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Förord 
 
Vi vill börja med att framföra ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid att besvara vår 

enkät. Sedan vill vi tacka våra nära och kära för att Ni stått ut med oss under mindre 

framgångsrika perioder under vårt arbete. Men framförallt vill vi tacka de aktörer som hjälp oss 

under vägen och bidragit till att uppsatsen färdigtställts, vi ger Er en stjärna i himlen! 

  

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett härligt samarbete under våren 2007, med högt i tak 

och alltid glimten i ögat!  

 

Fredrik Sjödin & Robin Johansson, Umeå 2007-05-25. 
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Sammanfattning 
 
 
Varumärken har en lång historia och attityden till dess betydelse har över åren förändrats. Vi ser 

idag att företagen lägger betydligt mer fokus på varumärkesfrågor och att konsumtionen av 

lyxvaror ökar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag med begränsade resurser 

kan skapa varumärken som uppfattas som lyxiga. Vi kommer att gå igenom relevanta teorier som 

i huvudsak behandlar varumärkesstrategi, varumärkesidentitet samt lyxvarumärken. Vi 

identifierar hur små företag skapar ett varumärke och de faktorer som bidrar till varumärkens 

lyxighet. För att därefter undersöka vilken betydelse konsumenterna anser att faktorerna har för 

att varumärket ska uppfattas som lyxigt. Undersökningen av konsumenterna sker genom en 

enkätundersökning. Resultatet från undersökningen visar att vissa faktorer är viktigare än andra 

för att skapa ett lyxigt varumärke. De faktorer som är viktigast för små företag med begränsade 

resurser är; att produkterna har en hög kvalité, priset på produkterna är högt, att varorna sälj i en 

begränsad upplaga samt att försäljningsplatsen håller en hög status. I våra slutsatser kommer vi 

att presenteras en modell, som vi kallar lyxvarumärkestrappan. Slutsatsen av vår studie är att om 

små företag går igenom lyxvarumärkestrappan på ett framgångsrikt sätt finns det goda 

möjligheter för små företag med begränsade resurser att skapa ett lyxigt varumärke.  
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1 Inledning 

Ämnet i vår uppsats är hur varumärken skapas och framförallt när varumärket ska uppfattas som 

lyxigt. I det första kapitlet kommer vi att presentera inom vilket område vi valt att skriva vår 

uppsats. Vi kommer i bakgrunden gå igenom ämnets relevans idag, inledning till våra teorival 

samt det problem vi ämnar undersöka. Vi fortsätter med vårt syfte och kapitlet avslutas med 

avgränsningar och en disposition av det resterande arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

McDonalds VD anser att McDonalds varumärke är mer värt än företagets samtliga tillgångar. I en 

situation där McDonalds alla materiella tillgångar, alla byggnader och all utrustning skulle 

förstöras menar han att det skulle räcka med varumärkets värde som säkerhet för att låna upp och 

återuppbygga hela verksamheten under en mycket kort tidsperiod. 1  

 

Varumärken har en lång historia och dess betydelse har förändrats genom åren. Första 

användningsområdet var att använda sig av bilder för att kommunicera med konsumenter som 

inte kunde läsa. Nästa steg i utvecklingen var att hantverkare skulle ge sina varor kännetecken 

som skulle skilja ut deras varor från andras. Vilket även gav kunderna en möjlighet att skapa sig 

en uppfattning om kvalitén på olika varor.2  

 

Att skapa ett varumärke är viktigt ur ett företagsperspektiv och med hjälp av varumärket kan 

företaget differentiera sig från konkurrenterna.3 Att skilja sig från sina konkurrenter kännetecknar 

ett starkt varumärke, Frans Melin menar även att ett starkt varumärke ska kunna skapa 

märkeslojala kunder.4 Meningen med differentiering är att skilja företaget från mängden, vilket 

ger fördelar genom att det blir svårare för kunden att byta ut varumärket mot ett annat och 

                                                 
1 Philip Kotler, et al. Principles of Marketing (Fourth European Edition, Essex: Pearson Education Limited. 2005), 
555 
2 Per Håkansson och Richard Wahlund. Varumärken, från teori till praktik (Stockholm: Handelshögskolan, 1996), 5-
7 
3 Matt Haig, Att lyfta ett varumärke (Malmö: Liber, 2005), 5 

4 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 206-207. 
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därmed kan ett högre pris sättas utan att kunder går förlorade.5 Varumärket ska på långsikt ge 

företaget konkurrensfördelar som ska resultera i framtida tillväxt och lönsamhet. 6 

 

”Oavsett om företaget är en bank eller leksaksaffär är det själva varumärket som avgör om det 

kommer lyckas eller inte. Varumärkets framgång motsvarar affärsframgångarna.” 7 

 

Ett varumärke kan användas för att förmedla en identitet. Melin menar att varumärkesidentiteten 

är viktig eftersom det är den som beskriver hur företaget önskar att uppfattas av konsumenterna.8 

Enligt Alina Wheeler är det viktigt för både små och stora företag att skapa en 

varumärkesidentitet. Identiteten ska göra konsumenterna medvetna om märkets unika drag och 

genom en lojalitet till varumärket skapa framgång.9 Likaså menar Melin att 

varumärkesidentiteten ska tydliggöra kännetecken som är unika men även att den ska visa vad 

varumärket står för. 10 

 

Företaget Peak Performance var ett litet företag som startades 1986 i en skidlift i Åre. Det var ett 

gäng skidkompisar som hade en önskan om att skapa bättre och snyggare skidkläder. De första 

skidkläderna präglas genomgående av en hög kvalité. 20 år senare är Peak Performance ett starkt 

internationellt varumärke med en välutvecklad produktportfölj. Med detta exempel vill vi visa på 

att små företag kan lyckas skapa ett lyxigt varumärke om företag lägget fokus på rätt faktorer i 

företagets uppbyggnad.11 

 

Attityden till varumärken hos företag har förändrats över tid. I dagens marknadsföring läggs 

alltmer fokus på att skapa starka varumärken. Vi ser dagligen massiva reklamkampanjer i olika 

tv-kanaler där företagen lägger mycket pengar på att stärka och positionera sina varumärken. 

Varumärkets förmåga att skapa värden för företag uppmärksammas alltmer. Att varumärket har 

blivit en viktigt strategisk fråga som nu beslutas av ledningsgruppen i stället som tidigare på 

                                                 
5 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 71 
6 Ibid. 70 
7 Matt Haig, Att lyfta ett varumärke (Malmö: Liber, 2005), 5 
8 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 85-88 
9 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 15 
10 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 85-88.   
11 Peak Performance, 2007-06-05, 15:50, Hämtat från 
http://www.peakperformance.se/templates/PageFlash____417.aspx 
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mellanchefsnivå, visar dess betydelse och aktualitet.12 

 

Sveriges ekonomi är för tillfället mycket bra, konsumtionen utvecklas väldig bra på grund av att 

en bra inkomstutveckling och att sysselsättningen ökar och räntorna fortsätter vara låga.13  

Enligt Statistiska centralbyrån har detaljhandeln ökat under hela våren 2007. Vi kan bland annat 

se att i mars 2007 ökade handeln med cirka 10 procent jämfört med samma tidpunkt 2006.14 

Enligt Handels utredningsinstitut konsumerar vi inte bara fler varor utan också varor av allt högre 

kvalité.15 Företag inom lyxvarubranschen, exempelvis Dior satte under 2006 försäljningsrekord 

och deras nettovinst ökade markant.16 Fler företag som exempel Rolls-Royce vittnar även de om 

att 2006 var ett bra år samt att framtiden ser väldigt ljus ut.17 Vi kan alltså se en förändring i 

konsumtionsmönstret hos den svenska befolkningen. Vi får alltjämt en större plånbok vilket leder 

till en större konsumtion, men även varor av en högre kvalité inhandlas i allt större grad. Vi ser 

även att företag i branschen för lyxvaror presenterar goda resultat och det ser ljust för dessa 

företags framtid. Denna förändring sammantaget ger företagen goda incitament att tillgodose 

kunderna deras behov av lyxigare varor. 

 
Efterfrågan på lyxvaror ökar alltjämt och ger därmed möjligheter för fler företag att fylla den 

ökande efterfrågan med ett större utbud av lyxvaror. Ett företag som säljer lyxiga varor bör 

naturligtvis uppvisa ett varumärke som uppfattas som lyxigt. Hur skapar då företag den 

uppfattningen om sitt varumärke? 

 

Bernard Arnault, skaparen av lyxvarumärkesjätten LVHM som bland annat tillhandahåller 

varumärken som Louis Viutton och Dior menar att ett lyxvarumärke måste vara tidlöst och 

modernt samtidigt. Arnault påpekar även att hög kvalité är ett måste för ett lyxvarumärke och 

                                                 
12 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 9  
13 Regeringen, 2007-06-05, kl. 10:41. Hämtat från http://www.regeringen.se/sb/d/8989/a/80529 2007-06-05 
14 Statistiska Centralbyrån, 2007-06-05, kl. 10:14. Hämtat från 
http://www.scb.se/templates/pressinfo____200785.asp 
15 Handelns Utredningsinstitut, 2007-06-05, kl. 10:47. Hämtat från 
http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=117&document=862 
16 Dior, 2007-06-05, kl. 10:22. Hämtat från http://www.dior-finance.com/en/index.asp 
17 Rolls Royce, 2007-06-05, kl. 10:33, Hämtat från http://www.investis.com/rollsroyce/results/ar06.pdf 
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menar att ett lyxvarumärke ska visa en högre tillväxt än normal standard. 18 Företag som säljer 

lyxprodukter har även länge ansett att marknadsföringen är nyckeln till det mesta.19 

 

För att stärka sina varumärken väljer bland annat företag idag att sponsra evenemang, som 

visserligen ligger långt ifrån deras kärnverksamhet, men ändå ger rätt signaler till deras 

varumärke. År 2007 sponsrar Louis Vuitton seglartävlingen Americas Cup vilket är ett tydligt 

exempel på hur marknadsföring kan användas för att stärka varumärket. Att skapa ett starkt 

varumärke kräver enligt Melin resurser från företagets sida, i fråga om både tid och kapital. 

Därför kan det vara en riskfylld investering, speciellt för resurssvaga företag.20 Beroende på 

resurserna menar Welsh och White att företagen kan skapa varumärken på olika sätt och i olika 

utsträckning. Enligt Welsh och White kan ett resursstarkt företag anlita en professionell 

designbyrå för att ta fram en logotyp och använda dyra kommunikationskanaler i sin 

markandsföring, vilket inte ett resurssvagt företag har samma möjlighet att göra. 21  

Följaktligen är det resurskrävande att skapa lyxiga varumärken. Vi anser det därför intressant att 

undersöka hur små företag, med hjälp av dagens varumärkesteorier, ska gå till väga för att skapa 

sig ett varumärke som uppfattas lyxigt, trots att de är resurssvaga. Vi frågar oss hur små företag 

på bästa sätt kan utnyttja varumärkesteorier inom sin ekonomiska ram för att bygga ett varumärke 

som uppfattas som lyxigt.  

 

Vår problemformulering blir följaktligen: 

 

- Hur kan små företag med begränsade resurser skapa varumärken som uppfattas lyxiga?  

                                                 
18 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
19 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 446 
20 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 13. 
21 Welsh, J. & J, White A. Small Business is Not a Little Big Business, Harvard business review, Vol. 59, Utgåva 4, 
Jul/aug 1981. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur små företag med begränsade resurser kan skapa 

lyxiga varumärken. För att uppnå syftet tar vi reda på vilka faktorer som är viktiga när små 

företag ska skapa varumärken och vilka faktorer som är viktigast när ett varumärke ska uppfattas 

som lyxigt. 

 

. 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått till väga när vi sökt teorier och 

primärdata. Vidare presenteras källkritik och vår förförståelse, vi avslutar kapitlet med vår 

forskningsansats. Vi vill genom detta ge läsaren möjlighet att utvärdera den vetenskapliga grund 

studien baseras på samt för att studien ska kunna upprepas av andra forskare. 

 

2.1 Teori och datainsamling 

För att på ett effektivt sätt ta reda på vilka författare som skrivit böcker och artiklar inom vårt 

område, började vi med att läsa andra författares arbeten som ligger inom vårt ämne. I deras 

källhänvisningar hittades flera intressanta uppslag till litteratur som även vi skulle kunna 

använda. Vi kunde relativt snabbt genom att studera olika teorier se vilka författare som det ofta 

hänvisades till och genom detta sätt få en bild av vilka författare som är mest insatta i vårt 

ämnesområde. De verktyg som användes mest frekvent för att samla in materialet var, 

Universitetsbibliotekets databas ALBUM, sökmotorerna Business Source Premier (EBSCO) och 

http://scholar.google.se/. Det finns en uppsjö av litteratur när det gäller skapandet av varumärken. 

Vi har valt att använda oss av erkända författare inom området och endast använda vetenskapliga 

artiklar i teoriavsnittet. De mest refererade författarna i vår studie är Kapferer, Melin, Wheeler, 

Beverland samt Aaker. Vi finner att en kort presentation av författarna är på sin plats. Jean-Noël 

Kapferer är en av världens ledande experter inom varumärken. Han har skrivit sex böcker om 

varumärken, reklam och kommunikation. Han fungerar även som konsult till många 

internationella företag. Frans Melin är ekonomidoktor och är en av Nordens ledande forskare i 

varumärkesstrategi. Han är idag ansvarig för forskningen kring Strategic Brand Management vid 

ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Alina Wheeler samarbetar för närvarande med de bästa 

designers i världen för att skapa nya varumärkesidentitetssystem. Hon har skrivit Designing 

Brand Identity som säljs i både Nordamerika, Europa och Asien. Michael Beverland är doktor i 

företagsekonomi vid University of South Australia. Beverland har skrivit en mängd artiklar inom 

marknadsföringsområdet och arbetar för närvarande som Senior Lecturer vid University of 

Melbourne. David Aaker är professor i marknadsföringsstrategi vid University of California. 

Aaker har skrivit mer än 80 artiklar och 10 böcker om affärsstrategi, reklam och 

varumärkesbyggande. 
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2.2 Primärdata 

Genom att studera olika teorier kan vi ta reda på vilka faktorer som skapar ett lyxigt varumärke. 

Skönheten ligger som bekant dock i betraktarens öga, vilka faktorer anser kunderna att ett lyxigt 

varumärke skall innehålla? Kundernas uppfattning om dessa faktorer tänker vi undersöka genom 

en kvantitativ studie. Vår primärdatainformation kommer att samlas in genom en 

enkätundersökning. I kapitel fyra återfinns mer information om hur vi gick till väga med 

enkätundersökningen. 

 

2.3 Källkritik 

2.3.1 Källkritik sekundärdata 

I metodavsnittet har vi tagit teorier från fyra olika författare eftersom just metoddelens inslag 

skiljer sig beroende på vad författaren har för synsätt. Med teorier från olika författare har givit 

oss en bra övergripande bild och vi har kunnat använda de teorier som passar oss bäst och de som 

vi anser mest relevanta. 

 

I vår problembakgrund har vi valt en källa från Svenska Dagbladet. Vi är medvetna om att den 

inte har någon vetenskaplig förankring och att innehållet är delvis obeprövat men anser inte att 

den ligger till grund för några stora slutsatser och där med anser vi att den är fullt brukbar för att 

visa på ämnets aktualitet.  

 

De artiklar vi använt oss av i teoriavsnittet är granskade av andra forskare, så kallade peer-

reviewed och de är publicerade respekterade tidskrifter. Vi anser därför att artiklarna är pålitliga. 

Vi har ändå kritiskt granskat innehållet för att undvika misstolkningar och brister. Flera av 

artiklarna vi använt oss av har dessutom refererats av andra författare vilket tyder på att artikeln 

har relevant information. Vi har dessutom på de ställen vi ansett det nödvändigt valt att granska 

författarens källor, detta för att säkerställa att inga misstolkningar uppstår. 

 

De böcker vi har använt har vi kritiserat på samma villkor som artiklarna. Eftersom vi 
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kontinuerligt kritiskt analyserat källorna enligt ovan beskrivna process anser vi det inte 

nödvändigt att granska alla individuellt i detta kapitel.  

 

2.4 Förförståelse 

Vi två som skriver denna uppsats befinner oss på samma utbildningsnivå inom företagsekonomin 

där vi valt marknadsföring som inriktning. Vi har en ålderskillnad på 10 år och har olika 

erfarenheter från tidigare anställningar, vi kommer dessutom från olika platser i Sverige. Vår 

bakgrund har bidragit till olika perspektiv i våra diskussioner och tolkningar av teorier och 

empiri, vilket vi tycker har främjat vår uppsats. Vår förkärlek till marknadsföring och 

kundbeteende styrde oss in på vårt ämnesval. Vi är medvetna om att våra tidigare kunskaper och 

upplevelser kommer att påverka vår studie, bland annat hur vi tolkar teorier och drar slutsatser. 

Det anser vi inte är ett hinder för vår studie utan snarare en tillgång.  

 

Om en annan forskare studerar samma teorier som oss tror vi att samma slutsatser kommer att 

dras. Vi utgår från att de författare vi använder oss av tolkar verkligheten på samma sätt som oss 

vilket leder till att vi inte kommer att analysera teorierna på ett annorlunda sätt än en annan 

forskare. Då vi samtidigt tror att vår förförståelse ger oss olika perspektiv på verkligheten är vi 

medvetna om att tolkningsdifferenser mellan olika individer kan förekomma. Vi anser ändå att 

vår individuella påverkan på studiens resultat kommer påverka minimalt, vilket vi anser gör 

studien objektiv. Genom detta resonemang anser vi det svårt för oss att välja en ontologisk 

ståndpunkt, men vi anser att den ligger mer mot objektivism med inslag av konstruktionism 22. 

 

2.5 Ansats 

Vi kommer att börja med att studera olika teorier för hur företag skapar varumärken som 

uppfattas lyxiga. Utifrån de faktorer teorierna anser behövs för att skapa lyxiga varumärken 

kommer vi att pröva dessa i en empirisk studie. Att bygga upp en kunskap om ämnet innan 

empirin ger oss större möjligheter att ställa mer korrekta frågor till respondenterna. Det finns idag 

flera vedertagna teorier om hur varumärken skapas och vi finner ingen poäng i att skapa 
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ytterligare teorier utan anser det mer relevant att bredda befintliga teorier med ytterliggare 

information. Därför är det mest relevant att börja vår uppsats med att studera teori. Vi kommer 

alltså att använda oss av ett deduktivt angrepps sätt i vår uppsats23. 

 

När det gäller skapandet av lyxvarumärken tillkommer flera faktorer och byggstenar vilka företag 

bör ta hänsyn till för att kunna skapa sig ett lyxigt varumärke. Stora företag med stora resurser 

har möjligheter att använda sig både av teoriernas rekommendationer och externa specialister för 

att skapa ett lyxvarumärke, vilket både tar tid och kostar pengar. Medan små företag måste 

försöka att plocka russinen ur kakan på grund av begränsade resurser. Vi vill ta reda på vilka 

faktorer är de mest relevanta och vilka är mindre intressanta. För att kunna ta reda på detta tänker 

vi undersöka vad kunderna tycker är viktigt och hur de uppfattar lyxiga varumärken. På det sättet 

har vi kunskap om vad teorierna förespråkar i varumärkesskapande men även vad kunderna 

anser. Vilket ger oss möjligheten att presentera ett antal framgångsfaktorer som små företag med 

begränsade resurser kan använda sig av för att skapa ett lyxigt varumärke utifrån sin situation. 

 

Vårt fokus ligger alltså på hur företag skapar lyxvarumärken. För att kunna nå dit måste vi 

studera väsentliga teorier inom området varumärkesbyggnad. Vi bryter ner vårt problem, hur små 

företag med små resurser skapar ett lyxigt varumärke, till mindre beståndsdelar som i uppsatsen 

benämns som faktorer. Vi anser att genom analysering av varje faktor för sig, kunna summera 

ihop dessa till en helhet som beskriver hela processen att skapa lyxiga varumärken på ett så 

tydligt sätt som möjligt. Det vetenskapliga förhållningssätt som ligger oss närmast under denna 

studie är följaktligen positivistiskt24. 

                                                                                                                                                              
22 Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings metodikens grunder (Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003), 
28  
23 Ibid. 22 -25 
24 Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings metodikens grunder (Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003), 
27 
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3 Teori 

Syftet med teoriavsnittet är att presentera tidigare forskning inom området varumärkesbyggnad 

för att kunna skapa förståelse för hur små företag skapar lyxiga varumärken. Vi har valt att hämta 

teorier från tre övergripande områden varumärkestategi, varumärkesidentitet och lyxvarumärken. 

Det har vi gjort eftersom vi anser dessa områden kompletterar varandra väl och ger oss en bra 

referensram till vår studie. Referensramen tar sin början i varumärkesstrategi, något vi anser är 

väsentligt för att få kunskap om hur ett företag går tillväga för att skapa ett varumärke. Därefter 

kommer teorier som berör varumärkesidentitet att behandlas, detta för att skapa en förståelse för 

hur små företag kan gå till väga för att skapa sin identitet. Då teorierna till stor del inte uppger 

storleken på företaget utgår vi från att den mycket väl kan appliceras på små företag. De 

identitetsskapandeteorierna beskriver inte ingående hur en lyxidentitet skapas därför anser vi det 

betydelsefullt att komplettera dessa med teorier om hur en lyxvarumärkesidentitet skapas. Vi 

kommer därför kontinuerligt i teoriavsnittet nämna vad som krävs för att skapa ett lyxigt 

varumärke, detta för att förstå vad som är viktigt för just lyxvarumärken till skillnad från övriga 

varumärken. 

 

3.1 Att skapa ett varumärke 

För att få en förståelse för vad små företag ska ha i sin utgångspunkt kommer vi först behandla 

teorier som beskriver grunden i att skapa ett varumärke. Detta eftersom vi tror att delarna i dessa 

teorier kommer att vara användbara i vår analys av små företags möjligheter att skapa 

varumärken.  

 

Enligt Wheeler börjar skapandet av ett varumärke genom att samla en stor mängd information.25 

Information om företagets visioner, fördelar, nackdelar, marknadsföringsstrategier och framtida 

planer ska samlas. En marknadsundersökning bör göras för att få bättre förståelse för kunderna 

och marknaden. Även konkurrenterna bör utvärderas för att få en uppfattning om hur andra 

varumärken på marknaden ser ut. Wheeler menar att desto djupare informationen om 

                                                 
25 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 99 
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konkurrenterna är desto större konkurrenskraft får varumärket.26 När all information är 

sammanställd kan företaget se vilka konkurrensfördelar varumärket har, vilka målmarknaderna är 

och vilka kärnvärden i varumärket som ska prioriteras. Med de uppmärksammandena kan 

företaget sätta upp rationella strategier och mål för att göra varumärket slagkraftigt.27 I mindre 

företag har ofta ägaren idéerna och visionerna i huvudet. En uppgift blir då att få ner dem på 

papper så andra inom företaget och även konsumenter kan ta del av och förstå företagets 

visioner.28 Enligt Melin är det generella målet med att bygga upp ett varumärke att skapa en bred 

bas av märkeslojala kunder. För att varumärket ska uppfattas som attraktivt gäller det att 

varumärket förknippas med värden som uppfattas positiva. Associationerna kring varumärket ska 

skapa ett mervärde för kunden, vilket i sin tur leder till kundlojalitet.29  

 

Wheeler menar att varumärkesbyggandet är svårt och kräver ett stort utbud av olika kompetenser 

samt ett smart strategiskt agerande av ledningen.30 Kapferer delar in varumärken i fyra nivåer; 

varumärket, övreprisklass varumärket, lyxvarumärket och ”la Griffe” som tillsammans bildar lyx- 

och varumärkespyramiden, se figur 1. Beroende på produkternas kvantitet och unicitet uppfattas 

varumärket mer eller mindre lyxigt. Kapferer menar att skapande av lyx är en kombination 

mellan de tre översta nivåerna.31 

 

                                                 
26 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 82-89 
27 Ibid. 99 
28 Ibid. 96-103 
29 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 206-207 
30 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 74 
31 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 69 
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Figur 1. Lyx- och varumärkespyramiden, Källa: Kapferer, 2005:69 (fri översättning). 
 

Kapferer menar vidare att olika varumärken samspelar på de tre översta nivåerna och skapar 

möjligheter åt varandra. Det är varumärket på den översta nivån som ska symbolisera unikt 

hantverk, perfektion i liten tappning och ska dela sin aura till varumärkena på de lägre nivåerna. 

Varumärkena på de lägre nivåerna är mer lönsamma och förser varumärket på den översta nivån 

med kapital för att upprätthålla dess lyxiga aura. Ett företag som till exempel agerar på tredje 

nivån uppifrån (övre pris och kvalité varumärkes nivån) är Dior. Produktionen på den tredje 

nivån karaktäriseras som ett internationellt varumärke med optimerad massproduktion av 

produkter. Rolls Royce och Hermès är exempel på produkter på den andra nivån uppifrån 

(Lyxvarumärkes nivån), dessa produkter kännetecknas av bland annat småskaliga upplagor. För 

att ett varumärke ska bli framgångsrikt och lyxigt bör företag ha varumärken på alla de tre 

översta nivåerna som förser varandra med resurser.32  

 

Vi anser att varumärkespyramiden är viktig för vårt arbete eftersom den visar hur ett 

lyxvarumärke konstrueras och kommer att vara användbar i vår analys av hur små företag kan 

                                                 
32 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 71-74 
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skapa varumärken som uppfattas som lyxiga. 

 

3.2 Varumärkesidentitet 

Teorin om varumärkesidentitet anser vi viktig för vårt arbete eftersom de behandlar hur företag 

vill uppfattas.33 Vi kommer att gå i genom hur ett litet företag kan gå tillväga för att förmedla 

varumärkesidentiteten. Vi anser att varumärkesidentiteten är intressant eftersom vi tror att den 

kan användas av små företag för att skapa lyxiga varumärken. Varumärkesidentitetsteorin 

kommer att bli användbar i vår analys i hur ett varumärke uppnår en identitet som uppfattas lyxig.  

 

En del i att skilja sin produkt från konkurrenterna är att ge produkten en identitet. Det görs bland 

annat genom att tilldela varumärket unika attribut i form av logotyp, namn och 

färgkombinationer.34 Ett varumärkes identitet är enligt Melin nära besläktat med ett varumärkes 

image, vi tycker därför att det är viktigt att definiera de båda begreppen för att få en bild av vad 

som skiljer dem åt. Varumärkesimage är hur konsumenterna i realiteten uppfattar varumärket.35,36 

Varumärkesidentiteten innefattar företagets kärnvärderingar, hur företaget vill att varumärket ska 

uppfattas samt vad varumärket står för.37 Aaker, Melin och Shiva Nandan argumenterar alla för 

att ett varumärkes image avser hur konsumenterna uppfattar varumärket. 38 För att kunna skapa 

en varumärkesidentitet måste varumärket ha en personlighet och en vision. Företagets 

personlighet är essensen av företagets värderingar och ståndpunkter. Ståndpunkterna och 

värderingarna menar Wheeler ska genomsyra hela organisationen och vara något som både 

anställda och kunder vill känna sig vid. För att få konsumenterna medvetna om identiteten bör 

företagen skapa symboler som konsumenter kan relatera till.39 Wheeler menar dock vidare att en 

väl utvecklad identitet är ingen säkerhet för framgång för varumärket. Det gäller att när 

identiteten väl är utvecklad att fortsätta upprätthålla den.40 Nandan lägger till att 

                                                 
33 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 96-98 
34 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 74-82 
35 Ibid. 85-88 
36 David A. Aaker. Building Stronger Brands (New York: The Free Press, 1996), 68-71 
37 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 97-98 
38 David A. Aaker. Building Stronger Brands (New York: The Free Press, 1996), 68-71 
39 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 16-29 
40 Ibid. 16-33 
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varumärkesidentiteten ska visa på dess unika attribut. Marknadsföringens 4P; produkt, pris, plats 

och påverkan berör identiteten och kan varieras för att uppnå unika attribut och därmed en viss 

identitet.41  

 

Genom en identitet kan företag förmedla sitt budskap till konsumenterna.42 Aaker menar att 

synliga faktorer runt produkter är viktiga för identiteten eftersom de direkt kopplas till 

varumärket. Det finns olika sätt att förmedla sin identitet till konsumenterna. Ett sätt är att 

erbjuda något mer än sina konkurrenter, som exempelvis bara servera ekologiska hamburgare.43 

Varumärkesidentiteten ska förpackas av företaget för att sedan tas emot av konsumenterna. 

Fortsättningsvis är varumärkesidentiteten nödvändig för att skapa ett starkt varumärke och måste 

korrelera med varumärkesimage.44 

 

Melin menar att är det fem faktorer som är av extra stor betydelse för processen att bygga upp en 

varumärkesidentitet om avsikten är att uppfattas som lyxig eller inte. Faktorerna är namnet, 

ursprunget, personligheten, användningsområdet och distributionen.45  

 

3.2.1 Namn 

Enligt Melin är namnet den viktigaste faktorn för att ge varumärket en identitet.46 Varumärkets 

namn är en faktor som är av stor betydelse då det är ett beslut som innebär konsekvenser på 

långsikt. Även för att det är kring namnet hela identiteten byggs upp. Namnet kan utformas på två 

sätt enligt Melin. Det ena sättet är att tilldela produkten ett namn som berättar om produktens 

användningsområde eller vad man vill att produkten ska stå för. 47 Exempelvis varumärket Peak 

Performance som låter konsumenten veta att deras produkter används för att prestera toppresultat. 

Det andra sättet är att tilldela produkten ett helt nytt namn, det vill säga ett namn som inte har 

                                                 
41 Nandan, S. An Exploration of the Brand Identity–brand Image Linkage: A Communications Perspective( Henry 
Stewart publications 1350-231X, Brand Management, Vol. 12, Nr. 4, April 2005), 268-270 
42 Ibid. 265 
43  David A. Aaker. Building Stronger Brands (New York: The Free Press, 1996), 78-82 
44 Nandan, S. An Exploration of the Brand Identity–brand Image Linkage: A Communications Perspective( Henry 
Stewart publications 1350-231X, Brand Management, Vol. 12, Nr. 4, April 2005), 268-270 
45 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 219-221 
46 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 219 
47 Ibid. 88-96  
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med produktens innehåll eller betydelse att göra48, till exempel Ford, vilket är taget efter 

grundarens efternamn. Vid beslutandet av vilket namn som ska väljas menar Melin att kostnad 

samt tidsaspekter bör beaktas eftersom varumärkesnamn som inte berättar något om produktens 

användning är mer kapitalkrävande att marknadsföra. Har företaget små ekonomiska resurser är 

ett varumärkesnamn med koppling till produktens användning att föredra eftersom det är lättare 

och mindre resurskrävande att kommunicera till konsumenterna.49  

 

Varumärkesnamnet är något som enligt Wheeler kontinuerligt replikeras för att skapa en identitet 

och repeteras bland annat genom mail, reklam, logotyp och därför är det viktigt att utforma 

namnet rätt. Wheeler menar precis som Melin att ett varumärkes namn är ett beslut som får 

långsiktiga konsekvenser eftersom det är svårt att ändra, därför är det viktigt att välja ett namn 

som inte uppfattas på fel sätt. Namnet ska associera till produkten, se bra ut i logotypen och i 

reklamen. Ett bra namn karaktäriseras av att det är lätt att komma ihåg, uttala, stava samt att det 

går att skydda av patent- och registreringsverket.50 Melin menar att varumärkets namn är det 

viktigaste attributet för att skilja sig från konkurrenterna eftersom namnet kan utformas så 

konkurrenterna har svårt att efterlikna det.51  

 

Namnets attribut är enligt Wheeler en sammanvävning av olika delar som ska ge varumärket sin 

identitet. För att ge varumärket en identitet behövs logotyper och symboler till namnet. Alla delar 

som väljs ska noga övervägas. Beroende på färgval, teckensnitt och symboler skickas olika 

signaler till konsumenten.52 Melin menade att varumärkets namn var den viktigaste komponenten 

då det direkt associerar till varumärkets betydelse. Han menar dock vidare att det kan variera 

beroende på bransch. I vissa fall är det själva förpackningen som utgör den mest betydelsefulla 

delen i varumärkets identitet vilket illustreras genom varumärket Absolut Vodka.53 Mer om 

förpackning finns i avsnitt 3.3.1 

 

                                                 
48 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 88-96 
49 Ibid. 221-222. 
50 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 48-49 
51 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 221-222 
52 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 106-118 
53 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 215-218 
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3.2.2 Varumärkets personlighet  

Varumärkets personliga värdegrunder utgör en betydande faktor vid skapandet av en 

varumärkesidentitet. Beroende på varumärkets personliga värdegrunder vill konsumenter i stor 

eller liten utsträckning identifiera sig med dem. Syftet med att utforma en personlighet är att få 

konsumenterna att vilja identifiera sig med varumärket.54 För att utveckla en personlighet till ett 

varumärke menar Melin att ett antal instrument bör användas:  

 

1. Skapa en bild av användaren som konsumenten vill identifiera sig med. 

2. Framträdanden i specifika sammanhang, tillexempel sponsra en skidtävlig för att skapa en 

sportig image. 

3. Framhäva sitt geografiska ursprung. 

4. Utforma en originell reklam. 

5. Använda kända personer som konsumenterna gärna identifierar sig med.  

6. Använda symboler i form av exempelvis människor som symboliserar vissa personligheter 

som att exempelvis Marlboro använder sig av en cowboy i sin reklam. 55 

 

Oberoende av om företagen vill skapa ett lågprisvarumärke eller ett lyxvarumärke kan dessa 

instrument användas fast på olika sätt. 

 

3.2.3 Distributionskanal 

Ett företag bör ställa sig frågor angående produktens användning, vem som ska köpa produkten, i 

vilket sammanhang den ska användas samt hur den ska användas. Användningsområdet är en 

faktor som spelar in om konsumenterna vill identifiera sig med produkten eller inte. Beroende på 

produktens användning ska olika strategier utformas. I utformningen är distributionskanalen en 

del som ska beaktas för att skapa rätt identitet, det går alltså att använda distributionskanalen för 

att förmedla en lyxig identitet.56 En del i distributionskanalen är de butiker där varorna säljs. 

Enligt Wheeler kan butikerna där varorna säljs hjälpa företaget att förmedla 

varumärkesidentiteten. Även klädseln på butikspersonalen kan enligt Wheeler förmedla olika 

                                                 
54 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 219-221 
55 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 93-96 
56 Ibid. 219-221 
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budskap beroende på färger, stil och associarer.57 Melin anser det viktigt att distributörerna har 

samma värdegrunder som företaget vill att varumärket ska symbolisera.58 Melin får medhåll av 

Groth m.fl. som menar att distributionskanalen kan användas för att öka exklusiviteten på 

varumärket. Genom att endast sälja varorna i ett begränsat antal butiker förstärks exklusiviteten.59 

 

Aaker gör en uppdelning av varumärkesidentiteten och menar att det finns en kärnidentitet samt 

en utökad identitet. Kärnidentiteten kräver identitetsbärare för att få konsumenten medveten om 

vad varumärket representerar.60 Identitetsbärarna är varumärket, logotypen, förpackningen 

symboler och marknadskommunikation. Målet är att samtliga dessa faktorer ska gå i harmoni 

med varandra och bidra till en gemensam bild av varumärket.61 Precis som Melin menar Aaker 

att det är viktigt att elementen runt produkten ger samma bild och passar ihop. 62 

 

3.3 Identitetsbärare  

Vi anser det viktigt att gå på djupet i hur företagen kan förmedla sin identitet och kommer därför 

att behandla olika faktorer som företagen kan använda sig av för att förmedla sin identitet, så 

kallade identitetsbärare. Vi kommer även att fortsätta beskriva vad som krävs för att nå en lyxig 

identitet. Identitetsbärarna kommer senare i arbetet användas för att ta reda på vilka som är mest 

betydande för att uppfattas som lyxig. Detta är viktigt eftersom identiteten från företagets sida 

och imagen från konsumenternas sida ska korrelera. Att veta vilka som är de mest betydelsefulla 

identitetsbärarna kommer även att vara viktigt i analysen av vilka små företag ska prioritera.  

 

3.3.1 Förpackning 

 

”You never get a second chance to make a first impression”.63  

                                                 
57 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 140-147 
58 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 219-221 
59 Groth, JC, Mcdaniel Stephen W. The Exclusive Value Principle (Journal of Consumer Marketing, Vol. 10, Utgåva 
1, 1993). 12-15 
60 David A. Aaker. Building Stronger Brands (New York: The Free Press, 1996), 85-92 
61 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 215-218 
62 David A. Aaker. Building Stronger Brands (New York: The Free Press, 1996), 93 
63 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 211 
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Melin menar att en produkts förpackning kan vara det första som uppfattas och den bör därför 

utformas för att skapa en bekräftande känsla. Genom att koppla förpackningen till en del av 

varumärket kan nya dimensioner i ett förpackningsattribut och design skapas. Det är viktigt att 

förpackningen går i harmoni med den identitet som varumärket ska förmedla.64 Genom att 

utforma förpackningen på rätt sätt kan varumärket få en högre status. Enligt Wheeler är 

förpackningen det konkurrensmedel som räknas till de mest effektiva. Att utforma en väldesignad 

förpackning och ha ett eget attribut på förpackningen ger förpackningens design 

köpindikationer.65 

 

3.3.2 Logotyp, marknadskommunikation, hemsida, slogan 

Wheeler menar att det är viktigt att skapa ett genomgående budskap i varumärket och att alla 

delar i företaget förmedlar samma budskap, oavsett om det är på hemsidan, under säljsamtal eller 

i reklamutskick.66 Det är viktigt att budskapet som väljs är möjligt att förmedla på ett enkelt sätt 

till konsumenterna och fungerar tillsammans med produkten på lång sikt.67 Wheeler argumenterar 

för att hemsidan är en av de mest kraftfulla kanalerna för att förmedla ett varumärke och kan ge 

varumärket en ytterligare dimension. Hemsidan låter konsumenten själv söka information utan att 

bli distraherad påflugna säljare. För att få hemsidan bra bör företaget förstå varför konsumenten 

besöker den. En bra utgångspunkt när hemsidan ska utformas är att svara på följande tre frågor:  

 

”Who is this company? Why does anyone need to know? What´s in it for me?”
68

 

 

Nästa del i att förmedla sin identitet är genom en slogan. En slogan kan ge konsumenterna en 

emotionell köpkänsla. Varumärkets slogan ska enligt Wheeler spegla budskapet och 

ståndpunkten genom en kort fras som skiljer varumärket från dess konkurrenter. För att stärka 

positioneringen kan även en slogan vara till hjälp.69 

                                                 
64 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 208-212 
65 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 134-135 
66 Ibid. 46-47 
67 Ibid. 
68 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 136 
69 Ibid. 50-51 
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3.4 Lyxiga identitetsbärare 

I detta avsnitt kommer vi att fortsätta behandla identitetsbärare men kommer även att gå på djupet 

i vad som karaktäriserar just lyxigheten i varumärken. Vi vill belysa detta för att vi tror att det 

kommer att vara viktigt senare i analysen av hur små företag går till väga för att uppfattas som 

lyxiga.  

 

3.4.1 Reklam & Pris 

Ett företags uppgift är att skapa associationer mellan produkten och varumärket genom reklam 

och säljfrämjande åtgärder, enligt Melin. Det är främst reklamen som skapar kopplingen mellan 

varumärket och produkten. Är den kopplingen lyckad kommer konsumenten automatiskt koppla 

till varumärket utan att tänka på produkten, på detta vis har företaget lyckats skapa en stark 

bindning mellan konsumenten och varumärket. Denna process är nödvändig för att skapa 

varumärkeslojalitet på lång sikt.70 Nandan menar att det är viktigt att alla 

marknadsföringsaktiviteter förmedlar samma budskap då dubbla budskap sänker varumärkets 

trovärdighet.71  

 

Michael Beverland anser att företag som säljer lyxvarumärken länge ansett att marknadsföringen 

är nyckeln till det mesta.72 Arnault anser att genom en väl genomtänkt marknadsföring kan 

företaget nå tillväxt och för lyxvarumärken är tillväxten ett måste. Han menar att tillväxten 

skapas genom att nya marknader identifieras och nya konsumenter fångas. Dock är 

marknadsföringen för lyxvarumärken mycket kapitalkrävande.73 Beverland menar att företag 

medvetet kan välja lyxvarumarknaden som målvarumarknad, eller genom olika åtgärder 

automatiskt hamna där. Företag som medvetet marknadsför sin produkt till ett högre pris än andra 

produkter i samma kategori satsar på att hamna på lyxvarumarknaden. Därmed spelar priset en 

                                                 
70 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 74-77 
71 Nandan, S. An Exploration of the Brand Identity–brand Image Linkage: A Communications Perspective( Henry 
Stewart publications 1350-231X, Brand Management, Vol. 12, Nr. 4, April 2005), 275 
72 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 446 

73 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
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roll om ett varumärke uppfattas som lyxligt eller inte. Ett annat sätt att etablera sig som 

lyxprodukt är att visa att kända personer tycker om produkterna. Beverland menar att det vore 

dumdristigt att inte dra nytta av kända personer i sin marknadsföring. Företag kan också använda 

sig av produktplacering i filmer för att nå ut till en bred massa av kunder och därigenom styrka 

sin lyxiga identitet.74 Marknadsföringen av lyxiga viner menar Beverland sker genom 

omnämnande i press, sponsring av olika idrottsevenemang och försäljning på exklusiva 

restauranger, vilket ger varumärket hög igenkännlighet hos kunderna.75 Groth m.fl. hävdar att 

marknadsföringen för ett lyxvarumärke ska syfta till att stärka den lyxiga positionen. 

Marknadsföringen kan syfta på faktorer från produkten som är unika men även på faktorer som 

konsumenten vinner genom att inneha produkten.76 

 

3.4.2 Varumärkets historia, kvalité och pris 

Historian bakom produkten kan enligt Melin användas för att ge varumärket en identitet och bör 

används i olika utsträckning beroende på dess relevans. Om produkten har en gedigen kulturell, 

geografisk eller ideologisk värdegrund kan dessa användas för att stärka varumärket.77 Beverland 

påpekar i enlighet med Melin att företagets historia är mycket viktigt för att ett varumärke ska 

uppfattas lyxigt. Är företaget gammalt kan dess historia beskrivas för att öka lyxuppfattningen. 

Företaget kan även berätta hur företaget grundades samt vilka personer som var med och 

grundade företaget för att öka lyxidentiteten. Även gamla anor och värdegrunder som dess 

grundare stod för menar Beverland ska används som nutida policys för att visa på att man håller 

traditionen vid liv. 78   

 

Arnault menar att det finns ett antal faktorer som krävs för att bygga ett lyxvarumärke. För det 

första ska varumärket vara tidlöst, det innebär att varumärket ska byggas för att vara i 

århundraden. För att lyckas vara tidlöst måste kvalitén på produkterna enligt Arnault vara 

                                                 
74 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 458-459 
75 Ibid. 459-460. 
76 Groth, JC, Mcdaniel Stephen W. The Exclusive Value Principle (Journal of Consumer Marketing, Vol. 10, Utgåva 
1, 1993), 12-15 
77 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 219-221 
78 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 446  
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exceptionellt hög. Därmed är en hög kvalité en förutsättning för att skapa ett lyxigt varumärke. 

Arnault anser också att ett framgångsrikt lyxvarumärke ska bygga på en originell innovation av 

något slag och att det är viktigt för varumärket med en betydande historia som berättar om 

produkternas tradition. Han fortsätter argumentera att samtidigt som varumärket ska vara 

funktionellt över tid måste varumärket vara aktuellt i nutid. För att få varumärket att fungera i sin 

tid ska det vara så unikt att konsumenterna bara måste ha produkten, annars är produkten inte 

tillräckligt unik och modern. 79 Att vara både tidlös och modern kan ses som paradoxalt, Arnault 

ger en bra bild av vad han menar med begreppen genom följande citat:  

 

”The hard truth is, you must be old and new at once. In a star brand you honor  your 

past and invent your future at the same time. It is a subtle balance.”
80 

 

Originaliteten precis marknadsföringen som är enligt Arnault kapitalkrävande. Det innebär att det 

är svårt för ett resurssvagt företag att skapa ett lyxvarumärke. Även om företaget har alla 

komponenter menar Arnault att det inte är säkert att det blir ett stjärnlyxvarumärke. Företaget 

måste ha rätt förutsättningar med både en kompetent ledning och rätt produkter.81 Sammanfattar 

vi Arnault´s tankar om lyxvarumärken ser vi att de flesta av de faktorerna han nämner kan vara 

svåra att överföras på nystartade företag med tanke på tidlöshet, tillväxt och ett kulturarv.  

 

Till skillnad från Arnault menar Kapferer att ett lyxvarumärke kan byggas utan en storslagen 

bakgrund. Kapferer delar in varumärken i två olika kategorier. Indelningen är mellan de 

varumärken som har en stark historisk bakgrund samt det som saknar historisk bakgrund och 

väljer att skapa en historia runt varumärket. Båda tillvägagångssätten kan användas för att skapa 

ett lyxvarumärke. Kapferer illustrerar genom företaget Ralph Lauren, ett lyxvarumärke som utan 

stark historisk bakgrund valt att skapat en historia runt sitt varumärke.82 Beverland menar precis 

som Kapferer att nyare företag som inte har en lång betydande historia kan lyckas skapa 

                                                 
79 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
80 Ibid. 122 
81 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
82 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 69 
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lyxvarumärken. Även om historian bakom företag är viktig kan företag utan lång och betydande 

historia istället berätta om deras pionjäranda och visa på innovativa lösningar.83  

 

Enligt Beverland förknippas lyxprodukter med begränsade upplagor och ständig tillväxt. 

Beverland hävdar att kvalité är en indikator på lyx och att företag medvetet producerar låga 

volymer av sina produkter eftersom en begränsad upplaga är direkt kopplat till hög kvalité.84 För 

att stärka sin lyxiga identitet är hög kvalité en förutsättning. För att kunna leverera en vara av hög 

kvalité måste företag ha kontroll över hela produktionskedjan, allt från underleverantörer till 

färdig produkt. Genom att kontrollera alla detaljer i produktionskedjan får företagen en högre 

trovärdighet. Beverland anser att det inte finns några genvägar i produktionen och att inget kan 

lämnas åt slumpen för att bibehålla en hög kvalité på produkterna.85 I enlighet med Beverland 

menar Arnault att produktionsledet för lyxprodukter ska vara väl optimerat och att produktionen 

måste utföras av välutbildad personal. 86  

 

Vigneron & Johnson anser även de att kvalitén är en del som måste säkras för att skapa ett 

lyxvarumärke. Kvalitén är en av flera faktorer som ska uppfyllas för att skapa ett lyxvarumärke. 

Vigneron & Johnson anser att det går att dela in faktorerna i personliga samt icke personliga 

egenskaper, där produktens kvalité är en icke-personlig del. Lyxprodukter bedöms och uppfattas 

med beaktning av både personliga och icke-personliga aspekter men även i relation till andra 

varumärken. Detta illustrerar författarna genom en modell, se figur 3. Det är dessa fem 

korrelerande faktorer som skiljer lyxvarumärken från icke lyxvarumärken.87  De tre icke-

personliga faktorerna anser vi kan förknippas direkt till hur företag skapar sin 

varumärkesidentitet medan de andra två är kopplade till individen, därför kommer vi endast att 

förklara de icke-personliga faktorerna mer ingående. 

 

 

                                                 
83 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 446 
84 Ibid. 459-460. 
85 Beverland, M. Uncovering “Theories-In-Use” Building Luxury Wine Brands (European Journal of Marketing, 
Vol. 38, Nr. ¾, 2004), 453. 
86 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
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Figur 3. Vigneron och Johnson88 

 

Konsumenter förutsätter att kvalitén på lyxprodukter är betydligt bättre än andra produkter. Det 

är därför nödvändigt att över en lång tid kunna leverera produkter av hög kvalité, för att uppfattas 

som lyxig.89 Vigneron & Johnson fortsätter argumentera för att när konsumenter köper lyxvaror 

influeras de av omgivningens konsumerade av lyxvarorna. De menar att konsumenter köper 

lyxvarumärken för att bekräfta sin sociala status och att konsumenter som anser att pris är en 

indikator på bra kvalité också anser att högt pris är ett tecken på ett varumärkes lyxighet. För att 

uppnå en upplevd synlighet (Cospicuousness i figur 3) är det viktigt att hålla ett högt pris samt att 

varan bekräftar individens sociala status.90 Prisets betydelse för ett varumärke bekräftas av Groth 

m.fl. som menar att priset är ett av de viktigaste verktygen i marknadsföringen eftersom det är 

priset som genererar inkomst och med ett högt pris blir lönsamheten större. De menar också att 

ett högt pris kan ge varumärket en större åtråvärdhet och att det finns ett samband mellan ett högt 

                                                                                                                                                              
87 Vigneron, F och Johnson, L W, Measuring Perceptions of Brand Luxury (Henry Stewart publications 1350-231X, 
Brand Management, Vol. 11, Nr. 6, July 2004), 486-489 
88 Vigneron, F och Johnson, L W, Measuring Perceptions of Brand Luxury (Henry Stewart publications 1350-231X, 
Brand Management, Vol. 11, Nr. 6, July 2004), 491 
89 Ibid. 491 
90 Ibid. 489-490 
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pris och kundnöjdhet. En hög prissättning är vanlig för att få konsumenter att uppfatta 

varumärket som lyxigt, speciellt när varan har en hög kvalité. 91 Groth m.fl. menar att företag som 

vill uppnå en lyxig image måste ta hänsyn till individens preferenser. En individ kan till exempel 

köpa ett par dyra jeans från en känd designer för att bekräfta sin sociala status.92 Därför är det 

viktigt att ett varumärke bekräftar konsumentens sociala status för att uppfattas som lyxig.  

 

Precis som Arnault93 menar Vigneron & Johnson att det är viktigt att leverera unika produkter, 

vilket tydligt illustreras i följande citat: 

 

“A luxury brand that would be difficult to find because of its uniqueness (such as a limited 

edition), and which would be expensive compared to normal standards (for example, a Jaguar 

car), would be even more valuable.” 
94

 

 

 

Sammanfattar vi teoriavsnittet finner vi flera faktorer som är av vikt för att skapa ett lyxigt 

varumärke. Det vi däremot inte fått någon klarhet i är vilka faktorer som är viktigast när ett 

varumärke ska uppfattas som lyxig. 

  

                                                 
91 Groth, JC, Mcdaniel Stephen W. The Exclusive Value Principle (Journal of Consumer Marketing, Vol. 10, Utgåva 
1, 1993), 10-11 

92 Ibid. 12-15 
93 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH (Harvard Business 
Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23 
94 Vigneron, F och Johnson, L W, Measuring Perceptions of Brand Luxury (Henry Stewart publications 1350-231X, 
Brand Management, Vol. 11, Nr. 6, July 2004), 490 
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4 Från teori till empiri 

Nu har vi identifierat olika faktorer som teorin beskriver som viktiga när det gäller att skapa 

lyxiga varumärken. Nästa steg i studien blir att ta reda på vilka av dessa faktorer som har störst 

betydelse för konsumenterna för att ett varumärke ska uppfattas som lyxigt, vilket vi kommer att 

undersöka genom en enkätundersökning.  

 

4.1 Utformning av enkäter 

Vi är intresserade av att bryta ner helheten i mindre delar för att analysera dem separat, vilket 

ingår i vår ansats.95 Till denna ansats passar en kvantitativ forskningsmetod bra.96 En 

enkätundersökning som är kvantitativ är både enklare att administrera och är mer tidseffektiv än 

strukturerade intervjuer. Dessutom är skillnaderna mellan de båda metodiska verktygen små.97 Vi 

är inte heller intresserade av några bakomliggande orsaker till konsumenternas svar utan är endast 

intresserade av konsumenternas uppfattning vilket också ligger nära vår positivistiska 

kunskapssyn. Därför anser vi det mest lämpligt med en enkätundersökning för insamlandet av 

våra primärdata. I enkätundersökningen kommer vi till största del att använda oss av åsiktsfrågor 

graderade från ingen betydelse till helt avgörande betydelse. I åsiktsfrågorna kommer 

respondenten att ge en subjektiv bild av sin uppfattning om lyxvarumärken och uppfattningen 

kan variera beroende på respondentens referensram98. Vi använder oss av samma skala i största 

möjliga utsträckning för att enkäten ska vara smidig för respondenterna att genomföra 99. Med en 

graderad struktur på enkäten kommer det även bli enklare att utföra analysen.100  

 

                                                 
95Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings metodikens grunder (Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003), 
27-28 
96 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2003), 39-41 
97 Ibid. 161 -163 
98 Trost, Jan. Enkätboken (Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2001), 67-69 
99 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2003), 161 -164 
100 Michael W. Eysenck. A Student´s Handbook (East Sussex: Psychology Press Ltd, 2000), 842-845 
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4.1.2 Utformning av vår enkät 

Enkäten kommer att börja med två sakfrågor, kön och ålder, vilket gör det enkelt för 

respondenten att komma igång med enkäten. I sakfrågorna slipper respondenten tillskillnad från 

åsiktsfrågorna uttala sig om någon attityd eller smak.101 Den tredje frågan kommer att vara öppen 

där respondenterna ska nämna produktvarumärken som de uppfattar som lyxiga. Den frågan har 

huvudsakligen två bakomliggande motiv, dels vill vi att respondenterna ska tänka till på vad de 

anser är lyxiga varumärken, dels vill vi att de kan relatera till ett varumärke under resten av 

undersökningen. Det tror vi ger bättre svar på varje enskild delfråga. Att veta vilka varumärken 

respondenterna tänker på kommer även att underlätta för kommande analys och slutsatser. Vi 

väljer att använda produktvarumärken i frågeställningen för att respondenterna ska nämna företag 

som tillhandahåller produkter och inte serviceföretag eller andra kombinationer. Vi kommer inte 

att undersöka bakomliggande orsaker till vad som bildat kundernas uppfattningar vilket skulle 

föranleda djupintervjuer av enskilda konsumenter. Vi är intresserade av att kunna dra slutsatser 

om hur kunderna uppfattar lyxvarumärken för att kunna kristallisera vilka faktorer som bidrar till 

kundens uppfattning och som små företag kan prioritera. Vi vill inte påverka respondenterna vid 

intervjutillfället vilket kan vara fallet i strukturerade intervjuer102, utan det är deras personliga 

uppfattning vi söker. I undersökningen ska respondenterna gradera olika påståenden vilket vi 

anser görs bäst genom en enkätundersökning.  

 

Vi är medvetna om att en enkätundersökning även medför vissa nackdelar. I 

enkätundersökningen finns begränsat med möjlighet att hjälpa respondenterna med eventuella 

feltolkningar av frågorna103. Vi anser dock ha reducerat de flesta feltolkningar genom 

pilotstudien. Dessutom finns en risk för ett stort bortfall vid en enkät, respondenten kan anse att 

någon fråga inte är relevant och därför välja att inte svara på frågan vilket leder till att 

information går förlorad 104. Vi anser ändå att fördelarna överväger till en enkätundersökning och 

att syftet med vår studie besvaras bäst genom en enkätundersökning.  

 

                                                 
101 Trost, Jan. Enkätboken (Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2001), 63-64 
102 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2003), 162 
103 Ibid. 163-165 
104 Ibid. 
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4.2 Empirisk undersökning 

Utifrån genomarbetad teori har vi identifierat ett flertal faktorer som ska användas för att bygga 

lyxiga varumärken, dessa faktorer illustreras i enkäten (Se bilaga 4). Faktorerna har vi valt att 

kategorisera i olika ämnen som har liknande karaktär, exempelvis produktens design och 

förpackningens design. Vi har noga utvärderat vilka frågor som ska ställas så att inte 

respondenten missuppfattar frågorna. När vi utformade enkäten har vi hämtat information från 

Bryman & Bell´s Företags Ekonomiska metoder, Jan Trost´s Enkätboken, Patel & Davidsson´s 

Forskningsmetodikens grunder samt Eysenck A student´s handbook. 

 

4.3 Pilotstudie 

För att upptäcka eventuella misstolkningar samt frågor som respondenterna inte kan eller vill 

svara på beroende på brister i frågeutformningen105, är pilotstudien viktig för oss. Vi genomförde 

3 stycken pilotstudier med totalt 15 personer för att säkerställa enkätens funktionalitet. Efter varje 

pilotstudie genomfördes förändringar i enkäten för att missförstånden i enkäten skulle reduceras. 

De personer som utförde pilotstudien ingick inte i det urval som senare utförde enkätstudien. 

Efter pilotstudion togs de frågor som inte kunde besvaras med hjälp av en graderad skala bort. Vi 

märkte även att några frågor behövde omformuleras för att de inte gick att dra några relevanta 

slutsatser från dem. Dessutom märkte vi att ytterligare ett svarsalternativ, ingen uppfattning var 

nödvändigt, läs mer under punkt 4.5. 

 

4.4 Analys av svaren 

Först ska vi få reda på vilka faktorer som är viktiga för att en konsument ska uppfatta ett 

varumärke som lyxigt. Det vi vill få fram av enkäten är vilka faktorer respondenterna anser har 

mest betydelse för att ett varumärke ska uppfattas som lyxigt. Anledningen är för att små företag 

har begränsade resurser och måste noga välja vilka faktorer de ska fokusera på. 

 

För att underlätta analysen kommer svarsalternativen att slås ihop och analyseras enligt följande: 

 

                                                 
105 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2003), 191 
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1-2 Ingen betydelse  

3-4 Liten betydelse 

5-6 Stor betydelse 

7-8 Helt avgörande betydelse 

  

4.5 Utformning av svarsalternativ 

Vid utformning av svarsalternativ som har graderad inställning väljs antingen udda eller jämt 

antal svarsalternativ. Vid udda antal utgör alternativet i mitten en neutral punkt där respondenten 

inte har någon uppfattning om ett påstående exempelvis är bra eller dåligt. Enligt den så kallade 

centraltendensen har människor en benägenhet att undvika ändpunkterna och välja 

svarsalternativen i mitten därför bör antalet svarsalternativ vara fler eller lika med sju. Det går 

även att minska centraltendensen genom att välja ett jämt antal svarsalternativ.106 Vi anser det 

viktigt att våra respondenter måste ta ställning vid varje fråga vilket blir fallet med vald metod, 

rankning från 1-8. Efter andra pilotstudien lade vi dock till svarsalternativet ingen uppfattning. 

Vid utformningen av enkäten placerade vi svarsalternativet ingen uppfattning längst till höger för 

att minska incitamenten till att välja detta svarsalternativ. Valet att kunna svara ingen uppfattning 

är bra istället för att inte tvinga respondenten till ett svar som denne inte har någon uppfattning om 

och därmed påverka resultatet på ett felaktigt sätt. Vi anser dessutom att svarsalternativet ingen 

uppfattning kan minska bortfallen i studien eftersom de respondenter i pilotstudien som inte hade 

någon uppfattning valde att lämna frågan blank. Det visade sig även i efterhand vara en bra idé 

eftersom alternativet användes av några respondenter. 

 

4.6 Val av respondenter – Kvalité på undersökningen 

Vår önskan är att valet av respondenter speglar en generell bild av en konsument som är van vid 

lyxprodukter. Med tanke på de resurser vi har till förfogande kan vi inte skapa ett sådant urval 

fullt ut. Vi kommer att dela ut våra enkäter till studenter på Umeå universitet. Vi anser att en 

lyxprodukt inte behöver ha inhandlats för att respondenten ska kunna skapa en uppfattning om 

lyx. Vi anser även att många studenter är presumtiva konsumenter av lyxprodukter. De kommer 
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alltså att konsumera lyxprodukter i framtiden och har redan idag en uppfattning om en rad olika 

lyxvarumärken. 

 

Vår urvalsstrategi blir alltså ett bekvämlighetsurval107 vilket vi finner helt adekvat för vår studie. 

Enkäten kommer att delas ut i 110 exemplar. Vi kommer tydliggöra att vi syftar på produkter och 

inte tjänster genom att använda ordet produktvarumärken på fråga tre i enkäten. Genom detta 

anser vi att respondenterna enbart kommer att relatera till produktföretag under enkäten. 

Respondenter som givit helt ovidkommande svar på fråga tre eller inte svarat alls har räknats som 

bortfall. Genom att räkna dessa respondenter till bortfall anser vi att sannolikheten att vi 

undersöker det vi önskade ökar. Vi anser således att validiteten108 i vår studie når en acceptabel 

nivå. När enkäten delades ut på Universitetsområdet satt många respondenter i grupper. Vilket 

kan leda till att det inte är den enskilde respondentens svar utan ”gruppens”, hur respondenten 

skulle svara på frågan enskilt skulle alltså kunna vara annorlunda vilket försvagar reliabiliteten 

något i vår studie109. 

 

                                                                                                                                                              
106 Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings metodikens grunder (Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003), 
77 
107 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2003), 124-126 
 108Runa Patel och Bo Davidsson, Forsknings metodikens grunder (Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003), 
98 -100 
109 Ibid. 100-102 
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5 Resultat av enkätstudien 

Av totalt 110 enkäter kunde vi räkna in 10 bortfall. Bortfall som vi fick i studien var de enkäter 

där respondenten inte uppgivit något varumärke, uppgivit ett oseriöst svar eller angivit ett 

varumärke som ligger för långt ifrån alla andra respondenters svar. Exempel på svar vi sorterat 

som bortfall från fråga tre är; ”Liverpool-Manchester”. Vi anser att bortfallet för studien ligger på 

en acceptabel nivå.  

 

5.1 Genus 

Av respondenterna i studien var 38,2 procent män och 61,8 procent kvinnor. Skillnaden mellan 

män och kvinnors uppfattning är i de flesta fall obetydlig. Vi kan identifiera två frågor där vi kan 

se olika uppfattningar mellan män och kvinnor. (Övriga resultat, se bilaga 1) 

 

  
 

Man Kvinna VM är modernt 
  

Ingen uppfattning 0 % 2 % 
  Ingen betydelse 27 % 3 % 
  Liten betydelse 23 % 15 % 
  Stor betydelse 20 % 40 % 
  Helt avgörande betydelse 30 % 40 % 
  Totalt 100 % 100 % 

 

80 procent av kvinnorna i undersökningen anser att det är av stor eller helt avgörande betydelse 

att varumärket är modernt. 50 procent av männen anser att har liten eller ingen betydelse. 

 

  
 

Man Kvinna Användning av kändisar i 
reklam 

Ingen uppfattning 0 % 0 % 
  Ingen betydelse 30 % 10 % 
  Liten betydelse 25 % 25 % 
  Stor betydelse 30 % 27 % 
  Helt avgörande betydelse 15 % 38 % 
  Totalt 100 % 100 % 
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15 procent av männen anser att det har helt avgörande betydelse för deras uppfattning när det 

gäller användning av kändisar i reklamen. 38 procent av kvinnorna anser att det har helt 

avgörande betydelse. 

  

5.2 Ålder 

Åldern på våra respondenter är mellan 19 och 44 år. Ser vi på åldersfördelningen var 76 procent 

av respondenterna mellan 19-25 år, 15 procent är mellan 26-30 år övriga 9 procent ligger mellan 

31-44 år.  Svaren mellan åldrarna i undersökningen skiljde väldigt lite. Det är bara i en faktor 

som vi kan se en skillnad och det gäller varumärkets historia, detta tar vi upp mer i avsnitt 5.6. 

 

5.3 Vad tycker respondenterna är ett lyxvarumärke 

Tredje frågan i enkäten var en öppen fråga: 

Ange ett eller flera produktvarumärken Ni uppfattar som lyxiga? 

 

I respondenternas svar återfanns 67 olika lyxvarumärken. Vi anser att i princip alla faller inom 

ramen för att betraktas som ett lyxigt varumärke. Över 50 procent av alla respondenter valde 

något av följande varumärken; Gucci, Rolex, Dior, Prada eller Rolls Royce. I nedanstående figur 

kan vi se de tio mest omnämnda varumärkena i undersökningen. Hela listan på varumärken finns 

i bilaga 3. 
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Mest nämnda varumärken
i undersökningen.

Gucci (19%)

Rolex (12%)

Dior (10%)

Prada (9%)

Rolls-Royce (7%)

Dolce Gabbana (6%)

Armani (6%)

Ferarri (5%)

Louis Vuitton (5%)

Chanel (4%)

 

För att det ska vara möjligt att analysera respondenternas uppfattningar om lyxvarumärken är det 

relevant för vår studie att vi vet vad respondenterna anser är lyxvarumärken. Vi ser att de flesta 

av respondenterna nämner varumärken som allmänt uppfattas som lyxiga, vilket ger en mer 

relevant analys av enkätundersökningen. Om resultatet varit annorlunda hade det varit svårare att 

utföra analysen, t.ex. om tjänsteföretag eller varumärken som Lidl eller Euroshopper nämnts av 

respondenterna.  

 

5.4 Mest betydande faktorer 

Vi kan efter enkätstudien analysera vilka faktorer som respondenterna anser har mest betydelse 

för att ett varumärke ska uppfattas som lyxigt. När två faktorer hamnar på samma procentsats 

rangordnar vi dessa inbördes beroende på respondenterna svar. Om till exempel två faktorer i 

kategorin helt avgörande betydelse har samma procentsats kommer den som har flest åttor överst.  

Vi presenterar de fem faktorer som flest respondenterna anser ha helt avgörande betydelse för att 

ett varumärke ska uppfattas som lyxigt. (Övriga resultat, se bilaga 2).  

 

Frågan vi ställer till respondenterna: Vilken betydelse anser Ni följande faktorer har för att ett 

produktvarumärke skall uppfattas som lyxigt? 
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Nr 1. 

Fråga: Hög kvalité på produkterna 
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Ser vi till vilket påverkan kvalitén på produkterna har för respondenternas uppfattning, anser 73 

procent att det har helt avgörande betydelse. 

 

Nr 2. 

Fråga: Högt pris på produkterna 
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95 procent av respondenterna anser att högt pris på produkterna har stor eller helt avgörande 

betydelse för deras uppfattning av varumärket. 
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Nr 3. 

Fråga: Varorna är svåra att få tag på p.g.a. begränsad upplaga 
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57 procent anser att det är av helt avgörande betydelse för uppfattningen om varorna har en 

begränsad upplaga. 

 

Nr 4. 

Fråga: Hög status på försäljningsplatsen  
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När det gäller om försäljningsplatsen ska ha en hög status eller ej anser 53 procent att det har helt 

avgörande betydelse. 
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Nr 5. 

Fråga: Varumärket är välkänt 
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49 procent av våra respondenter anser att det är helt avgörande för deras uppfattning att 

varumärket är välkänt. 
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5.5 Enkäten i siffror 

Vi har nedan samlat sex olika statistiska mått på varje enskild fråga. Vi kommer att använda flera 

av dessa mått i vår analys och anser att denna typ av presentation av resultatet är mest 

överskådligt. 

 

Enkät frågor Typvärde Medelvärde Medianvärde  

Produkternas design 6 6,29 6 

Förpackningens design 6 5,6 6 

Produkter med innovativa lösning. 5 4,41 5 

Unika produkter 7 5,51 6 

Hög kvalité på produkterna 8 6,9 7 

Högt pris på produkterna 8 6,76 7 

Vänners uppfattning 5 4,81 5 

Bekräftar sociala status 7 5,09 5 

Varumärkets Historia 6 4,91 5 

Vad varumärket står för 7 4,93 5 

Varumärket är välkänt 8 6,07 6 

Varumärket är modernt 8 5,35 6 

Varumärkets logotyp 6 4,95 5 

Valet av namn 6 4,94 5 

Varumärkets Slogan 5 4,36 4,5 

Val av reklamkanaler 6 4,88 5 

Originell reklam 6 4,55 5 

Använda kändisar i reklamsyfte 7 4,81 5 

Hemsida utformning 6 4,12 5 

Vart varorna säljs 6 6,21 6 

Hög status på försäljningsstället 7 6,09 7 

Övr. sort på försäljningsplats 6 5,39 6 

Varumärket skiljer sig från andra 6 5,69 6 

Varorna har begränsad upplaga 7 5,99 7 
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Fortsättning av statistiska mått; 

Enkät frågor Variationsbredd Standardavvikelse 

Produkternas design 7 1,50 

Förpackningens design 7 1,58 

Produkter med innovativa lösning. 8 1,99 

Unika produkter 8 1,99 

Hög kvalité på produkterna 5 1,39 

Högt pris på produkterna 7 1,38 

Vänners uppfattning 8 2,03 

Bekräftar sociala Status 8 2,23 

Varumärkets Historia 8 2,10 

Vad varumärket står för 8 2,12 

Varumärket är välkänt 7 1,84 

Varumärket är modernt 8 2,16 

Varumärkets logotyp 7 1,82 

Valet av namn 7 1,92 

Varumärkets Slogan 7 1,85 

Val av reklamkanaler 7 2,21 

Originell reklam 8 2,12 

Använda kändisar i reklamsyfte 7 2,24 

Hemsidans utformning 8 2,30 

Vart varorna säljs 8 1,74 

Hög status på försäljningsstället 8 1,88 

Övr. sort på försäljningsplats 7 1,80 

Varumärket skiljer sig från andra 8 1,85 

Varorna har begränsad upplaga 8 2,14 
 

5.6 Korrelationer  

Vi kunde även se att en del faktorer korrelerar. Vi redogör för dessa kort här i resultatet och vi 

återkommer med tolkningar av dessa i analysen. (Övriga resultat, se bilaga 5). 

Den första intressanta korrelationen är negativ och innefattar varumärkets historia och 

respondenternas ålder. Övriga korrelationer som vi redovisar är positiva. Tre faktorer som visar 

en stark korrelation mellan varandra är vart varorna säljs, övrigt sortiment på försäljningsplatsen 

och statusen på försäljningsstället. Två andra faktorer som hänger ihop är valet av namn och 

varumärkets slogan. Avslutningsvis finner vi ett samband mellan att det ska vara unika produkter 

och att varumärket skiljer sig från andra varumärken.   
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Korrelation Ålder på 
respondenter Unika prod. Val av namn Vart varorna 

säljs 

Varumärkets historia -0,29    

VM skiljer sig från andra VM  0,67   

VM logotyp   0,62  

Hög status på försäljningsplatsen    0,66 

 

För att kunna göra kopplingar mellan Kapferers lyxvarumärkespyramid som presenterades i 

teoriavsnittet och respondenternas svar har vi valt att särskillt se vad de respondenter som angivit 

Rolls-Royce, Hermès och Dior på enkätens tredje fråga anser om betydelsen att varorna svåra att 

få tag på för att varumärket ska uppfattas som lyxigt. 

 

Tabellen visar således sambandet mellan vad de respondenter som angivit Rolls-Royce, Hermès 

och Dior, svarat på frågan; Varorna är svåra att få tag på p.g.a. begränsad upplaga. 

 

  
Rolls 
Royce Dior Hermès 

Ingen uppfattning 0% 0% 0% 
Ingen betydelse 0% 8% 0% 
Liten betydelse 5,90% 8% 0% 
Stor betydelse 11,80% 20% 0% 
Helt avgörande betydelse 82% 64% 100% 

Varorna är svåra att få 
tag på p.g.a. begränsad 

upplaga 

Totalt 100% 100% 100% 
 

Medelvärde Rolls Royce = 7  (Summa svar = 121, summa antal svar =17 medelvärde = 121/17) 

Medelvärde Dior              = 6  (Summa svar = 158, summa antal svar =25 medelvärde = 158/25)  

Medelvärde Hermès        = 8  (Summa svar = 8, summa antal svar =1 medelvärde = 8/1) 

Vi kan genom detta resultat relatera till vad teorierna anser om dessa varumärken kopplat till 

begränsade upplagor produkter.  
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6. Analys 

Dispositionen i analyskapitlet ser ut enligt följande. Vi börjar analysera undersökningens bortfall, 

vilket följs av första kapitlet i analysen som behandlar olika typer av varumärken. Vi går sedan 

igenom genus, olika korrelationer och avslutar med de mest betydande faktorerna. 

 

Bortfallen i studien uppgick till knappt 10 procent, vilket vi anser utmärkt. Att vi fick så få 

bortfall tyder på att respondenterna anser ämnet viktigt. Det tyder även på att ämnet berör dem 

vilket borde göra att respondenterna engagerat sig i frågorna och ge oss välgenomtänkta svar. 

 

6.1 Typer av lyxvarumärken 

Vi kan genom att analysera enkätens tredje fråga (se bilaga 4) se att i stort sett alla respondenter 

uppfattar lyx på samma sätt. Genom att veta vad respondenterna har för referensram gällande lyx 

när de svarar på undersökningen gör att studiens validitet ökar eftersom vi undersöker det vi 

avsett att undersöka. Eftersom det är rimligt att anta att det varumärke de nämnt på frågan också 

används som referensram under enkätsvaren. Det går tydligt att se att de företag som 

respondenterna angivit som lyxvarumärken inte är några små företag, utan till största del är stora, 

internationella och väletablerade företag. Vilket kan betyda att respondenterna anser att det 

endast är stora, etablerade och internationella varumärken som anses som lyxiga vilket skulle 

göra det mycket svårt för ett litet företag att skapa lyxvarumärken. Att de varumärken som anses 

mest lyxiga dessutom har stora ekonomiska resurser kan betyda att företag utan ekonomiska 

resurser kan få svårigheter att skapa ett lyxigt varumärke. Då vi inte vet om företaget startade 

med små resurser, är det fel att säga att det bara är företag med stora ekonomiska resurser som 

kan skapa lyxiga varumärken.  

 

Enligt Kapferer110 är både Rolls Royce och Hermès varumärken som innefattas i 

lyxvarupyramidens andra nivå. Dessa varumärken verkar alltså delvis för att skapa en aura till 

andra varumärken och ska inte bara prioritera att bli lönsamma. 

                                                 
110 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term   
(London: Kogan Page, 2005), 71-74. 



 45 

Det innebär att dessa varumärken endast bör användas som referensram för ett företag som vill 

uppfattas lyxigt. För ett litet företag är i så fall bättre att använda Dior som referensvarumärke för 

att skapa ett lyxigt varumärke. Eftersom Dior enligt Kapferer111 placeras i pyramidens tredje nivå 

och därmed är mycket lönsamt, dessutom uppfattas det som ett lyxigt varumärke enligt våra 

respondenter.  

 

Kapferer112 menade att ett företag bör ha varumärken på de tre översta nivåerna i 

lyxvarupyramiden. Att applicera det på små företag anser vi ytterst svårt, på grund av att det är 

orimligt för ett litet företag att skapa flera varumärken till de olika nivåerna. När möjligheten 

finns att flera företag kan samarbeta för att skapa lönsamhet öppnas potentialer även åt ett litet 

företag. Ett litet företag skulle vid ett samarbete med andra företag kunna vara pyramidens 

”LaGriffe” och därmed förse andra företag med en lyxig aura.  

  

Då de varumärken som respondenterna angivit som lyxiga till stor del representeras av bil-, kläd- 

och accessoarbranschen. Kan det finnas begränsningar i hur väl resultatet kan överföras till andra 

branscher. Att respondenterna angett flera lyxvarumärken inom samma bransch anser vi betyder 

att finns plats för fler än ett lyxvarumärke per bransch. Vilket innebär att det går att inrikta sig 

mot en lyxig identitet även att den positionen är tagen i branschen.  

 

6.2 Genusanalys 

Genom att separera respondenterna efter kön ser vi att variationen inte är stor. På frågan om det 

är viktigt med ett modernt varumärke kan vi däremot se att svaren mellan könen skiljer sig något. 

Nästan alla kvinnor anser det viktigt att varumärket är modernt medan endast hälften av männen 

anser det viktigt. Att veta detta kan vara extra viktigt för små företag med begränsade resurser så 

att de fokuserar på rätt målgrupp. Har ett företag ett varumärke som anses modernt, kan denna 

kunskap innebära att målgruppen som företaget fokuserar på för att uppfattas som lyxig bli 

kvinnor. Det innebär även att resurserna i företaget kan fokuseras på rätt saker vilket är extra 

                                                 
111 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term   
(London: Kogan Page, 2005), 71-74. 
112 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term   
(London: Kogan Page, 2005), 71-74. 
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viktigt för ett litet företag eftersom deras resurser är små. Att varumärket är modernt är enligt 

Arnault113 en förutsättning för ett lyxvarumärke. Genom att koppla Arnault´s påståenden till 

resultatet från studien ser vi att det finns anledning att tvivla om det verkligen är så betydelsefullt. 

Visserligen har enkätfrågan om betydelsen av modernitet ett typvärde som visar åtta, men 

medelvärdet är lågt och variationsbredden är hög. Det tyder på att respondenter även angivit de 

lägsta möjliga värdena. Standardavvikelsen är hög vilket även det tyder på att spridningen av 

respondenternas svar avviker mycket från medel. Analysen av detta är att respondenterna inte 

anser det är av avgörande betydelse om varumärket är modernt.  

 

Vi ser också att kvinnor anser det mer viktigt att ett lyxvarumärke använder kända personer i sin 

reklam. Att uppfylla kvinnors preferenser för lyx kan innebära en svårighet för ett litet företag 

med begränsade resurser eftersom kända personer kan kräva mycket pengar i gengäld för en 

reklaminsats. Vad ett litet företag med begränsade ekonomiska resurser kan göra är att försöka få 

kända personer att använda sig av deras produkter ändå. En åtgärd som är särskilt viktig för ett 

litet företag då denna åtgärd inte innebär satsningar på stora reklamkampanjer vilket kräver 

mycket kapital.  

 

6.3 Korrelation  

Respondenterna anser inte att varumärkets historia är särskilt viktig. Nästan hälften av 

respondenterna ansåg att varumärkets historia har liten eller ingen betydelse för lyxuppfattningen. 

Enligt flera av teorierna kan företagets historia spela en stor roll för att öka lyxuppfattningen, 

något som inte går i enlighet med vår undersökning. Varumärkets historia får bland studiens 

lägsta värden. Vi ser en hög variationsbredd, lågt medelvärde, bland de lägsta typvärderna och ett 

lågt medianvärde. Resultat som tyder på att ett litet nystartat företag utan någon betydande 

historia mycket väl kan etablera sig som ett lyxvarumärke. Vi ser även att det finns en svag 

negativ korrelation mellan respondenternas ålder och hur betydelsefullt varumärkets historia är.  

 

 

                                                 
113 Wetlaufer, S. The Perfect paradox of Star Brands: An Interview with Bernard Arnault of LVMH 
(HarvardBusiness Review, Vol. 79, Nr. 9, 2001), 117-23  
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Alltså, desto äldre en respondent är ju mindre viktigt anser de att ett varumärkes historia är för att 

varumärket ska uppfattas som lyxigt.  

 

Denna korrelation innebär att de företag som riktar sig till en yngre målgrupp behöver fokusera 

mer på att framhäva sin historia i större utsträckning än företag som har en äldre målgrupp.  

 

Wheeler114 anser att i vilken butik varorna säljs och butikens utformning påverkar 

varumärkesidentiteten. Hennes påstående styrks i vår studie genom en stark positiv korrelation 

mellan var varorna säljs, övrigt sortimentet på försäljningsplatsen och statusen på 

försäljningsstället. Respondenterna anser alltså det viktigt att försäljningsplatsen har hög status 

och att det övriga sortimentet är betydelsefullt. Korrelationen kan tolkas som att respondenterna 

anser att både försäljningsplatsen och det övriga sortimentet ska hålla hög status och säljas på en 

plats omgivet av butiker som också håller hög status. Är tolkningen riktigt kan det innebära en 

svårighet för ett litet företag då det kräver stora resurser att saluföra sina produkter på de mest 

attraktiva platser.  

 

Originell reklam visar stark positiv korrelation med både varumärkesnamnet och 

varumärkesslogan.  Ett företag bör därför lägga extra energi på att formulera ett originellt namn 

och en originell slogan. Melin115 beskriver att ett namns utformning kan skapas utan egentlig 

koppling till varumärkets användningsområde, vilket kan anses som ett originellt namn. Denna 

typ av namnsättning är mycket resurskrävande då det kräver mycket marknadsföringsresurser för 

att nå ut med sin identitet, detta är en nackdel för ett resurssvagt företag. Resurssvaga företag bör 

istället överväga att välja ett namn som berättar om produktens användning. Namnet har i vår 

studie fått både ett medelvärde och medianvärde på fem samt en låg standardavvikelse. Alltså har 

de flesta respondenter angivit ett svar runt fem vilket tyder på att namnet inte är speciellt 

betydelsefullt för att varumärket ska uppfattas lyxigt. Melin116 däremot argumenterar för att 

namnet är den viktigaste faktorn för att förmedla sin identitet. Då respondenterna inte anser 

namnet speciellt betydelsefullt för att uppfattas som lyxigt bör ett litet företag välja att utforma ett 

                                                 
114 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 50-51 
115 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 88-96 
116 Ibid. 219 
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namn som berättar om produktens användning. Det är att rekommendera eftersom 

namnutformning som berättar om produktens användning är mindre resurskrävande att förmedla. 

6.4 Mest betydelsefulla faktorer 

6.4.1 Kvalité 

De flesta teorierna anser att en hög kvalité på produkterna är en viktig faktor för att kunna skapa 

ett lyxigt varumärke. Analyserar vi resultatet av enkätundersökningen ser vi att kvalité på 

produkterna har det högsta medelvärdet av alla faktorer. Vi kan även konstatera att det har den 

minsta variationsbredden då ingen kryssat för någon av de tre lägsta variablerna av betydelse, 

vilket tyder på att kvalité är den mest betydelsefulla faktorn i vår studie. För att försäkra oss om 

att ovanstående gäller och att hög kvalité är den viktigaste faktorn ser vi till standardavvikelsen. 

Spridningen av svar är mycket fokuserad runt sju vilket betyder att frågan om kvalité fick det 

högsta medelvärdet, 7, och även den lägsta standardavvikelsen. Vi kan således utifrån vår analys 

konstatera att hög kvalité är en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna klassa sig som ett 

lyxvarumärke. Produkterna måste hålla en högre kvalité än normal standard och leva upp till 

konsumenternas förväntningar.  Ett företags första åtgärd bör följaktligen bli att säkerställa 

kvalitén på sina produkter. För att kunna skapa en hög trovärdighet om att produkterna håller en 

hög kvalité måste företaget kontrollera hela produktionskedjan. Rätt person på rätt plats 

optimerar produktionskedjan och leder till produkter med hög kvalité. Finns det brister här måste 

de tydliggöras och hanteras för att kunna ta ett steg i rätt riktning mot det lyxiga varumärket. För 

små företag blir den första och viktigaste uppgiften att lägga största möjliga fokus på att 

kvalitetssäkra sina produkter. Lägger företaget resurser på andra saker som reklam, utformning 

av hemsidan etcetera bör dessa resurser prioriteras om, för att rikta all fokus mot kvalitén. Visar 

det sig att resurserna är för små för att kunna leverera produkter av hög kvalité bör de istället 

välja en annan inriktning än lyx.  

 

6.4.2 Priset 

Det vi även kan se genom att analysera resultatet är att priset på produkten är den faktor som 

närmast efter kvalitén kan anses som mest avgörande om ett varumärke uppfattas som lyxigt eller 

inte. Medelvärdet mellan de två faktorerna skiljer sig endast marginellt samtidigt som både typ 
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och medianvärdet är exakt samma. Däremot är variationsbredden högre för priset än för kvalitén 

vilket innebär att fler respondenter har markerat låga värden för priset. Vi kan också se att det är 

73 procent som anser att kvalitén har helt avgörande betydelse medan 62 procent anser priset helt 

avgörande. Att ett högt pris och en hög kvalité på produkterna är de faktorer som våra 

respondenter anser har mest betydelse för att uppfatta ett varumärke som lyxigt stärker Vigneron 

och Johnsons117 teorier om att ett högt pris och en hög kvalité ger produkten en känsla av 

lyxighet. Företag bör alltså sätta ett högt pris på sina produkter för att få en ökad lyxuppfattning 

och en högre lönsamhet. Att sätta ett högt pris på produkten kräver inga stora resursinsatser vilket 

innebär att små företag utan svårigheter kan använda sig av denna faktor. 

 

6.4.2 Begränsad upplaga 

Vigneron och Johnson118anser att lyxprodukter som produceras i begränsade upplagor har en 

förmåga att bli än mer åtråvärda. De menar även att dessa produkter måste vara unika på något 

sätt. Vi ser också i resultatet att produkter som finns i begränsade upplagor upplevs som lyxiga. 

Drygt hälften av respondenterna ansåg att produkter i begränsad upplaga är av helt avgörande 

betydelse för att uppfattas lyxig, vilket styrker Vigneron och Johnsons teori. Alla respondenter 

har dock inte samma uppfattning, vilket vi ser genom att den har maximal variationsbredd. Men 

eftersom medelvärdet ligger väldigt högt och standardavvikelsen är låg tyder det på att detta är en 

viktig faktor. Att produkterna ska vara svåra att få tag i på grund av begränsad upplaga kan anses 

något märkligt med tanke på att de varumärken som respondenterna själva angav till stor del 

massproduceras. Enligt Kapferer är Rolls Royce och Hermès produkter som produceras i små 

upplagor. Dior är däremot enligt Kapferer119 ett varumärke som massproduceras, därmed borde 

respondenterna inte anse att begränsad upplaga spelar en avgörande roll. Det visade sig att de 

respondenter som angivit Rolls Royce som ett lyxigt varumärke också ansåg att varans upplaga 

spelar en helt avgörande roll om varumärket uppfattas som lyxigt vilket går i samstämmighet 

med Kapferers teori. Vad som är mer överraskande är att även de respondenter som angivit Dior 

som lyxvarumärke anser att en begränsad upplaga har stor betydelse om ett varumärke uppfattas 

                                                 
117 Vigneron, F och Johnson, L W, Measuring Perceptions of Brand Luxury (Henry Stewart publications 1350-231X, 
Brand Management, Vol. 11, Nr. 6, July 2004), 490 
118 Ibid. 
119 Jean-Noël Kapferer. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 
(London: Kogan Page, 2005), 71-74 
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lyxigt vilket går emot Kapferers teori. Att producera produkterna i mindre volymer har alla 

företag möjlighet att göra men små företag har en fördel eftersom de lättare kan göra det 

trovärdigt att det bara finns ett visst antal produkter att tillgå. Detta är en faktor som små företag 

kan använda sig av för att skapa ett lyxigt varumärke. Problemet är för företaget att nå en 

lönsamhet när de producerar produkter i små upplagor. 

 

6.4.3 Design och status 

Enligt Melin120 fås aldrig en andra chans för att göra ett första intryck vilket även stämmer på 

varumärken. Därför att det viktigt att utforma produktens design efter den identitet man önskar att 

varumärket ska förmedla. Produktens design har det tredje högsta medelvärdet. Både typvärdet 

och medianvärdet är samma som medelvärdet samtidigt som standardavvikelsen tyder på en 

fokusering av svaren kring 6. Produktens design anses så viktig av respondenterna att den måste 

beaktas. Om företag inte besitter kompetensen att designa produkten kan de bli tvunget att anlita 

externa designers. Att anlita hjälp utifrån kräver kapital vilket kan innebära problem för ett 

resurssvagt företag. Frågan bör ändå övervägas med tanke på hur stor betydelse produktens 

design har.  

 

Vigneron och Johnson121 anser att genom att köpa ett visst varumärke bekräftas den egna 

individens sociala status. För att ett varumärke ska uppfattas som lyxigt måste det alltså bekräfta 

konsumentens sociala status. Att erkänna detta kan hos respondenterna uppfattas som väldigt 

personligt och att bekräfta det i enkäten kanske inte är en självklarhet. Det kan förklara att frågan 

fick ett lågt medel- och medianvärde. Att standardavvikelsen är hög och variationsbredden är 

maximal tyder på att det ändå det finns respondenter som anser att den sociala statusen är av helt 

avgörande betydelse.  

 

                                                 
120 Frans Melin, Varumärkesstrategi (Malmö: Liber, 1999), 211 
121 Vigneron, F och Johnson, L W, Measuring Perceptions of Brand Luxury (Henry Stewart publications 1350-231X, 
Brand Management, Vol. 11, Nr. 6, July 2004), 490 
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6.5 Mindre betydelsefullt 

Wheeler122 anser att hemsidan är en mycket viktigt kanal för att förmedla information. Vilket inte 

alls bekräftas av vår studie. Hemsidans utformning är den faktor som våra respondenter anser har 

minst betydelse för att varumärket ska uppfattas som lyxigt. Det visar sig genom både ett lågt 

medelvärde samt ett lågt medianvärde. Att medelvärdet endast visar drygt 4 betyder att 

genomsnittet av respondenterna svarat på den nedre halvan av svarsskalan, detta är även det 

absolut lägsta medelvärdet. Genom att betrakta variationsbredden kan vi ändå se att det finns 

respondenter som anser hemsidan som en avgörande faktor för att uppfatta varumärket som 

lyxigt. Det kan förklara varför hemsidans svarsfrekvens är den som har den största spridningen 

och avviker mest från medelvärdet. Genom att veta vila faktorer som inte är viktiga kan företaget 

lägga mindre fokus på dessa och optimera resurserna på viktigare faktorer. 

                                                 
122 Alina Wheeler, Designing Brand Identity (New Jersey: John Wiley and Sons Inc., 2006), 50-51 
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7. Slutsatser 

Vi har efter analyskapitlet kommit fram till flera slutsatser. Dessa har vi valt att sammanställa i en 
egen modell som vi valt att kalla Lyxvarumärkestrappan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Lyxvarumärkestrappan. 

7.1 Lyxvarumärkestrappan - att skapa ett varumärke som uppfattas 

som lyxigt med begränsade resurser 

För att förtydliga vårt resonemang hur små företag bör gå tillväga för att skapa ett varumärke som 

uppfattas som lyxigt, presenterar vi vår lyxvarumärkestrappa. Tanken med lyxvarumärkestrappan 

är att den låter det lilla företaget bli lönsamt samtidigt som det låter företaget utveckla en lyxig 

identitet. Ett litet företag behöver fokusera på rätt saker från början för att inte riskera konkurs. 

Modellen är även bra för små företag eftersom den kan ge företaget konkreta faktorer för att 

uppfattas som lyxig som kan prioriteras redan vid starten. Vi ser skapandet av ett varumärke som 

en lång process där företaget utvecklas för att nå visionen om att uppfattas som lyxigt. I de 

vänstra trappstegen skapar företagen varumärket och i den högra trappstegen bygger de på med 
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lyxfaktorer. Bägge stegen bör tas simultant för att kunna mötas på toppen av trappan där företaget 

når sin vision som ett lyxigt varumärke. Tas bara stegen i vänstra delen av trappan kommer stora 

svårigheter att uppstå om företaget vill uppfattas som lyxigt eftersom ingen prioritet ges till 

lyxfaktorerna. När företagen tar ett steg uppåt i trappan från båda håll, ska de egenskaper som är 

utvecklade under föregående steg utvecklas ytterligare i det nya steget. Ju längre upp på trappan 

företaget kommer ju mer lyxigt kommer företagets varumärke att anses. 

 

När vi kommer till företagets lönsamhet och huruvida den kommer att öka i samband med 

företagets utveckling, är inte en självklarhet. Det finns även en risk att lönsamheten kommer att 

minska om man lägger fokus enbart på lyxprodukter. Här måste företagsledningen finna en bra 

mix i sin produktportfölj samt en god balans mellan priset på produkterna och en begränsad 

upplaga. Det är väldigt mycket som under en lång process avgör hur lönsamt företaget kommer 

att bli men vi tycker att genom att följa nedanstående steg kommer chanserna till god lönsamhet 

att öka. 

 

Steg 1.  

Ett litet företag bör börja med att utvärdera det egna företagets resurser och möjligheter samtidigt 

som analys görs av marknaden. Genom denna information kan företaget skapa sig ett varumärke 

som är starkt, konkurrenskraftigt och som ger märkeslojala kunder. För att verksamheten ska bli 

lönsamt bör företaget producera varor i större kvantiteter. Företaget bör börja med att fokusera på 

att producera ett mindre antal olika produkter och få dem lönsamma. De faktorer som ska 

prioriteras för att skapa en lyxig identitet är under det första steget att hålla en kvalité som är 

bland de högsta på sin marknad. Dessutom bör ett relativt högt pris sättas.  

 

Steg 2 

När företaget har etablerat sina produkter och nått en lönsam nivå kan nästa steg i trappan tas. 

Vilket innebär att ytterligare produkter utvecklas. Produkterna på denna nivå ska hålla den högsta 

kvalitén på sin marknad och ett högt pris på produkten ska sättas. Företaget bör dessutom 

fokusera på utformningen av de nya produkternas design. Distributionskanalerna bör väljas med 

varsamhet och produkterna bör endast säljas på ställen där andra produkter med högt pris och hög 

kvalité säljs för att utveckla en mer lyxig identitet. Produktportföljen breddas vilket gör företaget 
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strakare och mindre sårbart då det har fler ben att stå på. Beroende på vilken målgrupp som 

företaget vänder sig mot bör faktorerna prioriteras på olika sätt. Eftersom betydelsen av 

faktorerna kan variera beroende på kön och ålder. 

 

Steg 3  

Ytterligare produkter utvecklas under detta steg vilket innebär ytterligare fokus på en lyxig 

identitet. Företaget är nu så lönsamt att stort sett alla av faktorerna är fullt utvecklade. Under steg 

tre är det extra viktigt att ha en exceptionellt hög kvalité. Därför är det viktigt att säkerställa 

kvalitén i alla produktionsled och det måste finnas personal med adekvat utbildning på rätt 

positioner. Därför är det vikigt att vara noggrann när personalen anställs. Att som litet företag 

anställa personal som inte har korrekt kompetens kan få förödande konsekvenser eftersom 

personalen är en av företagets största kostnader.  

 

Steg 4 

Samtliga faktorer är komplett utvecklade. Upplagorna på produkterna i steg fyra är små och 

kvalitén på dem är exceptionellt högt. I detta steg kan företaget utveckla alla faktorer som krävs 

för att få ett fulländat lyxvarumärke. Företaget är nu så stort att konsumenterna anser det välkänt, 

vilket konsumenterna anser betydelsefullt. Företaget kan nu utveckla originell reklam som 

kommuniceras genom rätt reklamkanaler.   

 

- Svaret på vår problemformulering; Hur kan små företag med begränsade resurser skapa 

varumärken som uppfattas lyxiga?  

 

Genom att på ett framgångsrikt sätt genomgå processen i lyxvarumärkestrappen kan små företag 

skapa varumärken som uppfattas som lyxiga. Processen kan se olika ut beroende på bransch men 

vi anser att den sammanfattningsvis bäst illustreras genom lyxvarumärkestrappan. Svaret kan ses 

som en sanning med modifikation eftersom när ett företag gått igenom alla steg i trappan på ett 

framgångsrikt sätt har det vuxit från ett litet företag med begränsade resurser till ett större företag 

med mer resurser. 
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8 Fortsatt forskning 

Nästa steg i forskningen anser vi blir att undersöka hur de faktorer vi kommit fram till ska 

utformas av små företag för att uppfattas som lyxig. Om vi exempelvis ser till hur produkternas 

design ska utformas. Här kan framtida forskning ta fram riktlinjer för hur små företag bör 

utforma produktens design för att uppfattas som lyxig. Framtida forskningsmöjligheter kan även 

vara att se hur lyxuppfattningen varierar mellan branscher och om det finns några samband 

mellan hur utformningen av lyxfaktorerna bör vara och bransch. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 
 
    Man  Kvinna      Man  Kvinna 

Produktens  Ingen betydelse 1 3% 3%  VM logotyp Ingen betydelse 1 10% 5% 
design Liten betydelse 3 3% 3%    Ingen betydelse 2 3% 5% 

  Liten betydelse 4 3% 2%    Liten betydelse 3 8% 13% 

  Stor betydelse 5 5% 15%    Liten betydelse 4 15% 12% 
  Stor betydelse 6 40% 30%    Stor betydelse 5 23% 13% 

  Helt avg. betydelse 7 28% 25%    Stor betydelse 6 25% 35% 

  Helt avg. betydelse 8 20% 22%    Helt avg. betydelse 7 13% 12% 
  Total 100% 100%    Helt avg. betydelse 8 5% 5% 

       Total 100% 100% 

    Man  Kvinna      
Förpackningens  Ingen betydelse 1 3% 2%      Man  Kvinna 

design Ingen betydelse 2 0% 3%  Val av namn Ingen betydelse 1 8% 7% 

  Liten betydelse 3 13% 5%    Ingen betydelse 2 5% 10% 
  Liten betydelse 4 5% 8%    Liten betydelse 3 0% 10% 

  Stor betydelse 5 25% 20%    Liten betydelse 4 20% 12% 

  Stor betydelse 6 38% 27%    Stor betydelse 5 15% 20% 
  Helt avg. betydelse 7 10% 23%    Stor betydelse 6 35% 22% 

  Helt avg. betydelse 8 8% 12%    Helt avg. betydelse 7 10% 12% 

  Total 100% 100%    Helt avg. betydelse 8 8% 8% 
       Total 100% 100% 

    Man  Kvinna      

Produkter med  Ingen uppfattning 3% 5%      Man  Kvinna 
innovatiava  Ingen betydelse 1 3% 3%  VM slogan Ingen betydelse 1 13% 5% 

lösningar Ingen betydelse 2 15% 8%    Ingen betydelse 2 20% 5% 

  Liten betydelse 3 20% 17%    Liten betydelse 3 10% 13% 
  Liten betydelse 4 10% 10%    Liten betydelse 4 15% 22% 

  Stor betydelse 5 18% 23%    Stor betydelse 5 18% 27% 

  Stor betydelse 6 18% 18%    Stor betydelse 6 13% 15% 
  Helt avg. betydelse 7 10% 12%    Helt avg. betydelse 7 10% 8% 

  Helt avg. betydelse 8 5% 3%    Helt avg. betydelse 8 3% 5% 

  Total 100% 100%    Total 100% 100% 
         

    Man  Kvinna      Man  Kvinna 

Unika prod. Ingen uppfattning 0% 3%  Val av  Ingen betydelse 1 20% 7% 
  Ingen betydelse 1 3% 0%  rekalmkanaler Ingen betydelse 2 5% 8% 

  Ingen betydelse 2 15% 3%    Liten betydelse 3 10% 10% 

  Liten betydelse 3 8% 7%    Liten betydelse 4 8% 8% 
  Liten betydelse 4 13% 8%    Stor betydelse 5 13% 18% 

  Stor betydelse 5 5% 15%    Stor betydelse 6 18% 22% 

  Stor betydelse 6 15% 27%    Helt avg. betydelse 7 20% 13% 
  Helt avg. betydelse 7 23% 28%    Helt avg. betydelse 8 8% 13% 

  Helt avg. betydelse 8 20% 8%    Total 100% 100% 

  Total 100% 100%      
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Bilaga 1. 
 
         Man  Kvinna 
    Man  Kvinna  Originell reklam Ingen uppfattning 0% 3% 
Hög kvalité Liten betydelse 3 5% 5%    Ingen betydelse 1 18% 5% 

  Liten betydelse 4 5% 5%    Ingen betydelse 2 8% 8% 
  Stor betydelse 5 0% 3%    Liten betydelse 3 18% 8% 
  Stor betydelse 6 13% 17%    Liten betydelse 4 10% 10% 

  Helt avg. betydelse 7 38% 23%    Stor betydelse 5 10% 25% 
  Helt avg. betydelse 8 40% 47%    Stor betydelse 6 20% 23% 
  Total 100% 100%    Helt avg. betydelse 7 10% 10% 

       Helt avg. betydelse 8 8% 7% 
    Man  Kvinna    Total 100% 100% 
Högt pris Ingen betydelse 1 0% 2%      

  Ingen betydelse 2 0% 2%      Man  Kvinna 
  Liten betydelse 4 3% 3%  VM är välkänt Ingen betydelse 1 3% 3% 
  Stor betydelse 5 5% 15%    Ingen betydelse 2 8% 0% 

  Stor betydelse 6 23% 22%    Liten betydelse 3 8% 5% 
  Helt avg. betydelse 7 25% 20%    Liten betydelse 4 5% 7% 
  Helt avg. betydelse 8 45% 37%    Stor betydelse 5 13% 8% 

  Total 100% 100%    Stor betydelse 6 23% 23% 
       Helt avg. betydelse 7 25% 23% 
       Helt avg. betydelse 8 18% 30% 

       Total 100% 100% 
         
         
    Man  Kvinna      Man  Kvinna 
Vänners Ingen uppfattning 0% 5%  Hemsidans  Ingen uppfattning 8% 5% 

uppfatt. Ingen betydelse 1 8% 7%  utforming Ingen betydelse 1 15% 15% 
om VM Ingen betydelse 2 5% 5%    Ingen betydelse 2 15% 3% 
  Liten betydelse 3 8% 10%    Liten betydelse 3 8% 7% 

  Liten betydelse 4 10% 10%    Liten betydelse 4 10% 13% 
  Stor betydelse 5 33% 22%    Stor betydelse 5 13% 22% 
  Stor betydelse 6 15% 23%    Stor betydelse 6 20% 22% 

  Helt avg. betydelse 7 15% 12%    Helt avg. betydelse 7 8% 8% 
  Helt avg. betydelse 8 8% 7%    Helt avg. betydelse 8 5% 5% 
  Total 100% 100%    Total 100% 100% 

         
    Man  Kvinna      Man  Kvinna 
Bekräftar din  Ingen uppfattning 3% 7%  Vart varorona  Ingen uppfattning 0% 2% 

sociala status Ingen betydelse 1 8% 3%  säljs Ingen betydelse 1 5% 2% 
  Ingen betydelse 2 3% 8%    Ingen betydelse 2 3% 0% 
  Liten betydelse 3 5% 7%    Liten betydelse 3 5% 3% 

  Liten betydelse 4 5% 12%    Liten betydelse 4 5% 0% 
  Stor betydelse 5 20% 20%    Stor betydelse 5 18% 7% 
  Stor betydelse 6 20% 12%    Stor betydelse 6 28% 30% 

  Helt avg. betydelse 7 28% 22%    Helt avg. betydelse 7 18% 30% 
  Helt avg. betydelse 8 10% 10%    Helt avg. betydelse 8 20% 27% 
  Total 100% 100%    Total 100% 100% 
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Bilaga 1. 
 
    Man  Kvinna      Man  Kvinna 
Vm historia Ingen uppfattning 0% 3%  Hög status på  Ingen uppfattning 3% 0% 
  Ingen betydelse 1 8% 5%  försälj.plats Ingen betydelse 1 8% 2% 

  Ingen betydelse 2 3% 7%    Ingen betydelse 2 0% 2% 
  Liten betydelse 3 8% 17%    Liten betydelse 3 3% 7% 
  Liten betydelse 4 25% 13%    Liten betydelse 4 5% 3% 

  Stor betydelse 5 0% 15%    Stor betydelse 5 23% 8% 
  Stor betydelse 6 20% 20%    Stor betydelse 6 15% 20% 
  Helt avg. betydelse 7 28% 10%    Helt avg. betydelse 7 23% 35% 

  Helt avg. betydelse 8 10% 10%    Helt avg. betydelse 8 23% 23% 
  Total 100% 100%    Total 100% 100% 
         

    Man  Kvinna      Man  Kvinna 
Vad Vm står för Ingen uppfattning 3% 2%  Övr. sort på  Ingen betydelse 1 10% 3% 
  Ingen betydelse 1 8% 2%  försälj.plats Ingen betydelse 2 0% 3% 

  Ingen betydelse 2 13% 8%    Liten betydelse 3 15% 3% 
  Liten betydelse 3 13% 10%    Liten betydelse 4 8% 8% 
  Liten betydelse 4 10% 20%    Stor betydelse 5 20% 20% 

  Stor betydelse 5 5% 12%    Stor betydelse 6 25% 28% 
  Stor betydelse 6 20% 15%    Helt avg. betydelse 7 10% 28% 
  Helt avg. betydelse 7 25% 22%    Helt avg. betydelse 8 13% 5% 

  Helt avg. betydelse 8 5% 10%    Total 100% 100% 
  Total 100% 100%      
         Man  Kvinna 

    Man  Kvinna  VM skiljer sig  Ingen uppfattning 0% 3% 
Varorna svåra,   Ingen uppfattning 3% 2%  från andra VM Ingen betydelse 1 3% 3% 
pga Begr. Ingen betydelse 1 3% 5%    Ingen betydelse 2 0% 3% 

upplaga Ingen betydelse 2 5% 5%    Liten betydelse 3 3% 5% 
  Liten betydelse 3 5% 3%    Liten betydelse 4 8% 8% 
  Liten betydelse 4 5% 7%    Stor betydelse 5 15% 20% 

  Stor betydelse 5 13% 5%    Stor betydelse 6 28% 30% 
  Stor betydelse 6 10% 17%    Helt avg. betydelse 7 23% 15% 
  Helt avg. betydelse 7 25% 35%    Helt avg. betydelse 8 23% 12% 

  Helt avg. betydelse 8 33% 22%    Total 100% 100% 
  Total 100% 100%      
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Bilaga 2. 

Fråga: Förpackningens design 
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Fråga: Vänner uppfattning om varumärket 
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Fråga: Vad varumärket står för 
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Bilaga 2. 
 
Fråga: Varumärkets logotyp 
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Fråga: Varumärket skiljer sig från övriga varumärken 
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Fråga: Användning av kändisar i reklamsyfte 
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Bilaga 2. 

Fråga: Originell reklam 
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Fråga: Valet av reklamkanaler 
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Fråga: Varumärkets slogan 
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Bilaga 2.  

Fråga: Produkter med innovativa lösningar 
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Fråga: Produktens design  
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Fråga: Unika produkter 
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Bilaga 2. 

Fråga: Bekräftar din sociala status 
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Fråga: Varumärkets historia 
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Fråga: Valet av namn 
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Bilaga 2.  

Fråga Hemsidans utformning 
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Fråga: Vart varorna säljs 
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Fråga: Övrigt sortiment på försäljningsplatsen 
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Bilaga 3. 

 

Varumärken som respondenterna nämnde i enkätundersökningen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolex Linn Donna Karan 
Tiger Don Perignon RayBan 

Klättermusen Mercedes Chanel 

Bently Evisu Cartier 

Bang & Olufsen Burberry H Rubinstein 

Rolls Roys Koenigsegg La Praire  

Pellogrino Breitling E Arden 
Gucci Ralph Lauren Patek Philipe 

Armani Apple Lewis 

Maybach Sony Kiehl´s  
Gant Porsche Lee 

Ferrari Hästens Clinigue 

BMW Lexus DKNY 

Hummer YSL Borelli 

Dior Minol O Blanco Hallberg-Rassy 

Lacomé Omega Borelli 
Björn Borg Lacroix Moet 

Dolce Gabbana Peak P DeClour 

Versace T Hillfiger Lamborgini 
Luis Viuttton Carhartt Lacoste 

Prada Aston Martin Gaultier 

Jaguar C Malmsten  Samsonite  

  J Lindeberg  
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Bilaga 4. 
 

Enkätundersökning till c-uppsats - Lyxvarumärken 
 
Undersökningen kommer endast att användas i syfte att se vilka faktorer som är betydelse för konsumenterna när 
företag vill att deras varumärke skall uppfattas som lyxiga. Undersökningen är helt anonym och frivillig. 

 
 
● Man  O   Kvinna  O              Ålder: ________    

 
● Ange ett eller flera produktvarumärken Ni uppfattar lyxiga? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
● Vilken betydelse anser Ni följande faktorer har för att ett produktvarumärke 
ska uppfattas som lyxigt?   (Vänligen ringa in endast ett svarsalternativ per fråga) 
 
 
Del I                                                     1 = Ingen                   8 = Helt avgörande      Ingen 

                betydelse                    betydelse                uppfattning 

Produktens design    1     2     3     4     5     6     7     8        O        

Förpackningens design    1     2     3     4     5     6     7     8       O        

Produkter med innovativa lösningar  1     2     3     4     5     6     7     8       O        

Unika produkter    1     2     3     4     5     6     7     8       O        

Hög kvalité på produkterna (jämfört med normal standard) 1     2     3     4     5     6     7     8       O       

Högt pris på produkterna (jämfört med normal standard) 1     2     3     4     5     6     7     8       O        

 
  

 Del II                                                      1 = Ingen                   8 = Helt avgörande     Ingen 
                 betydelse                    betydelse               uppfattning 

Vänners uppfattning om varumärket  1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Bekräftar din sociala status   1     2     3     4     5     6     7     8       O     

Varumärkets historia   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Vad varumärket står för   1     2     3     4     5     6     7     8       O     

Varumärket är välkänt   1     2     3     4     5     6     7     8       O     

Varumärket är modernt   1     2     3     4     5     6     7     8       O      
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Bilaga 4. 

Fortsättning 

 

● Vilken betydelse anser Ni följande faktorer har för att ett produktvarumärke 
ska uppfattas som lyxigt?   (Vänligen ringa in endast ett svarsalternativ per fråga) 
 
 

 

Del III                                                     1 = Ingen                  8 = Helt avgörande     Ingen 

                   betydelse         betydelse               uppfattning 

Varumärkets logotyp   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Valet av namn     1     2     3     4     5     6     7     8       O       

Varumärkets slogan   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Val av reklamkanaler   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Originell reklam    1     2     3     4     5     6     7     8       O        

Användning av kändisar i reklamsyfte  1     2     3     4     5     6     7     8       O                 

 
 
Del IV                                                      1 = Ingen                   8 = Helt avgörande     Ingen 

                 betydelse         betydelse               uppfattning  

Hemsidans utformning   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Vart varorna säljs    1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Hög status på försäljningsplatsen   1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Övrigt sortiment på försäljningsplatsen  1     2     3     4     5     6     7     8       O     

Varumärket skiljer sig från andra varumärken  1     2     3     4     5     6     7     8       O      

Varorna är svåra att få tag på p.g.a. begränsad upplaga 1     2     3     4     5     6     7     8       O      

 

 

 

Robin & Fredrik tackar för Er medverkan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänligen vänd ���� 



Bilaga 5.     
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Ålder indelad i grupper 1,00 0,09 0,06 0,03 0,14 -0,14 -0,01 -0,28 -0,14 -0,29 -0,22 -0,28 -0,07 0,11 0,13 0,10 0,04 0,18 0,13 0,16 -0,12 -0,12 0,02 -0,05 0,04 

Hög kvalité 0,09 1,00 0,23 0,03 0,38 0,40 0,00 0,02 0,07 0,00 0,03 -0,05 0,18 0,31 0,38 0,24 0,22 0,33 0,19 0,15 0,05 0,00 0,06 0,35 -0,02 

Produktens design 0,06 0,23 1,00 0,41 0,15 0,03 0,22 0,21 0,18 0,28 0,19 0,02 0,13 0,35 0,36 0,23 0,34 0,31 0,26 0,26 0,24 0,30 0,34 0,08 0,19 

Förpackningens design 0,03 0,03 0,41 1,00 -0,12 -0,08 0,42 0,30 0,17 0,29 0,12 0,14 0,09 0,19 0,22 0,19 0,32 0,14 0,27 0,15 0,27 0,28 0,41 0,05 0,20 

Prod. innovatiava 
lösningar 0,14 0,38 0,15 -0,12 1,00 0,49 -0,29 -0,04 -0,09 0,03 0,25 -0,11 0,26 0,38 0,27 0,24 0,17 0,43 0,06 0,16 0,14 0,00 0,08 0,38 -0,02 

Unika prod. -0,14 0,40 0,03 -0,08 0,49 1,00 -0,13 0,00 0,03 -0,05 0,13 -0,08 0,14 0,33 0,30 0,15 -0,02 0,41 0,01 0,15 0,15 0,03 -0,06 0,67 0,09 

Högt pris -0,01 0,00 0,22 0,42 -0,29 -0,13 1,00 0,24 0,28 0,28 -0,03 0,28 0,03 -0,09 0,05 -0,06 0,25 0,05 0,18 -0,08 0,10 0,18 0,13 -0,07 0,28 

Vänners uppfatt. om 
VM -0,28 0,02 0,21 0,30 -0,04 0,00 0,24 1,00 0,35 0,36 0,34 0,32 0,38 0,18 0,24 0,23 0,20 0,16 0,18 0,12 0,26 0,40 0,31 0,04 0,05 

Bekräftar din sociala 
status -0,14 0,07 0,18 0,17 -0,09 0,03 0,28 0,35 1,00 0,20 0,01 0,21 0,24 0,11 0,32 -0,04 0,16 0,15 0,22 0,22 0,26 0,33 0,32 0,08 0,26 

Vm historia -0,29 0,00 0,28 0,29 0,03 -0,05 0,28 0,36 0,20 1,00 0,39 0,30 0,10 0,06 0,09 0,22 0,27 0,10 0,02 0,03 0,24 0,34 0,29 0,00 0,19 

Vad Vm står för -0,22 0,03 0,19 0,12 0,25 0,13 -0,03 0,34 0,01 0,39 1,00 0,12 0,35 0,31 0,20 0,27 0,25 0,31 0,17 0,29 0,25 0,36 0,30 0,26 0,02 

VM är välkänt -0,28 -0,05 0,02 0,14 -0,11 -0,08 0,28 0,32 0,21 0,30 0,12 1,00 0,53 0,11 0,00 0,07 0,14 0,04 0,31 0,00 0,04 0,21 0,15 -0,08 0,01 

VM är modernt -0,07 0,18 0,13 0,09 0,26 0,14 0,03 0,38 0,24 0,10 0,35 0,53 1,00 0,40 0,36 0,30 0,17 0,29 0,44 0,32 0,18 0,35 0,22 0,06 -0,08 

VM logotyp 0,11 0,31 0,35 0,19 0,38 0,33 -0,09 0,18 0,11 0,06 0,31 0,11 0,40 1,00 0,62 0,51 0,29 0,42 0,31 0,40 0,32 0,37 0,33 0,22 0,02 

Val av namn 0,13 0,38 0,36 0,22 0,27 0,30 0,05 0,24 0,32 0,09 0,20 0,00 0,36 0,62 1,00 0,45 0,44 0,54 0,33 0,38 0,26 0,34 0,38 0,29 0,07 

VM slogan 0,10 0,24 0,23 0,19 0,24 0,15 -0,06 0,23 -0,04 0,22 0,27 0,07 0,30 0,51 0,45 1,00 0,52 0,52 0,39 0,46 0,15 0,33 0,34 0,10 -0,01 

Val av rekalmkanaler 0,04 0,22 0,34 0,32 0,17 -0,02 0,25 0,20 0,16 0,27 0,25 0,14 0,17 0,29 0,44 0,52 1,00 0,57 0,40 0,36 0,29 0,32 0,53 0,11 0,33 

Originell reklam 0,18 0,33 0,31 0,14 0,43 0,41 0,05 0,16 0,15 0,10 0,31 0,04 0,29 0,42 0,54 0,52 0,57 1,00 0,49 0,51 0,29 0,25 0,29 0,42 0,21 

Anv. av kändisar i 
reklam 0,13 0,19 0,26 0,27 0,06 0,01 0,18 0,18 0,22 0,02 0,17 0,31 0,44 0,31 0,33 0,39 0,40 0,49 1,00 0,38 0,19 0,39 0,35 0,18 0,16 

Hemsidans utforming 0,16 0,15 0,26 0,15 0,16 0,15 -0,08 0,12 0,22 0,03 0,29 0,00 0,32 0,40 0,38 0,46 0,36 0,51 0,38 1,00 0,30 0,34 0,36 0,20 0,05 

Vart varorona säljs -0,12 0,05 0,24 0,27 0,14 0,15 0,10 0,26 0,26 0,24 0,25 0,04 0,18 0,32 0,26 0,15 0,29 0,29 0,19 0,30 1,00 0,66 0,54 0,31 0,42 

Hög status på 
försälj.plats -0,12 0,00 0,30 0,28 0,00 0,03 0,18 0,40 0,33 0,34 0,36 0,21 0,35 0,37 0,34 0,33 0,32 0,25 0,39 0,34 0,66 1,00 0,60 0,26 0,34 

Övr. sort på försälj.plats 0,02 0,06 0,34 0,41 0,08 -0,06 0,13 0,31 0,32 0,29 0,30 0,15 0,22 0,33 0,38 0,34 0,53 0,29 0,35 0,36 0,54 0,60 1,00 0,20 0,21 

VM skiljer sig från 
andra VM -0,05 0,35 0,08 0,05 0,38 0,67 -0,07 0,04 0,08 0,00 0,26 -0,08 0,06 0,22 0,29 0,10 0,11 0,42 0,18 0,20 0,31 0,26 0,20 1,00 0,27 

Begr. upplaga 0,04 -0,02 0,19 0,20 -0,02 0,09 0,28 0,05 0,26 0,19 0,02 0,01 -0,08 0,02 0,07 -0,01 0,33 0,21 0,16 0,05 0,42 0,34 0,21 0,27 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


