutsatsen att konsumenten och dess behov 

alltid ska stå i centrum när företaget fastställer kärnvärdet i nya produkter. Den gemensamma 

nämnaren för alla kärnvärden är att de ska tillfredsställa det grundläggande behovet hos 

konsumenten samt konsumentens behov av värdeskapande. (Apéria & Back 2004, s.63) 

 

3.2.2 Image  
 

Ett företags image handlar om hur ett företag genom sin kommunikation till marknaden 

uppfattas av konsumenten. Varumärkets identitet däremot står för de associationer och 

attityder som företaget vill förmedla till konsumenten. Alla varumärken strävar efter att ha en 

tydligt definierad image, vilken skapas bland annat genom produktannonser, förpackningar 

och butiksinredning. Strategier för att stärka ett företags image fokuserar vanligen på att 

antingen positionera en produkt på ett visst sätt, eller att få en grupp konsumenter att använda 

produkten. De produkter konsumenten fattar tycke för återspeglas oftast i att produktens 

image stämmer överens med konsumentens egen image, alternativt att hon känner igen sig i 

produktens personlighet. (Solomon et al 2006, s.5)  

 

När utbudet på marknaden ser likadant ut är det viktigt att företag differentierar sin produkt 

och får konsumenten att välja deras produkt. För att konsumenten ska kunna särskilja en 

produkt från marknaden krävs en stark image kring företaget och dess varumärke. Företagets 

varumärkesimage måste kunna framföra produktens karakteristiska fördelar och positionering. 

Dock går det inte det arbetet över en natt med några få annonser. För att utveckla en 

varumärkesimage som finns etablerad i konsumentens medvetande krävs det att den stöds av 

alla aktiviteter som företaget utför samt alla ställningstaganden som företaget gör. Med andra  

ord måste den stämma överens med företagets själ och personlighet. (Kotler & Armstrong 

2006, s.219) 

 

3.2.3 Identitet 
 

En framgångsrik identitet ska fungera bra vid alla nivåer av kommunikation. Alla typer av 

aspekter såsom synlig, skriftlig eller uttalad kommunikation ska förmedla företagets identitet. 

Rowden menar att ett företag måste kunna identifiera sina grundläggande värderingar för att 

konsumenten ska uppfatta företagets image på rätt sätt. Misslyckas företaget med det kan en 

oförutsägbarhet uppstå kring varumärket, vilket i sin tur oundvikligen leder till missförstånd i 

kommunikationen. Det misstaget kan sedan snabbt spridas vidare genom företagets service, 

produktdesign, tillverkning och personal, för att slutligen påverka hela företaget och dess 

omsättning. (Rowden 2000, s.2-3)   

 

3.3 Positionering  
 

Företag som ska etablera sig på marknaden måste välja hur de vill positionera sig och sina 

produkter. Produktens position innebär det sättet konsumenten uppfattar produkten på, hur 

produkten placeras i konsumentens medvetande i förhållande till konkurrerande produkter. 

Genom att plantera varumärkets unika fördelar och differentiering i konsumentens 

medvetande kan företaget påverka hur produkten kommer att uppfattas. (Kotler & Armstrong 

2006, s.216) 

 



20 

3.3.1 Porters konkurrensstrategier 
För att kunna placera en produkt i konsumentens medvetande är det grundläggande att en väl 

genomtänkt strategi tillämpas. Porter i Uggla har identifierat tre generella 

konkurrensstrategier genom vilka ett företag kan positionera sig. Den huvudsakliga 

tankegången är att alla aktörer ska använda sig av endast en tydlig konkurrensposition som 

ansluter till en viss strategisk målgrupp för att överleva på marknaden. Hamnar företaget 

någonstans mellan positionerna kan kunden bli förvirrad och osäker på vad företaget 

egentligen står för. (Uggla 2006, s.26, 31). En figur av konkurrensstrategierna visas nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3:3 Three competitive strategies, Porter i Uggla (2006, s.26) 

 

 

Kostnadsledarskap (overall cost leadership) bygger på att företaget genom låga produktions- 

och distributionskostnader kan erbjuda kunden lägsta pris. Det åstadkoms genom långa 

produktserier, outsourcing till låglöneländer samt att inte satsa på högsta kvalitet. Det kan 

vara svårt att lyckas med strategin, då lågpriskonceptet är så enkelt att kopiera för 

konkurrenter. Därför är det viktigt att företaget bortsett från kostnadsledarskapet kan erbjuda 

kunden ett mervärde. McDonald’s är ett av de företag som positionerar sig i kundens 

medvetande genom strategin. (Uggla 2006, s.26)  

 

Differentiering (differentation) innebär att företagets produkt eller tjänst särskiljs och 

kunderna erbjuds en högre upplevd kvalitet till ett i regel betydligt högre pris. I de flesta fall 

är den faktiska kvaliteten också på en högre nivå. Det måste finnas något som skapar 

differentiering hos produkten, som teknisk innovation eller avancerad formgivning. En 

produkt kan också differentieras genom att den egentliga produkten utvidgas. Faktorer utanför 

kärnprodukten skapar ett större kundvärde, exempelvis personlig kundservice efter köpet. 

Bang & Olufsen är ett exempel på företag som använder sig av differentieringsstrategi. 

(Uggla 2006, s.27-28) 

 

Fokusering (focus) relaterar till att produkten eller tjänsten nischas mot ett litet segment på 

marknaden. Strategin ger också företaget möjlighet att få ett visst djup i sin 

positioneringsstrategi. Strategin används oftare inom business-to-business, eftersom det där i 

större utsträckning finns företag med en tydlig och smal målgrupp. Dock används strategin 
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även mot konsumentmarknaden, inte bara som exklusiva lyxprodukter utan även en snävare 

målgrupp inom kostnadsledarskap som exempelvis engångsrakhyvlar. Ett typexempel på 

fokuseringsstrategi är Ferrari. (Uggla 2006, s.29-30) 

 
3.3.2 Positioneringsprocess  
 

En lyckad positionering kräver att företaget förstår vikten av att kunden får vad den förväntar 

sig. De löften som ges måste kunna uppfyllas och helst överträffa konsumentens 

förväntningar. Vid positionering måste företaget identifiera ett antal konkurrensfördelar som 

en position kan byggas på. Företaget måste alltså differentiera sitt erbjudande till marknaden 

så att konsumenten upplever produkten överlägsen de konkurrerande produkterna. Därefter 

väljs den starkaste konkurrensfördelen ut. Beslut tas om hur många och vilka 

produktdifferentieringar som ska lyftas fram, samt vilken positioneringsstrategi som ska 

användas för att erbjuda kunden högsta värde. Det finns ett antal karaktärer genom vilka 

företag kan positionera sin produkt. Exempel på karaktärer är ”mer för mer”, vilken innebär 

exklusiva produkter till ett högre pris, och ”samma för mindre”, som innebär en likartad 

produkt som konkurrenten erbjuder men till ett lägre pris. Slutligen måste företaget på ett 

effektivt sätt kommunicera och förmedla den valda positionen till marknaden. All 

kommunikation till marknaden måste stämma överens samtidigt som den stödjer och stärker 

företagets positioneringsstrategi. (Kotler & Armstrong 2006, s. 218-225) 

 

Kapferer i Uggla menar att positionering är ett nödvändigt koncept att ta hänsyn till, då alla 

val som en konsument gör är jämförbara med andra produkter eller tjänster. Därför ska 

företaget alltid positionera sig på den marknad där de är som starkast. När en produkt eller 

tjänst ska positioneras på en marknad finns några grundläggande aspekter att ta hänsyn till. 

Bland annat bör företaget fråga sig vilka behov och önskningar ska tillfredsställas, för vem 

erbjudandet ska positioneras, för vilket tillfälle produkten ska positioneras samt vilka de 

viktigaste konkurrenterna är på marknaden. (Uggla 2006, s. 11-12) 

 
3.3 Segmentering och målgrupp 
 

Efter att ha valt hur företaget vill positionera sig, delas marknaden in i mindre segment för att 

på så sätt lättare kunna nå ut till rätt konsumenter. Företag måste identifiera sin målgrupp för 

att kunna segmentera marknaden. Segmenteringen bidrar till att företaget på ett effektivt sätt 

kan matcha sina produkter med kundens behov.(Kotler & Armstrong, 2006, s.195)  

 

Fördelarna med segmentering är att möjligheten till att analysera marknaden blir bättre och 

produktanpassning lättare kan göras, då möjligheten ökar att matcha rätt produkt till rätt kund. 

Informationen ut till kund kan lättare anpassas eftersom företag kan kommunicera till rätt 

målgrupp genom segmentering. (Magnusson & Forssblad, 2000, s.63) 

 

Det finns olika sätt att segmentera marknaden på för att på bästa sätt kunna identifiera 

marknadsstrukturen. Företag delar in marknaden i olika segment med hjälp av olika variabler. 

De vanligaste variablerna som används är geografisk, demografisk, psykografiska samt 

uppförandemässig segmentering. (Kotler & Armstrong, 2006, s.195) 
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3.4.1 Typer av segmentering 
 

Det finns i huvudsak fyra typer av segmentering att dela in marknaden efter: 

 Geografisk segmentering innebär att företag delar in marknaden i olika geografiska 

områden. Marknaden kan delas in i nationer, regioner, kommuner, landskap eller 

städer. (Kotler & Armstrong, 2006, s. 195) 

 

 Demografisk segmentering handlar om att dela in marknaden in i olika grupper baserat 

på demografiska variabler såsom kön, ålder, familjestruktur, familjestorlek, inkomst, 

yrke och utbildning. (Kotler & Armstrong, 2006, s. 196-197) 

 

 Psykografisk segmentering delar in konsumenten i grupper som baseras på social 

klass, livsstil eller personlighet. (Kotler & Armstrong 1991, s.225) 

 

 Uppförandemässig segmentering innebär att marknaden delas in i grupper beroende på 

deras kunskap, attityder, användning eller vad konsumenten ger för gensvar på en 

produkt. (Ibid.) 

 

3.5 Attityder 
 

Attityder är bestående förhållningssätt som människor har till andra människor, ting, 

händelser och problem. Attityder kan vara av olika karaktär, de kan vara konkreta i form av 

attityd till ett varumärke och av abstrakt karaktär som exempelvis attityder till abort. 

Varumärken har möjlighet att påverka konsumenternas attityder genom marknadsföringen. 

(Solomon 1996, s.157)  

 

Det är viktigt att företag förstår hur attityder skiljer sig åt mellan olika individer för att kunna 

segmentera konsumenten efter samma karaktäristiska intressen. (Solomon, Bamossy, 

Askegaard 2002, s.129). I marknadsföringssyfte kan det också vara viktigt att kartlägga 

förändringar i attityder eftersom de senare kan leda till förändringar i köpbeteende. (Palmer, 

Hartley 1999, s.245).  

 

Konsumentens attityd kan delas in i två undergrupper. Produktspecifika attityder är 

individuella beteenden som innebär att konsumenten favoriserar ett varumärke framför ett 

annat. Konsumtionsbaserade attityder är generella beteenden, exempelvis hur ofta personer 

borstar tänderna. (Solomon 1996, s.158)  

 

3.5.1 ABC-modellen och Hierarkieffekten  
 

Attityder består av tre dimensioner som tillsammans beskriver sambandet mellan vetskap, 

känslor och beteende: 

 

 Påverkan (Affect): Vad konsumenten har för uppfattning och relation om och till ett 

varumärke. 

 Beteende (Behaviour): Konsumentens avsiktliga beteende med hänsyn till ett 

varumärke. 

 Erkännande, Uppfattning (Cognition): Konsumentens föreställning, övertygelse och 

tilltro (Beliefs) om vad ett varumärke är och vad det står för.    

      (Solomon, Bamossy, Askegaard 2002, s.129) 
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Påverkan, beteende och erkännande har inflytande över konsumentens attityd. Effekten som 

resulterar i konsumentköp går att utläsa i tre hierarkier. De beskriver processen för 

beslutfattandet av köp av en produkt. (Solomon, Bamossy, Askegaard 2002, s.130) 

 

The standard learning hierarchy innebär att en person samlar in kunskap om en produkt, som 

sedan ligger till grund för dennes uppfattningar om den. Därefter utvärderar personen eller 

konsumenten kunskapen och sina uppfattningar och utvecklar en känsla för produkten. Det 

leder slutligen till ett beteende som innefattar att konsumenten tar ett beslut om köp ska ske. I 

inlärningshierarkin är konsumenten aktivt involverad i alla val i inköpsprocessen vilket bidrar 

till att lojalitet ofta uppstår från konsumentens sida. Det medför att personen i framtiden väljer 

samma varumärke eller produkt igen. (Solomon, Bamossy, Askegaard 2002, s.130) 

 

I The low-involvement hierarchy har personen inga favoriserade varumärken från början. 

Konsumenten utgår från den kunskap denne redan har och formar en värdering efter 

inköpstillfället eller efter att produkten blivit använd. Attityden formas genom behavioristisk 

inlärning, det vill säga att inköpet grundas på goda eller dåliga erfarenheter från användningen 

av produkten. I hierarkin är konsumenten inte engagerad i inköpsprocessen i samma 

omfattning som i standardinlärningshierarkin. (Solomon, Bamossy, Askegaard 2002, s.131) 

 

I The experiential hierarchy har konsumenters allomfattande värdering av ett varumärke eller 

produktattribut stor betydelse för attityder. Attityderna influeras av det affektiva gensvaret en 

person får för en produkts eller ett varumärkes utförande i form av bland annat design och 

marknadsföring. (Solomon, Bamossy, Askegaard 2002, s.132) 

 

3.5.2 Attityder utifrån marknadsföring 
 

Faktorer som också påverkar konsumentens beslut gällande köp är den allmänna attityden till 

köp bland konsumenter samt marknadsföring. Konsumenternas känslor för en produkt formas 

inte bara av produkten utan även av dennes marknadsföring. Utifrån reklam värderas 

budskapet i marknadsföringen och attityder har möjlighet att formas utan en fysisk produkt. 

Attityden kan också påverkas om konsumenten till exempel ser varumärket i tv-reklam i 

samband med favoritprogrammet på tv. Det ger positiva associationer till varumärket. Det är 

dock viktigt att upprepning av marknadsföringen sker eftersom konsumenter annars tappar 

förtroendet för varumärket eller produkten om de inte får se reklamen igen. (Solomon 2006, 

s.240-241) 

 

Marknadsföring frambringar många typer av emotionella associationer. Känslor påverkas 

både av marknadsföringens utförande och av konsumentens reaktion på motiven bakom 

marknadsföringen. Forskare har identifierat tre emotionella dimensioner som reklam består 

av: nöje, upprymdhet och även en hämmande effekt. Det går att urskilja följande typer av 

känslor som marknadsföring frambringar:  

 

 upbeat feelings beskriver lekfullhet, glädje och nöje 

 warm feelings symboliserar ömhet och hopp 

 negative feelings innebär förolämpning och trots  

(Solomon 2006, s.241) 
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3.6 Köpbeteende 
 

Utifrån den attityd konsumenten har mot ett visst företag påverkas också hennes köpbeteende 

antingen positivt eller negativt. Konsumentens köpbeteende influeras starkt av kulturella, 

sociala, personliga och psykologiska faktorer. Det är faktorer som företagen inte har lika stor 

påverkan på, men som ändå måste tas i beaktning. Elementen rangordnas nedan efter hur stor 

påverkan de har på konsumenten. 

 

3.6.1 Kulturella faktorer 
 

Kulturella faktorer har störst inverkan på konsumentens beteende. Faktorerna innefattar de 

grundläggande värderingar, behov och attityder som konsumenten i sin uppväxt lärt sig från 

familj och andra viktiga människor i sin omgivning. I varje kultur finns också mindre grupper 

som bildar subkulturer, vilka delar samma värderingar baserat på liknande livssituation och 

erfarenhet. (Kotler & Armstrong 2008, s. 131) 

 

3.6.2 Sociala faktorer 
 

Faktorerna bygger på de sociala klasser som finns i samhället samt i vilken klass 

konsumenten befinner sig. Exempel på sociala faktorer är familj, social roll och status. 

Konsumenten tillhör en eller flera mindre konsumentgrupper som hon direkt influeras av. I 

kontrast till konsumentens medlemsgrupp finns referensgrupper vilka influerar konsumenten. 

Referensgruppen används för att direkt eller indirekt jämföra sig med andra konsumenters 

beteende och attityd. Oftast influeras människor av referensgrupper de skulle vilja tillhöra, de 

kallas aspirantgrupper. (Kotler & Armstrong 2008, s. 134) 

 

3.6.3 Personliga faktorer 
 

Personliga faktorer påverkar hur konsumenten kommer att bete sig i sina inköp. Avgörande 

faktorer är bland annat konsumentens ålder, civilstatus och ekonomiska situation. Livsstil är 

en persons levnadsmönster och involverar intressen, arbete och personens åsikter om sig själv. 

Även personlighet och självuppfattning är av stor vikt, eftersom konsumenten inte kommer att 

köpa en produkt eller tjänst som inte stämmer överens med den egna personligheten. (Kotler 

& Armstrong 2008, s.139) 

 

3.6.4 Psykologiska faktorer 
 

För att belysa hur människor drivs av vissa behov vid vissa tidpunkter formulerade Maslow i 

Solomon et al en hierarki av psykologiska behov där olika nivåer av motiv är specificerade. 

Behovshierarkin utvecklades från början för att förstå hur konsumenten uppnår ”peak 

performance”. Nedan visas en omarbetad figur över hur konsumenten hierarkiskt rangordnar 

sina behov där det mest betydande behovet ligger längst ner.  (Solomon et al 2006, s.99-100) 
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Figur 3:4, modifierad, Levels of need in the Maslow hierarchy (Solomon et al 2006, s.99) 

 

Innebörden av Maslows behovshierarki i Solomon et al är att människan först måste 

tillfredsställa det viktigaste behovet innan nästa kan tillgodoses. Konsumenten värderar alltså 

produkter på olika sätt beroende på var de befinner sig i hierarkin. Dock finns de flesta 

aktiviteter med i ett flertal av stegen. Exempelvis är mat grundläggande för att vi ska 

överleva, men är samtidigt en social aktivitet, statusaktivitet samt en självförverkligande 

aktivitet. (Solomon et al 2006, s.99-100) 

 

Maslows behovshierarki i Kotler och Armstrong redogör för hur människans rangordning av 

behov ser ut, samt hur det påverkar köpbeteendet. Utöver rangordningen av behov påverkas 

konsumentens köpbeteende av i huvudsak fyra faktorer: 

 

 Motivation som innebär ett behov som pressar konsumenten att söka tillfredsställelse 

för behovet. 

 Perception vilket visar hur människan väljer, organiserar och tolkar information för att 

forma en meningsfull bild av världen. 

 Inlärning som handlar om hur konsumentbeteendet förändras i och med en växande 

erfarenhet och kunskap. 

 Attityd och tilltro vilket beskriver människans tankar och idéer kring vissa ämnen samt 

människans fortlöpande utvärderingar, känslor och tendenser mot ett objekt eller en 

idé. (Kotler & Armstrong 2008, s. 142-144) 

 

3.7 Lojalitet 
 

Konsumentens attityd och köpbeteende ligger till grund för hennes lojalitet mot ett visst 

varumärke. Det finns många sätt att betrakta kundlojalitet ur ett beteendeperspektiv. Det finns 

också ett flertal forskningsteorier som lägger vikt vid olika dimensioner att ta hänsyn till när 

kundlojalitet diskuteras. Dock finns det en gemensam nämnare, vilken innebär att kunden har 

en benägenhet att under en tid fortsätta handla i en viss butik eller att köpa ett visst 
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varumärke. Holmberg menar att det också är viktigt att ta hänsyn till konsumentens valfrihet 

för att kunna tala om lojalitet. (Holmberg 2004, s.8-9)  

 

Den grundläggande betydelsen för kundlojalitet är förhållandet eller relationen mellan en 

individ och ett objekt över tiden. Söderlund menar att det går att skilja på två övergripande 

dimensioner som beskriver konsumentens förhållande till varumärket: 

 

 En attityddimension som avser kundens mentala inställning till varumärket. 

 En beteendedimension som berör hur omvärlden påverkar kundens köpbeslut. 

(Söderlund 2000, s.48) 

 

3.7.1 Hyperlojalitet 
 

Utöver de två dimensionerna delas kundlojaliteten också in i svag lojalitet och stark lojalitet. 

När konsumentens lojalitet anses ha en hög styrka i både attityddimensionen och 

beteendedimensionen används begreppet hyperlojalitet. Det innebär att kunden identifierar sig 

starkt med varumärket och återkommer mycket frekvent under en lång tid till en viss produkt 

eller tjänst. Kunden föredrar den valda produkten eller tjänsten och anser tillvaron vara ”tom” 

utan erbjudandet. (Söderlund 2001, s.16-17) 

 

3.7.2 Lojalitetens betydelse 
 

Företag har många anledningar till att intressera sig för konsumentens lojalitet. Den 

grundläggande anledningen till företags satsningar inom området är att lönsamheten antas 

växa i takt med kundlojaliteten. Lojaliteten säkrar företagets överlevnad eftersom kunden 

köper mycket och kostar förhållandevis lite för företaget. Det anses vara mindre kostsamt att 

behålla gamla kunder än att rekrytera nya. För att kunna få kunder lojala till ett visst 

varumärke krävs att de faktorer som driver lojalitet identifieras. (Söderlund 2001, s.16) 

 

Intresset för att knyta kunder till företaget har ökat i och med trenden mot en smalare 

målgrupp. Företag använder sig av bland annat kundklubbar för att dels binda kunden till 

företaget men också för att erhålla gratis information om kundens köpvanor. För att mäta 

lojaliteten använder sig företag företrädesvis av siffror som berör hur ofta konsumenten 

handlar, hur mycket pengar de spenderar och hur ofta de vänder sig till ett annat varumärke 

eller butik. Det vanligaste måttet är återköpsfrekvens, vilket innebär att ju oftare kunden 

återupprepar sina köp, desto mer lojal är hon. Mäts kundlojaliteten i butik är 

besöksfrekvensen intressant att mäta, samt antalet produkter per kund. (Holmberg 2004, s.43)  

 

3.7.3 Sanna och falska lojala kunder  
 

Vanligtvis avses kundlojalitet som den tid en konsument har varit kund hos ett företag. Det 

kan också avse hur mycket en konsument uteslutande köper produkter eller tjänster från ett 

visst varumärke. Day i Söderlund anser att de studier där undersökaren enbart tar hänsyn till 

konsumentens beteende inte återger skillnaden mellan sant lojala kunder och falskt lojala 

kunder. Med sant lojala kunder avses de konsumenter som inte bara regelbundet köper 

produkter eller tjänster från ett visst märke, utan också känner starka preferenser till 

varumärket. Falskt lojala kunder innebär konsumenter som enbart köper ett visst märke utan 

att ha någon specifik preferens för köpet. Day i Söderlund hävdar att det är viktigt att ta 

hänsyn till skillnaden mellan sant och falskt lojala kunder. (Söderlund 2000, s. 24) 
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Det på grund av att det är troligare att de sant lojala kunderna fortsätter vara lojala mot 

varumärket även om konkurrenten erbjuder en snarlik produkt eller tjänst. (Söderlund 2000, s. 

24) 
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4 Empiri och Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att redovisa empiri och analys tillsammans. Empiri och Analys 

kommer att redovisas i fyra olika avsnitt. Varför vi valt att ha fyra avsnitt är på grund av att 

de är för stora områden för att behandla under ett och samma avsnitt. Avsikten har inte heller 

varit att jämföra Acne Jeans och Filippa K med varandra.  

 

Vi har valt att börja redogöra empirin och analys för Acne Jeans och Filippa K var för sig, 

för att skapa en helhetsbild av de båda företagen. Därefter följer en empiri och analys av 

konsumentundersökningen. Slutligen kommer vi att redovisa en sammanfattande analys av de 

fyra avsnitten. Den valda ordningen har vi valt för att läsaren ska få en översiktlig förståelse 

för kapitlet. Vår avsikt är att analysera empirin och återkoppla den till den teoretiska 

referensramen. 

 
4.1 Empiri och analys av Acne Jeans  
 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa och analysera den information som vi har samlat in 

om Acne Jeans via egna observationer av hemsida och butiker, samtal med butikspersonal 

samt observation av hur nyckelpersoner i företaget framträder i intervjuer och sociala 

sammanhang. Informationen kommer att ligga till grund för undersökningarna som kommer 

att göras i Stockholm samt Göteborg.  

 

Analysen kommer att koncentreras på Acne Jeans och den teori som vi har behandlat. Vi har 

haft för avsikt att skapa ett lätthanterligt material och valt att efter varje område analysera 

empirin och återkoppla den till den teoretiska referensramen för att undersöka om det finns 

kopplingar.  

 

4.1.1 Historia 
 

Acne som står för ”Ambition to create novel expressions”, grundades 1996 med ambition att 

tillverka egna produkter. Företaget ville också hjälpa andra att bygga upp deras varumärken. 

Det ledde vidare till att företaget kom att syssla med mode, filmproduktion, reklam och 

varumärkesbyggande. Alla olika verksamheter samlas under ett namn, Acne Collective och 

består förutom Acne Jeans utav fyra olika delar. Flera olika regissörer har bildat Acne Film 

som vill skapa innovativ kommersiell reklam och film. Acne Creative har till syfte att erbjuda 

marknadsföring åt sina kunder på ett sätt som skapar en attraktion mellan kund och produkt. 

Acne Digital är ett produktionsföretag som sysslar med animation och innovativ design. Acne 

producerar också en tidning som de kallar Acne Paper den innehåller personliga berättelser 

och erfarenheter med syfte att sammanföra olika generationers kreativitet. 

(www.acnejeans.com)  

 

Varumärket Acne Jeans startades 1997 av Johnny Johansson, Jesper Kouthoofd, Tomas 

Skoging och Mats Johansson. Acne Jeans inleddes med en tillverkning av hundra par jeans 

som delades ut till anställda, familj, vänner och klienter. Intresset för jeansen började därefter 

växa och flera butiker hörde av sig och ville börja köpa in jeansen. Acne Jeans första 

kollektion kom ut år 1998 till butik i Sverige. Efter det vidareutvecklades varumärket till att 

omfatta andra klädesplagg och accessoarer. Acne säljs både i Sverige och utomlands via egna 

butiker och återförsäljare. 
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4.1.2 Marknadskommunikation 
 

I sin marknadskommunikation använder sig Acne Jeans av få medier när de ska nå ut till 

kund. Främst av företagets egen tidning Acne Paper men också genom att synas i rätt 

sammanhang, exempelvis i diverse galor och modereportage. Acne Jeans använder sig i 

huvudsak inte av massmarknadsföring vilket innebär att de inte frekvent syns i form av 

annonser eller kommersiella medier så som tidningar och Tv. Valet sker eftersom Acne Jeans 

vill skapa en attityd och köpbeteende hos konsumenten. I och med att Acne Jeans inte är ett 

kommersiellt klädesföretag i samma utsträckning som exempelvis H&M, använder de sig 

heller inte av traditionell marknadsföring. 

 

4.1.2.1 Kommunikationsprocessen  
 

Acne Jeans har en tydlig målgrupp som har specifika behov och önskemål och därför har de 

en kommunikation till kunden som passar den tilltänkta målgruppen. Acne Jeans väljer 

noggrant ut vilka medier de vill kommunicera genom. Valet görs omsorgsfullt för att säkra att 

kunden får rätt budskap av varumärket. Kommunikation till kunderna om varumärket sker 

genom att bygga ett gott rykte internt och sedan förmedla det externt. Acne Jeans har också 

fått goda recensioner i olika tidningar och vunnit priser, vilket också har varit en 

kommunikationskanal mellan Acne Jeans och konsumenterna. Kommunikationen sker via 

artistiska medel, bildspråket är enkelt uttryckt och det genomsyrar hela varumärkets koncept. 

De andra bolagen i Acne Collective förstärker Acne Jeans budskap ytterligare och kunden får 

på så sätt helhetsintryck av vad Acne Jeans förmedlar.  

 
4.1.2.2 Analys: Marknadskommunikation 
 

Acne Jeans har först och främst skapat sig ett namn på marknaden genom ryktesvägen. Vi tror 

att de tycker att det har fungerat hittills, men i och med att de expanderar anser vi att det krävs 

andra kommunikationskanaler. Acne Paper är ett bra forum att synas i, dock är troligtvis de 

som läser tidningen också medvetna om Acne Jeans sedan tidigare. Vi menar att för att nå en 

bredare marknad fast inom samma målgrupp skulle Acne Jeans kunna synas i andra medier. 

Det behöver inte betyda att Acne Jeans ska göra avkall på sin differentiering utan använda den 

fast i andra sammanhang. Företaget kan exempelvis synas i redaktionella skrifter som inriktar 

sig på andra kreativa ämnen än mode och som ”Acnekunden” kan identifiera sig med. Skulle 

Acne Jeans använda sig av andra marknadsföringsformer bör de enligt Kotler et al ge en 

helhetsbild av företaget så att kunden inte får en förvirrad bild av deras image och varumärke 

(Kotler et al, 2005, s. 725). 

 
4.1.3 Varumärke 
 

Acne Jeans varumärke började med jeans som karaktäriserades av röda sömmar. Företaget 

vidareutvecklade varumärket genom att lägga till flera produktlinjer för att skapa ytterligare 

mervärde för kunden.  

 

För att särskilja sig från konkurrenterna har Acne Jeans förutom det funktionella värdet i 

produkterna också skapat ett emotionellt värde. Det emotionella värdet har skapats genom 

butikernas atmosfär och den design som de har lagt ner på exempelvis utformandet av påsen 

samt det speciella kvittokuvert som kunden får vid köptillfället. Slutprodukten får ett 

mervärde som gör att kunden väljer Acne Jeans. På så sätt hoppas Acne Jeans skapa en hög 



30 

försäljning samtidigt som de skapar starka, positiva och fördelaktiga associationer till 

varumärket. 

 

4.1.3.1 Varumärkesuppbyggande 
 

Acne Jeans har byggt sitt varumärke kring sina jeans både inom företaget och i konsumentens 

medvetande. Acne Jeans har skapat en stark grund för sitt varumärke genom jeansen och har 

på så sätt byggt upp en lojalitet för deras andra produkter också. Acne jeans har alltid utgått 

från vad de själva gillar när de skapar nya produkter, det görs fortfarande, men med en vidare 

kundkrets i fokus. Det görs för att sätta kundens behov i centrum vid värdeskapande av 

varumärket. 

 

4.1.3.2 Image och Identitet 
 

Acne Jeans har skapat sig en image hos kunden som även framhävs bland annat genom deras 

butiksinredning och hemsidans modebilder av produkterna. Acne Jeans image bygger på 

personlighet och de vänder sig därför till en grupp konsumenter vars image stämmer överens 

med Acne Jeans. De stärker även sin varumärkesimage genom de olika aktiviteter som Acne 

Collective utför, vilket alla stämmer överens med Acne Jeans karaktär och personlighet. Acne 

Jeans bibehåller sin identitet genom att vara konsekvent i all kommunikation som förmedlas 

utåt. 

 

4.1.3.3 Analys: Varumärke  
 

Vi anser att Acne Jeans har lyckats skapa ett starkt varumärke, speciellt via sina jeans. Acne 

Jeans har funnits med sedan år 1997 och har även sedan 1998 producerat andra produktlinjer 

dock tycker inte vi att det sistnämnda förmedlas till den stora massan. Vi menar att Acne 

Jeans kanske i sitt varumärkesuppbyggande borde ta med andra faktorer som kan kopplas 

ihop med företagets varumärkesimage. I och med att Acne Jeans inte bara är ett 

jeanstillverkande företag tycker vi att de kanske borde utveckla den nuvarande 

varumärkesimagen och etablera den i konsumentens medvetande. Det för att företagets själ 

och personlighet på bästa sätt ska stämma överens med företagets varumärkesimage (Kotler & 

Armstrong 2006, s. 219). 

 

4.1.4 Positionering  
 

Acne Jeans affärsidé på engelska är:   

 

“To design market and distribute jeans and jeans related clothes of high fashion and quality. 

Acne Action jeans offers the consumer a premium product that gives him/her considerable 

added value in terms of emotional variables.“ (Intern företagsinformation) 

 

Acne Jeans vision lyder: 

 

“To be the leading creative force in a global commercial jeans culture” (Intern 

företagsinformation)  

 

Acne Jeans vill positionera sig i kundens medvetande som ett företag med en stark 

jeanskultur. De differentierar från sina konkurrenter genom att de sätter personlig prägel på 
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design. Tyngdpunkten är att kunden ska uppfatta Acne Jeans som ett företag som erbjuder 

Jeans i kombination med moderiktiga kläder. 

 

4.1.4.1 Konkurrensstrategi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 4:1 Modifierad, Three competitive strategies, Porter i Uggla (2006, s.26) 

 

 

Acne Jeans använder sig av differentierad konkurrensstrategi med inslag av differentierad 

fokus. Företaget riktar sig mot ett visst segment och säljer unika produkter till ett högt 

mellanpris inom den bransch som de befinner sig i. De använder sig inte enbart av 

differentierad fokus i och med att de ändå har ett stort antal köpare av jeans, samtidigt som de 

erbjuder varor som inte är kommersiella utan riktar sig till ett smalt segment.  

 
4.1.4.2 Positioneringsprocess  
 

Acne Jeans differentierar sina produkter till marknaden genom att skapa starka 

konkurrensfördelar som skiljer sig från konkurrenternas. Det görs genom att varumärket riktar 

sig mot den målgrupp där de är som starkast, det vill säga där personer som är 

modeintresserade och villiga att betala extra för mervärde som exempelvis design. Acne Jeans 

produkter karaktäriserar produkter med ett ”mer för mer värde” som innebär ett mervärde som 

Acne Jeans varumärke medför. 

 
4.1.4.3 Analys: Positionering 
 

Acne befinner sig mellan både en differentierad konkurrensstrategi och en differentierad 

fokusstrategi. Acne Jeans har som vision att bli ledande inom jeanskulturen och därmed störst 

på marknaden genom försäljning av jeans. Vi tror därför att Acne Jeans i framtiden kommer 

att förflyttas ytterligare mot en differentierad konkurrensstrategi. Det innebär att de 

fortfarande kommer att ha differentierade produkter till högre pris, men vända sig till en större 

marknad (Uggla 2006, s.27-28). En bidragande orsak till det kan vara att de har haft en 

lyckosam lansering utomlands och därför satsar de på att expandera ytterligare. Acne Jeans 

har skapat starka konkurrensfördelar och genom det har de möjlighet att konkurrera på den 

globala marknaden där det finns många etablerade varumärken.  
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Acne Jeans skapar ett starkt kundvärde utanför kärnprodukten vilket vi tycker är viktigt och 

som också stöds av Uggla (2006, s.27- 28). Det mervärde som kunden erbjuds skapar 

associationer och positiva känslor och är därför något som vi tycker att de ska förstärka ännu 

mer.  

 
4.1.5 Segmentering och målgrupp 
 

Acne Jeans målgrupp är de som tidigt följer trender och är trendsättare. Acne Jeans kan 

genom att segmentera marknaden matcha sitt utbud av produkter med konsumentens behov. 

Acne Jeans har speciella och trendiga produkter och anpassar därför segmenteringen efter 

deras målgrupp. De segmenterar marknaden efter variabler så som livsstil, personlighet, 

attityder, kunskap och användning och till viss del ålder.  

 

4.1.5.1 Analys: Segmentering och målgrupp 
 

Acne Jeans har en personlighetsrelaterad målgrupp. I och med att de säljer en attityd anser vi 

att deras segmentering blir förhållandevis enkel eftersom de inte är i behov av massiv 

marknadsföring för att nå sin målgrupp. Fördelarna med det bidrar till att de lätt kan analysera 

marknaden och produktanpassa rätt produkt till rätt kund (Magnusson & Forssblad, 2000, 

s.63). 

 

4.2 Empiri och analys av Filippa K 
 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa och analysera den information som vi har samlat in 

om Filippa K via egna observationer av hemsida och butiker, samtal med butikspersonal samt 

observation av hur nyckelpersoner i företaget framträder i intervjuer och sociala 

sammanhang. Informationen kommer att ligga till grund för undersökningarna som kommer 

att utföras i Stockholm samt Göteborg.  

 

Analysen kommer att koncentreras på Filippa K och den teori som vi har behandlat. Vi har 

för avsikt att skapa ett lätthanterligt material och valt att efter varje område analysera 

empirin och återkoppla den till den teoretiska referensramen för att undersöka om det finns 

kopplingar. 

 

4.2.1 Historia 
 

Filippa K startades år 1993 av Filippa Knutsson, Patrik Kihlborg och Karin Segerblom. Från 

början hade företaget stickade överdelar och jeans, senare har de breddat sin produktportfölj 

med bland annat herrkläder, accessoarer, underkläder och muggar. Stil, enkelhet och kvalitet 

har sedan starten varit grundpelare i företaget och är fortfarande utgångspunkten för allt arbete 

i organisationen. Plaggen syftar till att representera tidlös enkelhet med en modern känsla . 

Socialt ansvar och hållbar utveckling är viktiga element i företagets filosofi. (www.filippa-

k.com) 

 

4.2.2 Marknadskommunikation 
 

Filippa K använder sig i mycket liten utsträckning av annonser i sin marknadsföring. I 

kommunikationen med marknaden använder sig företaget av sina butiker, vilka är enhetligt 

utformade och ger en tydlig bild av företagets image. Företaget kommunicerar också genom 
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sin hemsida. Nyckelpersoner i företaget såsom Filippa Knutsson och Rasmus Wingårdh syns 

med jämna mellanrum i sociala sammanhang såsom tv-program och modemagasin, vilket ger 

kunden en tydlig bild av företaget. 

 
4.2.2.1 Kommunikationsprocessen 
 

Filippa K har till viss del en kommersiell kommunikation i och med att de har en bred 

målgrupp. Företaget väljer dock att inte använda sig av traditionell marknadsföring i form av 

reklam och annonser. I Filippa K: s kommunikation är produkterna i fokus, vilket förstärks av 

enkla, ljusa bakgrunder. Det genomsyrar hemsidans utformning och butikernas inredning, 

som ska förmedla varumärkets budskap ut till konsumenten.  

 

4.2.2.2 Analys: marknadskommunikation 
 

Vi anser att Filippa K har gjort ett medvetet val att inte använda sig av massmarknadsföring. I 

rätt forum tycker vi ändå att det kanske skulle gynna företaget att ha annonser i diverse 

tidningar, exempelvis Elle, Damernas värld och King. Vi tycker inte att Filippa K är nischade 

nog för att de ska klara sig i längden utan någon slags marknadsföring. Vi tror att tidningarna 

är rätt media för Filippa K när de ska kommunicera med sin målgrupp. Utifrån 

marknadsföringen skulle de kunna väcka ett intresse hos konsumenten. Vi anser att processen, 

från att konsumenten uppmärksammat Filippa K: s annons till att produkten konsumeras 

skulle bli mer enhetlig, vilket även stöds av Kotler et al:s teori om att upprätthålla 

kundrelationen (Kotler et al, 2005, s. 728). 

 

4.2.3 Varumärke  
 

Varumärket Filippa K uppmärksammades vid starten eftersom Filippa Knutsson var dotter till 

grundaren av det etablerade företaget Gul & Blå. Konsumenterna fick därför tidigt positiva 

och fördelaktiga associationer med varumärket. Det gav Filippa K ett emotionellt värde, 

eftersom varumärket förknippades med Filippa Knutsson. Eftersom Filippa K arbetar med 

högkvalitativa plagg, stärker det också det emotionella värdet för konsumenten. Hög kvalitet 

associeras med exklusivitet och originalitet. Vid köp paketeras produkterna i silkespapper och 

läggs i en papperspåse med företagets logga vilket ger kunden ytterligare ett emotionellt 

värde. Det funktionella värdet uppnås genom att bibehålla den höga kvalitet som utlovas till 

konsumenten. Tillsammans skapar det funktionella och emotionella värdet ett mervärde för 

Filippa K. 

 

4.2.3.1 Varumärkesuppbyggande 
 

Varumärket förmedlas internt till alla anställda på företaget vilket bidrar till att Filippa K ger 

en enhetlig bild av sitt varumärke utåt. Den stilrena enkelheten förmedlas genom såväl Filippa 

Knutsson som person som i utformningen av butikerna och på så sätt skapas varumärkets 

värde. Filippa K fokuserar på det som från början legat till grund för företagsfilosofin, 

moderna plagg av hög kvalitet.  

 

4.2.3.2 Image och identitet 
 

Filippa K har skapat en image som på ett tydligt och enhetligt sätt förmedlas till kunden 

genom butiksinteriör, utformning av hemsida, nyckelpersoners samt anställdas framtoning 

och attityd. Varumärket Filippa K: s image är stark, vilket till stor del skapats genom Filippa 
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Knutsson och hennes framtoning. Imagebilder och annonser återspeglar konsekvent den 

exklusiva enkelhet som kopplas samman med företaget. Filippa K upprätthåller sin identitet 

genom att de är konsekventa i all kommunikation.  

 
4.2.3.3 Analys: varumärke 
 

Vi anser att Filippa K är väletablerade i kundens medvetande tack vare Filippa Knutsson. Vi 

antar att det kanske skulle innebära en risk för varumärket om Filippa Knutsson av någon 

anledning skulle lämna verksamheten. Filippa K som varumärke skulle kanske förlora sitt 

emotionella värde då vi tror att Filippa Knutsson är starkt förknippad med varumärket Filippa 

K. Vår analys stöds av Jobber som menar att det funktionella och det emotionella värdet 

tillsammans ska ge ett mervärde för konsumenten (Jobber, 1998, s. 214).  

 

4.2.4 Positionering 
 

Filippa K:s affärsidé är på engelska utformad enligt följande: 

 

”Filippa K: s business concept is to design, manufacture and sell commercial fashion 

garments and accessories with its own, timeless stile. By offering well-designed products with 

a clear concept and of high quality at an attractive price, Filippa K shall be one of the most 

attractive brands for women and men who appreciate fashion and quality.” (www.filippa-

k.com) 

 

Filippa K: s vision lyder: 

 

”To create a company with a distinct brand value coupled with a strong set of values, 

combined with efficient execution and commercial success.” (www.filippa-k.com) 

 

Filippa K har positionerat sig i kundens medvetande genom att erbjuda kunden kommersiella 

plagg med en tidlös stil. Vikten läggs vid högkvalitativa modeplagg till ett attraktivt pris, som 

ska särskilja företaget från konkurrenter på marknaden. Filippa K vänder sig till alla 

konsumenter som uppskattar mode och hög kvalitet.  

 

4.2.4.1 Konkurrensstrategi 
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Figur 4:2 Modifierad, Three competitive strategies, Porter i Uggla (2006, s.26) 

 

Filippa K:s konkurrensstrategi är att differentiera sig genom att skapa en originalitet i plaggen 

som riktar sig till en relativt bred målgrupp. Filippa K erbjuder kunden högkvalitativa plagg 

till ett attraktivt pris. Företaget riktar sig till alla konsumenter som är intresserade av mode 

och kvalitet. Plaggen representerar en tidlös stil, vilket gör att de är mer kommersiella och 

passar många köpare.  

 
4.2.4.2 Positioneringsprocess 
 

Filippa K differentierar sina produkter från konkurrerande på marknaden genom att fokusera 

sig på tidlösa högkvalitativa plagg. De positionerar sig också som ett modeföretag via sina 

trendriktiga färgkartor och moderna snitt. Kunden är medveten om att när hon handlar något 

från Filippa K finns också en säkerhet i att plagget är modernt och passar vid olika tillfällen.  

Företaget sätter ett ”mer för mindre”-värde på sina produkter, eftersom den höga kvaliteten 

erbjuds till ett kommersiellt pris. Filippa K positionerar sig som ett modeföretag som ändå är 

anpassad till den tidlösa känslan, vilket skapar ett mervärde hos kunden då hon kan använda 

plaggen längre än under endast en säsong.  

 

4.2.4.3 Analys: positionering 
 

Filippa K använder sig av en differentierad konkurrensstrategi som vänder sig till en bredare 

målgrupp. Vi tror dock att företaget kommer att vandra mer mot en differentierad 

fokusstrategi som riktar sig mot ett särskilt segment. Det grundar vi på att Filippa K:s 

prissättning har ökat med åren vilket vi antar kommer att fortsätta stiga. Det kan kanske 

komma att begränsa antalet kunder som har möjlighet att köpa produkterna.  

 

Vi menar att Filippa K genom nyckelpersonen Filippa Knutsson etablerats i konsumenternas 

medvetande som ett svenskt varumärke. Det fungerar på den svenska marknaden där många 

konsumenter känner till Filippa Knutsson. Vi anser dock att Filippa Knutssons samband med 

varumärket Filippa K inte skulle ha samma genomslagskraft i kundens medvetande 

utomlands. Det skulle eventuellt kunna leda till begränsade framtida utlandsetableringar. 

 

Filippa K erbjuder kunden kvalitativa plagg, som är stilrena och enkla vilket vi anser att de 

även har förmedlat till konsumenten. Kotler & Armstrongs teori om hur ett företag ska stödja 

och stärka sin positionering i kundens medvetande stöder vår analys då vi tycker att Filippa K 

har etablerat sig i kundens medvetande som ett enkelt och stilrent varumärke (Kotler & 

Armstrong 2006, s. 218-225). 

  

4.2.5 Segmentering och målgrupp 
 

Filippa K: s segmentering av marknaden gör att de når ut med rätt produkt till många 

oliksinnade konsumenter. Filippa K har identifierat sin målgrupp genom att rikta sig till alla 

konsumenter som är intresserade av moderna plagg med hög kvalitet. Företaget segmenterar 

marknaden huvudsakligen med psykografisk segmenterig genom variablerna livsstil, 

personlighet och social klass.  

 
4.2.5.1 Analys: segmentering och målgrupp 
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Vi anser att Filippa K: s målgrupp är bred, då många olika typer av konsumenter ingår i 

företagets definierade målgrupp. Vi tror därför att det innebär svårigheter att precisera 

produkterna till en specifik målgrupp. Vi anser att det försvårar segmenteringen för Filippa K 

eftersom det enligt Magnusson & Forssblads teori om segmentering är viktigt att matcha rätt 

produkt till rätt kund (Magnusson & Forssblads 2000, s.63) 

 

4.3 Empiri och analys av konsumentundersökningen 
 

Nedan redovisas empiri och analys av konsumentundersökningen. Vi har valt inleda varje 

avsnitt med frågor vi använt i undersökningen. Vi kommer att redogöra för hur respondenter i 

Stockholm och Göteborg svarat på våra frågor.  Därefter kommer vi att redogöra för 

resultatet av empirin i Stockholm, samt Göteborg. Varje avsnitt avslutas sedan med en analys 

för den behandlade frågeställningen. 

 

Vi har inte kunnat följa ordningen av teorin i empirin och analysen i redogörelsen av 

undersökningen. Det beror på att teorin är integrerad i alla avsnitt och det skulle bli för 

ensidigt strukturerat om de delades upp. Läsaren kan på ett enkelt sätt följa frågorna i 

ordning med efterföljande analys utan att skapa förvirring. De bilder som använts i 

undersökningen återfinns i bilaga 6 och 7. 

 

4.3.1 Åldersfördelning 
 

Stockholm 20-35 år 35-50 år 50-65 år Totalt 

Antal 10 8 10 28 

Procent 35,7 28,6 35,7  

 

Stockholm 

Totalt deltog 28 respondenter i undersökningen som utfördes i Stockholm. Åldersgrupperna 

som tillfrågades var 20-35 år, 35-50 år och 50-65 år. Bortfall i åldersgruppen 35-50 år 

berodde på lågt deltagande av frivilliga respondenter.  

 

Göteborg 20-35 år 35-50 år 50-65 år Totalt 

Antal 12 9 10 31 

Procent 38,7 29,0 32,3  

 

Göteborg 

Totalt deltog 31 personer i undersökningen som utfördes i Göteborg. Åldersgrupperna som 

tillfrågades var 20-35, 35-50 och 50-65 år. Bortfall i åldersgruppen 35-50 år berodde på lågt 

deltagande av frivilliga respondenter. Det ökade antalet i åldersgruppen 20-35 år berodde på 

ojämna svar från respondenterna.  

 
4.3.2 Respondenternas intryck av imagebilder 
 

Nedan redogörs för hur respondenterna uppfattade Acne Jeans respektive Filippa K:s 

imagebild. 

 
4.3.2.1 Vad tycker du spontant om bild A (Acne Jeans), vilka känslor förmedlar 

den? 
 

Stockholm Positiva känslor Blandade Negativa Totalt 
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känslor känslor 

20-35 år 4 1 5 10 

35-50 år 2 0 6 8 

50-65 år 7 0 3 10 

Procent  46,4 3,6 50 28 

 

Stockholm 

De respondenter som hade en positiv inställning till Acne Jeans bild tyckte bland annat att den 

var naturlig, kaxig och snygg. En person tyckte bilden var helt okej men ansåg inte att den 

representerade en modebild och hamnade därför under blandade känslor. Majoriteten av 

respondenterna tyckte dock att bilden representerade ett deppigt och sorgset uttryck. Flera 

respondenter ansåg dessutom att modellen var anorektiskt smal och att bilden var obehaglig 

att se på.  

 

Göteborg Positiva känslor Blandade 

känslor 

Negativa 

känslor 

Totalt 

20-35 år 5 2 5 12 

35-50 år 4 0 5 9 

50-65 år 5 1 4 10 

Procent  45,2 9,7 45,1 31 

 

Göteborg 

De respondenter som var positiva till imagebilden ansåg bland annat att bilden hade fina 

kontraster och att det fanns en trendkänsla i bilden. Dessutom tyckte de tillfrågade att bilden 

kändes kaxig och exklusiv. Dock var större delen av respondenterna mer negativt inställda till 

bilden. Bilden ansågs vara var melankolisk och vemodig. Många tyckte att modellen var 

anorektisk. 

 

4.3.2.2 Vad tycker du spontant om bild B (Filippa K), vilka känslor förmedlar 
bilden?  
 

Stockholm Positiva känslor Blandade 

känslor 

Negativa känslor Totalt 

20-35 år 7 1 2 10 

35-50 år 5 2 1 8 

50-65 år 8 0 2 10 

Procent  71,4 10,7 17,9 28 

 

Stockholm 

Flertalet respondenter upplevde en positiv känsla utifrån att ha sett Filippa K:s modebild utan 

logotyp. Majoriteten av dem som var negativt inställda till Acne Jeans Bild var positiva till 

Filippa K:s bild. Respondenterna tyckte att bilden uttryckte elegans, ungdomlighet, 

kommersiell modebild och skönhet. De respondenter som hade blandade känslor till bilden 

var likgiltiga. De negativa åsikterna som respondenterna hade om bilden var att de tyckte att 

den var tillgjord, vanlig och medioker.  

 

Göteborg Positiva känslor Blandade 

känslor 

Negativa känslor Totalt 

20-35 år 9 2 1 12 
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35-50 år 7 0 2 9 

50-65 år 7 1 2 10 

Procent  74,2 9,7 16,1 31 

 

Göteborg 

Större delen av respondenterna var positivt inställda till imagebilden. Bland annat tyckte 

respondenterna att bilden uttryckte en lätthet, energi och enkelhet. Dessutom kommenterades 

att bilden kändes stilren och modern. De tillfrågade ansåg att bilden kändes mer professionell 

och var en mer typisk modebild än den tidigare imagebild som visats. De som var negativt 

inställda till imagebilden ansåg den vara platt och alldaglig. 

 

4.3.2.3 Analys av ”vad tycker du om bild A (Acne Jeans) och bild B (Filippa K), 

vilka känslor förmedlar den?” 
 

Överlag verkade de respondenter som var mer medvetna om Acne Jeans mer positivt inställda 

till bilden, medan de som inte visste lika mycket om varumärket fick en negativ känsla av 

bilden. Vi noterade att de respondenter som tyckte om Acnes Jeans imagebild ogillade Filippa 

K:s imagebild och tvärt om.   

 

Enligt Keller i Dahlén och Lange byggs ett varumärkes image upp på konsumentens 

perception. Varumärkets värde byggs upp genom att konsumenten ska knyta starka, positiva 

och fördelaktiga associationer till varumärket. (Dahlén & Lange 2003, s.199). Vi anser att 

Acne Jeans inte förmedlar positiva känslor med sin imagebild till konsumenten. Vi tycker 

ändå att företaget lyckats att differentiera sig från konkurrenterna genom att skapa 

fördelaktiga associationer till varumärket genom imagebilden. Filippa K:s imagebild däremot 

väckte positiva anknytningar till bilden av majoriteten av respondenterna. Många av de 

tillfrågade ansåg att bilden inte associerade till Filippa K som företag.  

 

Acne Jeans tycker vi lyckas att förmedla sitt varumärke till den konsument som redan är 

medveten om företaget. Vi anser att det har samband med Kotler et al:s modell om 

kommunikationsprocessen eftersom imagebilden budskap stämmer överens med 

konsumentens uppfattning om Acne Jeans (Kotler et al 2005, s.729). I Filippa K:s fall anser vi 

inte budskapet som företaget sänder med sin imagebild stämmer överens med hur 

konsumenten uppfattar företaget. Vi anser att Filippa K kan ha svårt att förmedla sitt 

varumärke utan sin logotyp eftersom många av respondenterna förknippade bilden med en 

lågpriskedja. 

 
4.3.3 Igenkännande av imagebilder 
 

Nedan redogörs för om respondenterna kände igen Acne Jeans respektive Filippa K: s 

imagebild. 

 

4.3.3.1 Är det något på bild A (Acne Jeans) som ser bekant ut?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 1 9 10 

35-50 år 1 7 8 

50-65 år 2 8 10 

Procent 14,3 85,7 28 
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Stockholm 

Imagebilden från Acne Jeans som visades för respondenterna utan företagets logotyp gav ett 

tydligt resultat. Majoriteten av respondenterna hade inte sett bilden tidigare och hade därför 

inga associationer till företaget Acne Jeans. Ett fåtal respondenter tyckte däremot att de kände 

igen bilden men de kunde inte placera den.  

 

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 7 5 12 

35-50 år 1 8 9 

50-65 år 2 8 10 

Procent 32,3 67,7 31 

 

Göteborg 

Majoriteten av respondenterna kände inte igen någonting på bilden och förknippade inte 

bilden med något särskilt. Endast en respondent påpekade att hon kände igen kläderna. Övriga 

respondenter påpekade att bilden kändes som en typisk modellbild. Ingen av respondenterna 

hade sett bilden tidigare. 

 
4.3.3.2 Är det något på bild B (Filippa K) som ser bekant ut?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 6 4 10 

35-50 år 2 6 8 

50-65 år 3 7 10 

Procent 39,3 60,7 28 

 

Stockholm 

Majoriteten av de tillfrågade tyckte inte att de kände igen bilden. Dock var det många som 

tyckte sig ha sett bilden förut eller kunde associera den med bland annat modebild, uppslag 

från en damtidning, samt reklam för hårprodukter.  

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 10 2 12 

35-50 år 1 8 9 

50-65 år 3 7 10 

Procent 45,2 54,8 31 

 

Göteborg 

Nästan alla respondenterna i åldersgruppen 20-35 år tyckte sig känna igen delar eller helheten 

av Filippa K:s imagebild. Många kände igen modellen från modemagasin och andra 

modesammanhang. Flera respondenter kände också igen produkterna på bilden, såsom 

klänningen och armbandet. Två respondenter kommenterade också att bilden kändes som en 

typisk kommersiell reklambild för ett konfektionsföretag. Främst var det respondenter i den 

yngsta målgruppen som kände igen någonting på bilden.  

 
4.3.3.3 Analys av ”Är det något på bild A (Acne Jeans) eller bild B (Filippa K) 

som ser bekant ut? 
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Många tyckte sig känna igen Acne Jeans bild, men kunde inte placera den. Vi antar att det kan 

bero på att Acne Jeans imagebild symboliserar varumärket tydligare än Filippa K:s imagebild. 

Kotler och Armstrong menar att varumärkets image måste stämma överens med företagets 

själ och personlighet (Kotler och Armstrong 2006, s.219). Vi anser inte det är fallet med 

Filippa K:s imagebild. Den är för anspråkslös i förhållande till den image vi tror företaget vill 

inneha, eftersom många respondenter associerade bilden till allt från hårvårdsprodukter till 

kläder. 

 

Enligt Solomon et al strävar alla varumärken efter att ha en tydligt definierad image. 

(Solomon et al 2006, s.5) Vi tycker att Acne Jeans förmedlar sin image genom sitt bildspråk. 

Filippa k däremot anser vi inte lyckas lika bra vilket kan bero på att de inte har en tydligt 

definierad image. 

 
4.3.4 Intresse av varumärkenas produkter 
 

Nedan redogörs för respondenternas intresse av varumärkenas produkter efter att ha sett Acne 

Jeans respektive Filippa K:s imagebild. 

 

4.3.4.1 Bild A (Acne Jeans) är en imagebild från ett svenskt modeföretag. Efter 
att du sett bilden, blir du intresserad av att se mer av varumärkets produkter?   
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 5 5 10 

35-50 år 3 5 8 

50-65 år 2 8 10 

Procent 35,7 64,3 28 

 

Stockholm 

I den yngre målgruppen var intresset för varumärkets produkter jämnt fördelat mellan ja och 

nej. De andra målgrupperna tyckte inte att deras intresse för produkterna väcktes utifrån Acne 

Jeans bild.  

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 5 7 12 

35-50 år 2 7 9 

50-65 år 4 6 10 

Procent 35,5 64,5 31 

 

Göteborg 

En jämn fördelning i åldersgruppen 20-35 år och 50-65 år visar att majoriteten inte är 

intresserad av att se mer av Acne Jeans produkter. Få kvinnor i åldersgruppen 35-50 år har 

intresse av att se mer av Acne Jeans produkter. Bilden väckte inget direkt intresse hos någon 

av respondentgrupperna i Göteborg.  

 
4.3.4.2 Bild B (Filippa K) är en imagebild från ett annat svenskt modeföretag. 

Efter att du sett bilden, blir du intresserad av att se mer av varumärkets 
produkter?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 
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20-35 år 10 0 10 

35-50 år 5 3 8 

50-65 år 6 4 10 

Procent 75 25 28 

 

Stockholm 

Bland respondenterna var målgruppen mellan 20-35 år positivt inställda till att se mer av 

Filippa K: s produkter utifrån bilden. Det var ingen i målgruppen som inte kunde tänka sig att 

titta närmare på varumärkets produkter. Även i de andra målgrupperna var flertalet positivt 

inställda. Respondenter som var negativt inställda tyckte inte att bilden väckte nog med 

intresse för att de skulle vilja se mer av varumärkets produkter. 

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 9 3 12 

35-50 år 4 5 9 

50-65 år 9 1 10 

Procent 71 29 31 

 

Göteborg 

Majoriteten av de respondenter som var negativt inställda till Acne Jeans imagebild var mer 

positivt inställda till Filippa K: s imagebild. Nästan alla av de tillfrågade i åldersgrupperna  

20-35 år och 50-65 år ansåg därför att Filippa K: s imagebild väckte intresse av att se mer av 

företagets produkter.  

 

4.3.4.3 Analys av ”Efter att ha sett bilden, blir du mer intresserad av att se mer 
av varumärkets produkter?”  
 

Respondenterna i bägge städerna var mer positivt inställda till att se mer av Filippa K: s 

produkter än Acne Jeans produkter. Det kan bero på att flertalet av respondenterna hade en 

negativ känsla av Acne Jeans imagebild. 

 

Konsumentens köpbeteende influeras starkt av kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer (Kotler & Armstrong 2008, s.134). Det påverkar konsumentens intresse 

för produkterna. Vi tror att Acne Jeans imagebild är lite för komplex för konsumenter att 

identifiera sig med, vilket bidrar tillrespondenternas ointresse. Det är troligen lättare att känna 

igen sig i Filippa K:s imagebild då vi anser att den är mer kommersiell. Därmed antar vi att 

intresset för produkterna också är större eftersom bilden tilltalar konsumenten samtidigt som 

den stämmer överens med den identitet konsumenten vill inneha. 

 

4.3.5 Vetskap om respektive varumärke 
 

Nedan redogörs för om respondenterna var medvetna om vilka företag imagebilderna 

föreställde. 

 

4.3.5.1 Vet du vilka företag de här bilderna representerar?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 1 9 10 

35-50 år 0 8 8 
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50-65 år 0 10 10 

Procent 3,6 96,4 28 

 

Stockholm 

Resultatet visar på att de tillfrågade inte lyckades att placera bilderna med företagen som 

bilderna representerar. Dock var det en som lyckades i åldersgruppen 20-35. Filippa K: s bild 

gav flera gissningar på alternativa företag som bilden kunde representera exempelvis H & M, 

Vero Moda eller Gina Tricot. Bilden som representerar Acne Jeans var betydligt svårare för 

respondenterna att placera.  

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 6 6 12 

35-50 år 2 7 9 

50-65 år 2 8 10 

Procent 32,3 67,8 31 

 

Göteborg 

Av respondenterna i åldersgruppen 20-35 år var det en tillfrågad som var medveten om vilka 

båda imagebilderna representerade samt fyra som kunde identifiera Acne Jeans imagebild. De 

övriga i åldersgruppen samt de andra åldersgrupperna gissade rätt på en av bilderna. Många 

respondenter trodde Filippa K:s imagebild representerade en lågpriskedja, exempelvis Cubus, 

H & M eller Lindex. 

 

4.3.5.2 Analys av ”vet du vilka företag de här bilderna representerar?” 
 

Fler respondenter kunde identifiera Acne Jeans imagebild med företaget medan Filippa K 

förväxlades med ett flertal lågpriskedjor. Företaget representerar inte en lågpriskedja och 

därför tror vi det kan vara negativt för Filippa K: s image. Det kan bero på att det skett ett 

missförstånd i kommunikationen från företagets sida genom att de inte kunnat identifiera sina 

grundläggande värderingar för att konsumenten ska uppfatta företagets image på rätt sätt 

(Rowden 2003, s. 2-3). 

 

4.3.6 Hopkoppling mellan varumärke och imagebild 
 

Nedan redogörs för om respondenterna efter att vi talat om vilka företagsnamn bilderna ska 

tillhöra kan sätta rätt varumärke till rätt imagebild. 

 

4.3.6.1 Om respondenten svarat nej på föregående fråga: De här bilderna är 
imagebilder för Acne Jeans och Filippa K. Vilken bild tror du föreställer vem?  
 

Stockholm Vet  Vet ej Totalt 

20-35 år 3 7 10 

35-50 år 4 4 8 

50-65 år 4 6 10 

Procent 39,3 60,7 28 

 

Stockholm 

Efter avslöjandet av företagsnamnen för respondenterna var det fler som kunde placera rätt 

bild med rätt företag. Fortfarande kunde majoriteten dock inte svara rätt.  
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Göteborg Vet  Vet ej Totalt 

20-35 år 9 3 12 

35-50 år 6 3 9 

50-65 år 8 2 10 

Procent 74,2 25,8 31 

 

Göteborg 

Ett flertal respondenter visste redan från början vilket företag en eller båda bilderna 

representerade blir det ett högt procentantal av respondenterna som vet vilket företag som hör 

till vilken bild. Ungefär hälften av respondenterna gissade sig fram, medan hälften tyckte att 

svaret var givet när de skulle sammankoppla bilderna med de två nu givna företagen.   

 

4.3.6.2 Analys av ”De här bilderna är imagebilder för Acne Jeans och Filippa K. 
Vilken bild tror du föreställer vem?”  
 

Majoriteten av respondenterna i Stockholm gissade att Filippa K representerades av Acne 

Jeans bild. En viss besvikelse infann sig sedan i att Filippa K:s bild faktiskt representerade 

Filippa K. Eftersom en framgångsrik identitet enligt Rowden ska fungera bra i all 

kommunikation så tycker vi att Filippa K misslyckats i det här fallet (Rowden, 2003, s. 2-3). 

 

4.3.7 Beskrivning av varumärken 
 

Nedan följer en redogörelse för hur respondenterna spontant beskriver Acne Jeans samt 

Filippa K. 

 
4.3.7.1 Hur skulle du spontant beskriva Acne Jeans?  
 

Stockholm Positiv 

inställning 

Negativ 

inställning 

Känner inte till 

varumärket 

Totalt 

20-35 år 5 5 0 10 

35-50 år 3 2 3 8 

50-65 år 3 2 5 10 

Procent  39,3 32,1 28,6 28 

 

Stockholm 

Många ur den äldre målgruppen 50-65 år men även ett fåtal av de andra målgrupperna kände 

inte till varumärket Acne Jeans och kunde därför inte ge en beskrivning. Andra som beskrev 

Acne Jeans negativt hade en likgiltig attityd till varumärket samt att vissa tyckte att det var för 

dyrt. Positiva associationer med Acne Jeans var att de har bra jeans och hade en cool och tuff 

attityd.  

 

Göteborg Positiv 

inställning 

Negativ 

inställning 

Känner inte till 

varumärket 

Totalt 

20-35 år 8 3 1 12 

35-50 år 3 4 2 9 

50-65 år 4 3 3 10 

Procent  48,4 32,3 19,3 31 

 

 

 



44 

Göteborg 

Majoriteten av respondenterna i åldersgruppen 20-35 år ansåg att Acne Jeans var speciellt, 

rockigt och coolt. I åldersgruppen 35-50 år var det flera respondenter som ansåg att 

varumärket riktade sig mot en yngre publik och hade en smal målgrupp. I åldersgruppen 50-

65 år påpekar än fler respondenter att varumärket riktar sig mot en ungdomligare målgrupp 

samt att deras barn och barnbarn använder varumärket. Dessutom påpekar flera respondenter 

inom alla åldersgrupperna att varumärket upplevs som androgynt.  

 
4.3.7.2 Hur skulle du spontant beskriva Filippa K?  
 

Stockholm Positiv 

inställning 

Negativ 

inställning 

Känner inte  

till 

varumärket 

Totalt 

20-35 år 7 3 0 10 

35-50 år 4 4 0 8 

50-65 år 9 1 0 10 

Procent  71,4 28,6 0 28 

 

Stockholm 

Många av respondenterna har en positiv inställning till Filippa K. Flertalet beskriver Filippa K 

som klassiskt, stilrent, kvinnligt och modernt med hög kvalitet. De som hade en negativ 

uppfattning om Filippa K ansåg att företaget prioriterade små storlekar. Vissa tyckte även att 

varumärket var för dyrt, snobbigt samt överreklamerat.  

 

Göteborg Positiv 

inställning 

Negativ  

inställning 

Känner inte  

till varumärket 

Totalt 

20-35 år 10 2 0 12 

35-50 år 5 4 0 9 

50-65 år 9 1 0 10 

Procent  77,4 22,6 0 31 

 

Göteborg 

Majoriteten av respondenterna anser att Filippa K erbjuder kunden klassiska plagg av hög 

kvalitet som fungerar både på jobbet och till fest. Respondenterna tyckte att företaget riktar 

sig till en bredare målgrupp. Flera av de tillfrågade ansåg att plaggen hade en bra passform 

samt kändes originella och speciella. De respondenter som var negativt inställda till 

varumärket ansåg bland anat att det var dyrt. 

 

4.3.7.3 Analys av ”Hur skulle du spontant beskriva Acne Jeans och Filippa K?”  
 

Bland respondenterna i Stockholm var det färre som kände till varumärket Acne Jeans jämfört 

med de tillfrågade i Göteborg. De spontana beskrivningarna av Filippa K i både Stockholm 

och Göteborg överensstämde. Gemensamma kommentarer från respondenterna var att 

företaget stod för enkelhet och hög kvalitet.  

 

Solomon anser att ett företag genom marknadsföring kan påverka konsumentens attityder. 

(Solomon, 1996, s.157) Acne Jeans har lyckats påverka konsumentens attityder, men enligt 

respondenterna i undersökningen är det i flera fall åt det negativa hållet. Istället för att skapa 

en positiv känsla förmedlar Acne Jeans med sin marknadsföring en stark känsla, vilken dock 

inte uppfattas som positiv hos alla konsumenter. Eftersom ett flertal av respondenterna, 
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framförallt i Stockholm inte kände till varumärket anser vi att Acne Jeans kan ha misslyckats 

med sin positionering. Vare sig den tillfrågade får en positiv eller negativ bild av varumärket 

anser vi att det är viktigt att respondenten känner till varumärket.  

 

Ett varumärkesvärde ska i huvudsak göra kunden medveten om varumärket. Utan kundens 

medvetande finns det inget värde i varumärket, därför är det grundläggande att se till att 

marknaden känner till varumärket och vet vad det står för. (Melin i Apéria & Back 2004, s.63) 

I undersökningen uppmärksammade vi att ett flertal potentiella kunder till Acne Jeans, 

framför allt i åldersgruppen 35-50 år, inte kände till varumärket. Vi anser att de utgör en 

köpstark målgrupp som Acne Jeans går miste om. Alla respondenter kände till Filippa K 

vilket vi ser som ett tecken på att Filippa K gjort konsumenten medveten om varumärket 

oberoende om de hade en positiv eller negativ inställning till det. 

 

4.3.8 Köpvanor  
 

Nedan följer en redogörelse för hur respondenternas köpvanor ser ut hos Acne Jeans och 

Filippa K i Stockholm respektive Göteborg.  

 

4.3.8.1 Köper du kläder från Acne Jeans?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 3 7 10 

35-50 år 2 6 8 

50-65 år 1 9 10 

Procent  21,4 78,6 28 

 

Stockholm 

Majoriteten av alla målgrupper köper inte kläder från Acne Jeans. Den höga siffran i 

åldersgruppen 50-65 år kan förklaras med att de inte känner till varumärket. Av dem som 

köper kläder från Acne Jeans köper majoriteten varumärkets jeans.   

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 7 5 12 

35-50 år 3 6 9 

50-65 år 1 9 10 

Procent  35,5 64,5 31 

 

Göteborg 

Det är främst i åldersgruppen 20-35 år som respondenterna köper kläder från Acne jeans. I 

åldersgruppen 50-65 år är det endast en respondent som handlar hos företaget.  

 

4.3.8.2  Köper du kläder från Filippa K?  
 

Stockholm Ja Nej Känner inte till 

varumärket 

Totalt 

20-35 år 4 6 0 10 

35-50 år 3 5 0 8 

50-65 år 9 1 0 10 

Procent  57,1 42,9 0 28 
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Stockholm 

57,1 procent av de tillfrågade inhandlar plagg från Filippa K. Av dem befinner sig många i 

den äldre målgruppen. 42,9 procent handlar inte från Filippa K och de flesta av dem tillhör 

den yngre målgruppen.  

 

 

Göteborg Ja Nej Känner inte till 

varumärket 

Totalt 

20-35 år 4 8 0 12 

35-50 år 5 4 0 9 

50-65 år 6 4 0 10 

Procent  48,4 51,6 0 31 

 

Göteborg 

Det är främst respondenter i åldersgruppen 50-65 år som frekvent köper plagg hos Filippa K. 

Få respondenter i den yngre åldersgruppen 20-35 år köper idag kläder från Filippa K. 

 
4.3.8.3 Analys av ”Köper du kläder från Acne Jeans eller Filippa K?” 
 

Oberoende av om respondenterna köper plagg från Acne jeans eller Filippa K styrs behovet 

av olika önskemål. Maslows behovshierarki i Solomon et al är en modell som redogör för hur 

människan tillfredsställer sina personliga behov (Solomon et al 2006, s.99-100). Genom att 

köpa plagg från erkända varumärken anser vi att konsumenten förstärker sin sociala status och 

självkänsla. Anledningen till att respondenterna, kanske framförallt i den äldre åldersgruppen 

väljer att handla på Filippa K beror huvudsakligen på att de har motiv att tillfredsställa ett 

behov. Det kan i det här fallet vara högkvalitativa produkter. 

 

Det mänskliga köpbeteendet påverkas i huvudsak av fyra faktorer: motivation, perception, 

inlärning samt attityd och tilltro (Kotler & Armstrong 2008, s.142-144). Motivationen att 

handla hos Acne Jeans kan bero på ett behov efter moderna och trendiga produkter. 

 

Vi har genom vår undersökning uppmärksammat att respondenterna utanför Acne Jeans 

målgrupp inte är intresserade av varumärket, medan respondenterna som ingår i målgruppen 

uppskattar att företaget inte riktar sig till alla konsumenter. Majoriteten av respondenterna 

hade en positiv inställning till företaget Filippa K, vilket vi anser kan bero på att de har 

lyckats med konsumentens perception. 

 

4.3.8.4 Om NEJ, skulle du vilja köpa kläder från Acne Jeans? Varför? 
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 3 4 7 

35-50 år 1 5 6 

50-65 år 1 8 9 

Procent  22,7 77,3 22 

 

Stockholm 

Av dem som svarade ja i åldersgruppen 20-35 år skulle respondenterna vilja köpa kläder från 

Acne Jeans, men de tycker det är för dyrt. I åldersgruppen 35-50 år var det många som inte 
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var intresserade av varumärket. Åldersgruppen 50-65 år svarade nekande på grund av att 

majoriteten inte kände till varumärket.  

 

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 3 2 5 

35-50 år 3 3 6 

50-65 år 2 7 9 

Procent  36,4 54,6 22 

 

Göteborg 

De respondenter som svarat jakande på frågan menar att de tycker om Acne Jeans kläder samt 

att det är trendiga plagg. Det var framförallt åldersgruppen 50-65 år som svarade nekande. De 

ansåg att plaggen var för ungdomliga och inte tilltalande.  

 
4.3.8.5 Om NEJ, skulle du vilja köpa kläder från Filippa K? Varför?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 4 2 6 

35-50 år 0 5 5 

50-65 år 1 0 1 

Procent  41,7 58,3 12 

 

Stockholm 

Av de respondenter som svarade nej på föregående fråga var det 41,7 procent som skulle vilja 

köpa kläder från Filippa K. Anledningen till varför de inte gör det är för att de tycker att 

varumärket är för dyrt. De som svarat nej handlar inte på Filippa K på grund av att 

varumärket inte tilltalar dem. 

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 5 3 8 

35-50 år 1 2 3 

50-65 år 1 2 3 

Procent  50 50 14 

 

Göteborg 

Hälften av respondenterna i Göteborg skulle kunna tänka sig att köpa plagg från Filippa K, 

medan den andra hälften ansåg att de inte var intresserade av att inhandla plagg hos 

varumärket. Större delen av de jakande respondenterna ansåg att de skulle vilja köpa plagg 

från Filippa K på grund av deras kvalitet och snygga modeller, men ansåg att plaggen är dyra. 

 

4.3.8.6 Analys av ”Om NEJ, skulle du vilja köpa kläder från Acne Jeans eller 

Filippa K? Varför?” 
 

En anledning till att den yngre åldersgruppen 20-35 år ansåg att plaggen är för dyra kan bero 

på att plaggen upplevs som för enkla. Vi anser att det yngre segmentet kan vara mer 

intresserad av att följa trender än att köpa produkter av hög kvalitet som håller över flera 

säsonger.  
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Respondenterna i åldersgruppen 35-50 år och 50-65 år tyckte att plaggen hos både Acne Jeans 

och Filippa K känns för ungdomliga. Vi anser att det kan bero på att personer som exempelvis 

yngre syskon eller personer som konsumenten inte vill identifiera sig med använder 

varumärket. Vi antar inte att de personerna ingår i respondenternas referensgrupp eller 

aspirantgrupp. Enligt Kotler och Armstrong så påverkas konsumenters köpbeteende av sociala 

och personliga faktorer (Kotler och Armstrong 2008, s.134, 139). Vi menar att konsumenten 

kanske inte köper en produkt som inte stämmer överens med den egna personligheten. 

 
4.3.8.7 Om JA, hur ofta köper du kläder från Acne Jeans?  
 

Stockholm 

De tillfrågade respondenterna som svarade att de handlar från Acne Jeans, inhandlar plagg 

från varumärket i genomsnitt en till tre gånger per år.   

 

Göteborg 

De tillfrågade respondenterna som svarade att de handlar från Acne Jeans, inhandlar från 

varumärket i genomsnitt två till tre gånger per år.   

 

4.3.8.8 Om JA, hur ofta köper du kläder från Filippa K?  
 
Stockholm 

De tillfrågade respondenterna som svarade att de handlar från Filippa K, inhandlar plagg från 

varumärket i genomsnitt en till tre gånger per år.   

 

Göteborg 

 De tillfrågade respondenterna som svarade att de handlar från Filippa K, inhandlar från 

varumärket i genomsnitt en till två gånger per år.   

 
4.3.8.9 Analys av ”Om JA, hur ofta köper du kläder från Acne Jeans eller 
Filippa K?” 
 

Vår undersökning visade att respondenterna i Göteborg är mer lojala till varumärket Acne 

Jeans än vad de tillfrågade i Stockholm är. En anledning kan vara att respondenterna i 

Stockholm uppgav att de främst inhandlar jeans hos Acne Jeans, medan de tillfrågade i 

Göteborg även inhandlar andra produkter än endast jeans. Det kan leda till mer frekventa 

inköp, då vi tror att jeans inte köps lika ofta som andra plagg. Dock kan lojaliteten till viss del 

vara falsk, eftersom respondenterna kanske för tillfället har starka preferenser till varumärket 

eftersom vi tror att det kan vara modernt på marknaden just nu. Om Acne Jeans popularitet 

exempelvis skulle svalna anser vi att det finns risk för att respondenterna överger varumärket.  

 

Respondenterna verkar vara lojala mot Filippa K. Majoriteten uppgav att efter att de en gång 

handlat hos Filippa K kan de tänka sig att gå tillbaka. Enligt Holmberg innebär lojalitet att 

kunden har en benägenhet att under en längre tidsperiod återkomma till en viss butik eller 

visst varumärke (Holmberg, 2004, s.8-9). Trots att många av de tillfrågade var negativa till 

företagets imagebild hade majoriteten ändå positiva ordalag om varumärket i sig. Däremot 

anser vi att respondenterna i det här fallet kanske inte är hyperlojala mot Filippa K. Det 

grundar vi på att köpen inte sker extremt frekvent. De tillfrågade i undersökningen handlar 

inte bara sina plagg hos Filippa K utan även hos andra varumärken.  
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Majoriteten respondenter i undersökningen som handlar hos Filippa K antar vi är sant lojala 

till varumärket. De tillfrågade hade hög tilltro till varumärket på grund av tidigare inhandlade 

plagg. Därmed förstärker Days teori i Söderlund (2000, s.24) vår analys om att sant lojala 

kunder avser de konsumenter som inte bara regelbundet köper produkter eller tjänster från ett 

visst varumärke, utan också känner starka preferenser till varumärket.  

 

4.3.9 Vänner och bekantas köpvanor 
 

Nedan redogörs för huruvida respondenternas vänner och bekanta köper kläder från Acne 

Jeans och Filippa K. 

 
4.3.9.1  Handlar dina vänner och bekanta på Acne Jeans?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 7 3 10 

35-50 år 3 5 8 

50-65 år 1 9 10 

Procent  39,3 60,7 28 

 

Stockholm 

Det är en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna 20-35 år och 50-65 år. I åldersgruppen 20-35 

år var det många som vars vänner och bekanta handlar på Acne Jeans. Åldersgruppen 30-35 

år hade också vänner och bekanta som handlar på Acne Jeans dock var det flertalet av dem 

som inte kände till varumärket och därför var de inte medvetna om vänner eller bekanta 

handlar hos varumärket. Därav det höga antalet nekande svar, samma gäller åldergruppen 50-

65 år.  

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 9 3 12 

35-50 år 4 5 9 

50-65 år 6 4 10 

Procent  61,3 38,7 31 

 

Göteborg 

Majoriteten av de tillfrågade som själva köpte kläder hos Acne Jeans hade också vänner och 

bekanta som handlar hos företaget. Huvudsakligen var det i åldersgruppen 20-35 år som 

respondenten hade vänner och bekanta som handlar hos varumärket. I både åldersgruppen 35-

50 år och 50-65 år var det främst barn och barnbarn som handlar hos Acne Jeans. 

 

4.3.9.2 Handlar dina vänner och bekanta på Filippa K?  
 

Stockholm Ja Nej Totalt 

20-35 år 8 2 10 

35-50 år 3 5 8 

50-65 år 6 4 10 

Procent  60,8 39,2 28 
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Stockholm 

Överlag är det en jämn fördelning mellan svaren. Dock varierar ålderfördelningen markant. I 

åldersgruppen 20-35 år var det fler som vars vänner och bekanta handlar på Filippa K. I 

åldern 50-65 år hade flera av de tillfrågade inte vänner och bekanta som handlar på Filippa K, 

utan familjemedlemmar så som yngre döttrar som gör det. 

 

 

Göteborg Ja Nej Totalt 

20-35 år 8 4 12 

35-50 år 5 4 9 

50-65 år 7 3 10 

Procent  64,5 35,5 31 

 

Göteborg 

Större delen av respondenterna har vänner och bekanta som idag handlar hos Filippa K. I 

åldersgruppen 50-65 var det främst döttrar och deras vänner som handlar hos företaget. I 

målgruppen 20-35 år kommenterade två respondenter att deras äldre syskon och mammor 

handlar hos Filippa K. I åldersgruppen 35-50 år var det främst vänner i samma ålder som 

köper kläder hos Filippa K.  

 

4.3.9.3 Analys av ”Handlar dina vänner och bekanta på Acne Jeans eller Filippa 
K?” 
 

Betydligt fler respondenter i Göteborg än i Stockholm hade vänner och bekanta som handlar 

hos Acne Jeans. Ett intressant resultat i undersökningen var att i Göteborg var den äldre 

målgruppen 50-65 år en köpstark grupp. I Stockholm och Göteborg skiljer sig inte svaren, det 

var ungefär lika många som hade vänner och bekanta vilka handlar hos Filippa K.  

 

Vi anser att det finns ett samband mellan respondenternas eget köpbeteende och deras vänner 

och bekantas köpbeteende. Enligt Kotler och Armstrong finns det mindre subkulturer som 

innefattar mindre grupper av konsumenter som delar samma värderingar (Kotler & 

Armstrong, 2008, s.131). Teorin stärker vår analys om att respondenterna som inhandlar 

plagg hos Acne Jeans eller Filippa K, även har vänner och bekanta som handlar hos 

varumärket. 

 

4.3.10 Val av varumärke 
 

Nedan redogörs för vilket av varumärkena respondenten i Stockholm respektive Göteborg 

föredrar. 

 

4.3.10.1 Vilket av varumärkena föredrar du?  
 

Stockholm Acne  Filippa K Totalt 

20-35 år 3 7 10 

35-50 år 2 6 8 

50-65 år 0 10 10 

Procent  17,9 82,1  28 
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Stockholm 

Utifrån siffrorna är Filippa K det företag som respondenterna föredrog framför Acne Jeans. I 

åldersgruppen 50-65 år syns det tydligt att det prefererade varumärker är Filippa K.  

 

 

Göteborg Acne  Filippa K Totalt 

20-35 år 8 4 12 

35-50 år 1 8 9 

50-65 år 0 10 10 

Procent  29 71 31 

 

Göteborg 

I åldersgruppen 20-35 år föredrog majoriteten av respondenterna Acne Jeans. I åldersgruppen 

35-50 år var det endast en respondent som föredrog Acne Jeans, medan den äldsta 

åldersgruppen uteslutande föredrog Filippa K framför Acne Jeans.  

 
4.3.10.2 Analys av ”Vilket av varumärkena föredrar du?” 
 

När de tillfrågade stod i valet mellan Acne Jeans och Filippa K, var Filippa K det varumärke 

som överlägset dominerade respondenternas svar i både Stockholm och Göteborg. Den enda 

avvikande åldersgruppen var 20-35 år i Göteborg, där majoriteten av respondenterna i första 

hand valde Acne Jeans. Vi antar att valet av varumärke har en stark anknytning till den attityd 

respondenten har till respektive varumärke.  

 

En anledning som vi antar kan ligga till grund för att majoriteten av respondenterna väljer 

Filippa K framför Acne Jeans kan vara att de tillfrågade är mer medvetna om Filippa K. Vi 

menar att den tillfrågade kanske hellre väljer märken de känner till väl än varumärken som de 

inte har några associationer till. Vår analys stöds av Solomon, Bamossy och Askegaards teori 

om sambandet mellan vetskap, känslor och beteende, där vetskapen och känslorna ligger till 

grund för köpbeteendet (Solomon, Bamossy och Askegaard, 2002, s.129). 
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4.4 Sammanfattande analys  
 

Vi har valt att göra en sammanfattande analys om Acne Jeans, Filippa K och 

konsumentundersökningen. Avsikten är att göra en lättförståelig analys mellan företagen och 

konsumenten för att på så sätt redovisa dynamiken mellan sändare och mottagare. Vi kommer 

att strukturera kapitlet genom att analysera respektive företag med konsumenten i Stockholm 

och Göteborg. 

 

4.4.1 Acne Jeans och konsumenten i Stockholm och Göteborg  
 

Acne Jeans målgrupp är nischad och därför anser vi att Acne Jeans själva tycker att de inte 

behöver marknadsföring för att kommunicera sitt varumärke till kund. Majoriteten av 

respondenterna i undersökningen i Stockholm kände inte till varumärket i motsats till 

Göteborg. Därför anser vi att företaget inte lyckats positionera sig på den stockholmska 

marknaden. Vi antar att anledningen är att det har varit brist i kommunikationen, 

konsumenten har därför inte haft möjlighet att bli medveten om Acne Jeans. Om kunden inte 

är medveten om varumärket har det inget värde (Melin i Apéria & Back 2004, s.63). Vi anser 

dock att Acne Jeans har lyckats påverka, konsumenter som är medvetna om varumärket, 

gällande attityder och köpbeteende. Det grundar vi på Solomon, Bamossy och Askegaards 

teori om sambandet mellan vetskap, känslor och beteende (Solomon, Bamossy och 

Askegaard, 2002, s.129). Respondenterna i Göteborg som Acne Jeans har lyckats förmedla 

sitt budskap till, hade positiva associationer till varumärket vilket vi antar har skapat lojala 

band till Acne Jeans.  

 

Acne Jeans vill uppfattas som ett jeanstillverkande företag som tillverkar moderiktiga kläder 

med hög kvalitet. Undersökningen visade att många av respondenterna uppfattade Acne Jeans 

som ett jeanstillverkande företag. Vi anser att Acne Jeans kanske borde utveckla sin 

varumärkesimage då vi anser att de inte bara erbjuder ”vanliga” jeans utan också trendriktiga 

plagg. Kotler och Armstrong menar att företagets själ och personlighet ska stämma överens 

med företagets varumärkesimage, vilket vi tycker att Acne Jeans borde utveckla (Kotler & 

Armstrong 2006, s. 219). 

 
4.4.2 Filippa K och konsumenten i Stockholm och Göteborg  
 

Filippa K vänder sig till alla konsumenter som uppskattar mode och hög kvalitet. Filippa K 

använder sig inte av traditionell marknadsföring, men trots det tycker vi att de har lyckats 

kommunicera sitt varumärke till målgruppen. Alla respondenter i Göteborg och Stockholm 

kände till Filippa K. Därför anser vi att Filippa K lyckats positionerat sig i konsumentens 

medvetande. Vår analys stöds av Kotler och Armstrong som anser att det är viktigt att 

plantera varumärkets unika fördelar i konsumentens medvetande (Kotler & Armstrong 2006, 

s.216). I och med att Filippa K har lyckats göra kunden medveten om varumärket anser vi att 

de också kan påverka konsumentens attityd och köpbeteende. Attityden till Filippa K hos 

respondenterna upplevde vi vara enhetlig och de hade starka associationer till varumärket.  

Framför allt var det respondenterna i Stockholm som var lojala till varumärket. Vi antar att de 

är lojala mot varumärket på grund av deras mentala inställning till Filippa K. Det grundar vi 

på att lojala kunder enligt Day i Söderlund, är konsumenter som köper produkter samt har 

starka preferenser till ett varumärke (Söderlund 2000, s. 24). 

 

Filippa K vill uppfattas som ett modeföretag som erbjuder enkla, stilrena och högkvalitativa 

plagg. Undersökningen visade att alla respondenter oavsett stad uppfattade Filippa K: s 
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varumärkesimage. Vi anser dock att Filippa K borde utveckla marknadskommunikationen så 

att allt företaget sänder till konsumenten uppfattas enhetligt. Det på grund av att konsumenten 

inte ska få en förvirrad bild av företagets image (Kotler et al 2005, s. 725). 
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5. Slutsats 
 

I kapitlet kommer vi att redogöra svar för våra huvudproblem och delproblem. Vi kommer att 

presentera slutsatserna i den ordning som problemformuleringarna är indelade i.  

 
5.1 Huvudproblem 1 
 

 Vad vill Acne Jeans och Filippa K förmedla med sina varumärken till marknaden?  

 

Acne Jeans vill med sitt varumärke förmedla att de är ett företag som gör moderiktiga kläder 

med hög kvalitet. De förmedlar det till marknaden genom att skapa emotionella variabler som 

bidrar till ökat mervärde för kunden. Acne Jeans gör det genom att de sätter sin personliga 

prägel på design, utformning av butiker samt kringservice.  

 

Filippa K vill förmedla tidlösa plagg av hög kvalitet med en modern känsla till ett 

kommersiellt pris. Varumärket förmedlas till marknaden genom ett enhetligt intryck som 

genomsyrar allt i företaget. Varumärket upprätthålls och stärks genom att Filippa K håller sina 

löften till kunden om högkvalitativa, stilrena och kvalitetsmässiga plagg.  

 

Vi kan dra slutsatsen att både Acne Jeans och Filippa K lyckas på ett bra sätt förmedla sina 

varumärken till marknaden, då deras utsända budskap stämmer väl överens med företagens 

affärsidéer.  

 

5.2 Huvudproblem 2  
 

Hur uppfattar konsumenten Acne Jeans och Filippa K: s varumärken beträffande 

attityder och köpbeteende? 

 

Vi har identifierat tre olika attityder som konsumenten har gentemot Acne Jeans. 

Konsumenten har antingen en positiv, negativ eller en obefintlig attityd till varumärket. De 

personer som har utvecklat en relation till Acne Jeans har en positiv inställning till 

varumärket. De konsumenter som inte kan identifiera sig med Acne Jeans har en negativ 

inställning till Acne Jeans. Därmed är konsumentens beteende beträffande köp och lojalitet 

sammankopplat med attityden till varumärket. 

 

Den obefintliga attityden grundar sig på att konsumenter inte känner till Acne Jeans 

varumärke och därför uteblir också konsumentens attityd och köpbeteende. Vår slutsats är att 

det generellt inte finns någon uppfattning om Acne Jeans i den äldre målgruppen 50-65 år. 

 

Konsumentens attityd och köpbeteende gentemot Filippa K är mer enhetligt. Attityden är 

likartad hos alla konsumenter oavsett ålder där alla känner till och har en relation till 

varumärket. Generellt är inställningen positiv till Filippa K, kunden har en hög grad av 

medvetenhet och känslor gentemot varumärket. Associationerna till varumärket är starka och 

konsumenten har en mental lojal inställning till Filippa K som i sin tur leder till 

återkommande köp. 
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5.3 Delproblem 
 

Hur skiljer sig uppfattningarna åt hos konsumenten i Stockholm respektive Göteborg? 

 

Den positiva attityden skiljer sig från Stockholm till Göteborg gällande Acne Jeans. I 

Göteborg har konsumenten en starkare relation till varumärket och därför har göteborgarna 

positiva associationer gentemot Acne Jeans.  

 

I Stockholm saknar konsumenten kännedom om Acne Jeans och har därför inte utvecklat en 

uppfattning. I Göteborg är det fler som känner till Acne Jeans, de har lyckats förmedla sitt 

varumärke till den göteborgska marknaden och på så sätt påverkat kunden beträffande 

attityder och köpbeteende. Vår slutsats är att konsumenten i Stockholm inte har haft möjlighet 

att bilda sig en uppfattning om Acne Jeans.   

 

Konsumentens positiva och negativa attityd till varumärket Filippa K är i stora drag lika i 

både Stockholm och Göteborg. Konsumentens uppfattningar om Filippa K beträffande attityd 

och köpbeteende i Stockholm och Göteborg är överlag positiva. Därav är en viktig slutsats 

från vår studie att konsumentens attityd och köpbeteendet inte skiljer sig åt från städerna utan 

det är konsumentens uppfattning av företagens kommunikation som är olika. Slutsatsen dras 

på grund av att Acne Jeans inte lyckats positionera sig på den stockholmska marknaden. 

Företaget använder sig av samma form av marknadsföring i båda städerna, men i Göteborg 

har konsumenten uppmärksammat varumärket. 
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6. Avslutande diskussion  
 

I kapitlet kommer vi att reflektera över vår undersökning, dess utformning av frågor och om 

hur tillförlitliga de svar som vi erhöll var. Reflektion kommer även att göras kring uppsatsens 

validitet reliabilitet samt generaliserbarhet. 

 

6.1 Reflektion kring uppsatsen 
 

I efterhand inser vi att det är vissa faktorer som kan ha påverkat resultatet av vår uppsats. En 

faktor kan vara att vårt val av bilder inte var representativa nog för Acne Jeans och Filippa K. 

Resultatet i undersökningen kunde möjligtvis också ha sett annorlunda ut om vi hade visat 

bilderna i en annan ordning.  

 

En annan bidragande faktor som kan ha påverkat svaren är att människor generellt känner sig 

stressade och inte villiga att stanna upp och besvara frågor på stan. Det var speciellt svårt att 

få åldersgruppen 35-50 år att delta i undersökningen. Omständigheterna försvårade arbetet 

och gjorde det svårt att göra ett urval. 

 

Respondenterna var mer flerordiga i början av undersökningen, därav fick vi många 

kommentarer på de första frågorna. Eftersom undersökningen tog cirka tre minuter att 

genomföra var respondenten inte lika aktiv i slutet av undersökningen. Med facit i hand borde 

vi ha haft flervalsfrågor som hade varit lättare att besvara för respondenten. 

 
6.2 Källkritik  
 

Syftet är här att reflektera över hur de källor som vi använt oss av har påverkat urvalet av data 

och tillförlitligheten i dem. 

 

6.2.1 Primära källor  
 

Vår undersökning bygger på intervjuer som vi utförde på stan vilket kan ha påverkat 

datainsamlingens pålitlighet. Vi anser ändå att respondenterna svarat sanningsenligt, dock kan 

stress samt missuppfattning ha påverkat svaren. Sammanfattningsvis tror vi inte att 

företeelsen haft inverkan på uppsatsens resultat eftersom svaren uppvisar tydliga trender. 

Dock kan respondenten omedvetet jämfört de två bilderna och satt dem i relation till varandra, 

vilket kan ha påverkat respondenternas inställning till bilderna. Vi anser att vi undvikit 

problemet i största möjliga mån genom att ge så objektiva frågor som möjligt. 

 

6.2.2 Sekundära källor 
 

Teorier som vi har använt tycker vi har hög relevans för studiens innehåll. Vi har använt oss 

av flera olika källor för att ge läsaren samt oss själva en bred kunskap om ämnet. Det vi kunde 

ha förbättrat är att ställa flera forskares teorier mot varandra för att ge flera synvinklar till ett 

och samma ämne. Vi skulle också kunna ha använt oss vetenskapliga artiklar i större 

utsträckning då de tenderar att visa ny forskning.  
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6.3 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Vi kommer att behandla uppsatsen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i följande 

avsnitt.  

 

 

6.3.1 Validitet 
 

Intervjufrågornas utformning och antal anser vi har bidragit till en relativt hög validitet. 

Antalet frågor kunde dock ha varit färre för att bibehålla respondentens uppmärksamhet under 

hela intervjutillfället. Intervjufrågorna granskades också av vår handledare innan 

undersökningen genomfördes. För att ytterligare stärka validiteten utfördes undersökningen 

först på testpersoner i Borås. I efterhand gav det ändå inte ett helt tillförlitligt utfall av 

undersökningen eftersom det är högre puls i Stockholm respektive Göteborg. Enligt 

undersökningens utfall kan vi konstatera att respondenter i åldersgruppen 50-65 år i mycket 

liten utsräckning var medvetna om företaget Acne Jeans. Dock anser vi att åldersgruppen var 

relevant att ta upp i sammanhanget, då vi ville erhålla en bild av hur kvinnor i alla åldrar 

uppfattar de två modeföretagen Acne Jeans och Filippa K. 

 

6.3.2 Reliabilitet  
 

Reliabiliteten är relativt hög eftersom vi genomförde undersökningen på en neutral plats där 

det var stor genomströmning av konsumenter vilket medförde att vi fick flera oliksinnade 

respondenter med i undersökningen. Vi anser också att vi har uppnått en hög reliabilitet 

eftersom tydliga trender gick att avläsa i sammanställningen av svaren. Vi anser också att 

antalet respondenter som medverkade i undersökningen gav en rättvisande bild på grund av 

att vi hade en bred vidd av åldersgrupper. Intervjufrågorna ställdes också på samma sätt till 

varje respondent för att säkerställa att vi inte påverkade svaren.  

 
6.3.3 Generaliserbarhet  
 

Generaliserbarhet innebär att det resultat som forskaren har fått fram i undersökningen även 

kan gälla en större population och inte bara den undersökta. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

162). Vi anser att vi har god generaliserbarhet i undersökningen i förhållande till vår 

problemformulering. Det grundar vi på att de slutsatser som dragits från 

konsumentundersökningen även skulle kunna gälla en större population.  

 

Den genomförda undersökningen har en relativt hög generaliserbarhet. Det baserar vi på att 

om undersökningen skulle utföras igen inom en snar framtid så skulle utfallet säkerligen bli 

detsamma. Dock anser vi att generaliserbarheten skulle minska om samma undersökning 

skulle genomföras efter en längre period, tillexempel två år. Det grundar vi på att 

kommunikationen från företagets sida kan se annorlunda ut då. Vi anser att antalet 

respondenter var tillräckligt för att uppnå en hög generaliserbarhet, då vi under 

intervjutillfället såg en tydlig trend i respondenternas svar.  
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6.4 Forskningsförslag 
 

Vi hoppas att vår uppsats har gett upphov till nyfikenhet och bidragit till en djupare förståelse 

för sambandet mellan attityder, köpbeteende och lojalitet. Något som väckt intresse hos oss är 

dynamiken mellan sändare och mottagare. Vi tycker att det skulle vara intressant att 

undersöka närmre hur kommunikation mellan konsument och företag företer sig. Förslag till 

ny forskning skulle kunna vara att undersöka hur konsumenten uppfattar företag som inte 

använder sig av reklam och annonser. Vidare skulle undersökningen utvecklas och även 

jämföra attityder hos manliga konsumenter. Det vore också intressant att studera företag som 

skiljer sig från varandra ur marknadsföringssynvinkel. Exempelvis kan ett företag som 

använder sig av mer traditionell marknadsföring, såsom H&M jämföras med ett företag som 

Acne Jeans.  
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Bilagor 
Nedan följer de i texten hänvisade bilagorna.  

 

Bilaga 1 
 
Begreppsdefinition 
 

Blogg Webbjournal, personlig och öppen dagbok på webben (Nationalencyklopedin, 2008-

02-12) 

 

Fast fashion Trenden för modeföretag att köpa in sina produkter närmre säsong, och 

följaktligen anamma trender när de dyker upp. (Designcouncil, 2008-02-13) 

 

Globalisering Handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av 

information och teknologi mellan länder. (Regeringskansliet, 2008-02-13) 

 

Hållbar utveckling ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (Nationalencyklopedin 

2008-02-13) 

 

Referensgrupp grupper som direkt (ansikte mot ansikte) eller indirekt har inflytande på en 

persons beteende och attityd. (Kotler et al 2005, s. 260)  

 

Second hand Begagnade kläder, idag liktydigt med genomtänkt återbruk och mode. 

(Nationalencyklopedin 2008-02-13) 

 

Word of mouth Personlig information om en produkt mellan målgruppsperson och grannar, 

vänner, familjemedlemmar och bekanta. (Kotler et al 2005, s.924) 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3:1 Elements in the communication process (Kotler 2005, s. 729) 
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 Bilaga 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modell 3:2 the brand building process, (Melin 1997 s.279) 
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Physiological needs 

Hunger, thirst 

Safety needs 
Security, protection 

Social needs 
Sense of belonging, love 

Ego needs 

Self-esteem,  

recognition, status 

Self- 

actualization 
Realization and 

self-development 

Upper-level 

needs 

Lower-

level needs 

Bilaga 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 3:4 Levels of need in the Maslow hierarchy (Solomon et al 2006, s.99) 
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Bilaga 5 
 
Intervjufrågor till tillfrågade respondenter  
 

1. Hur gammal är du?          20-35 år   35-50 år                50-65 år 

 

2. Vad tycker du spontant om bild A, vilka känslor förmedlar bilden? 

 

 

3. Är det något på den här bilden som ser bekant ut? 

 

 

4. Bilden är en imagebild från ett svenskt modeföretag. Efter att du sett bilden, blir du 

intresserad av att se mer av varumärkets produkter? 

 

 

5. Vad tycker du spontant om bild F, vilka känslor förmedlar bilden?  

 

 

6. Är det något på den här bilden som ser bekant ut? 

 

 

7. Bilden är en imagebild från ett annat svenskt modeföretag. Efter att du sett bilden, blir 

du intresserad av att se mer av varumärkets produkter? 

 

 

8. Vet du vilka företag de här bilderna representerar? 

 

9. OM NEJ: De här bilderna är imagebilder för Acne Jeans och Filippa K. Vilken bild 

tror du föreställer vem? 

 

Frågor om Filippa K 

10. Hur skulle du spontant beskriva Filippa K? 

 

 

11. Köper du kläder från Filippa K?  

Om NEJ, skulle du vilja köpa kläder från Filippa K? Varför? 

 

Om JA, hur ofta köper du kläder från Filippa K?  

 

Om JA, varför köper du kläder från Filippa K? 

 

 

12. Handlar dina vänner och bekanta på Filippa K? 

 

Frågor om Acne Jeans 

13. Hur skulle du spontant beskriva Acne Jeans? 

 

 

14. Köper du kläder från Acne Jeans? 
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Om NEJ, skulle du vilja köpa kläder från Acne Jeans? Varför? 

 

Om JA, hur ofta köper du kläder från Acne Jeans? 

 

Om JA, varför köper du kläder från Acne Jeans? 

 

 

15. Handlar dina vänner och bekanta på Acne Jeans? 

 

Frågor om båda företagen 

16. Vilket av varumärkena föredrar du? 
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Bilaga 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagebild för Acne Jeans
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Bilaga 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagebild för Filippa K 
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