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Förord 
Vi vill här ta tillfället i akt att tacka vår handledare Niklas Wahlström för mycket givande 
vägledning i uppsatsskrivandet och för ett stort engagemang i vår uppsats. Utan honom hade 
ni nog inte hållit i ett exemplar av denna uppsats. Vidare vill vi tacka Joel Hultdin för att han 
med sin stora charm hjälpte oss att samla respondenter till experimentet. Även dessa 
respondenter är förstås värda ett särskilt tack, eftersom experimentet inte hade varit möjligt 
utan dem. Vi vill även tacka Linus far Stefan för att vi fått lånat dennes bil när detta behövts, 
samt Johan Jansson på Handelshögskolan för att denna ställt upp som (o)frivillig vikarierande 
handledare när Niklas inte funnits anträffbar för oförutsedda problem i uppsatsskrivandet. 
Avslutningsvis vill vi ge ett varmt tack till Sharp Center som bidragit med de utskrifter som 
använts i experimentet samt Scandinavian Cosmetics och Kicks i MVG-gallerian som bidragit 
med parfymer.  
 
Umeå, maj 2008 
 
Jonas Innala och Linus Jansson
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Sammanfattning 
Det kan vara svårt att som konsument bedöma en produkts kvalitet på objektiva grunder. När 
sådan osäkerhet uppstår fungerar ofta produktens pris som en lättillgänglig och lättförståelig 
kvalitetsindikator. En lågt prissatt produkt uppfattas då ha låg kvalitet, medan en högt prissatt 
produkt uppfattas besitta hög kvalitet.  
 
Detta är en kvantitativ studie där vi gjort ett experiment med 126 studenter vid Umeå 
Universitet i syfte att kartlägga relationen mellan pris och uppfattat produktkvalitet. Vi har 
formulerat ett antal hypoteser grundade i huruvida konsumenter använder sig av pris för att 
kvalitetsutvärdera en produkt. Vi testar sedan om ett sådant agerande beror på vilket sinne 
som används vid produktutvärderingen, samt om kön och hur ofta konsumenten använder 
produkten i fråga påverkar detta.   
 
I det experiment vi genomfört användes tre produktkategorier som alla svarar mot olika 
sinnen. Dessa produktkategorier var olivoljor (smaksinnet), utskrifter från skrivare (synen) 
och parfymer (luktsinnet). Inom varje produktkategori användes ett billigt, ett mellanprissatt 
och ett dyrt alternativ. En kontrollgrupp fick kvalitetsutvärdera produkterna utan att veta 
priset på dessa. Därefter jämfördes kontrollgruppens svar mot svaren från en experimentgrupp 
som fått veta priset på produkterna.  
 
Våra resultat från detta experiment visar att konsumenter faktiskt använder sig av priset som 
kvalitetsindikator. För samtliga tre produktkategorier fick det dyra alternativet högre 
kvalitetsomdömen när priset var känt och med ett enstaka undantag fick de billiga alternativen 
lägre betyg när priset var känt. Vidare har framkommit att både kvinnor och män använder 
priset som kvalitetsindikator och att det inte förekommer några skillnader mellan könen i detta 
agerande. Däremot tycks produktanvändningsfrekvens påverka kvalitetsuppfattningen, även 
om denna tendens inte kunnat säkerställas statistiskt i vårt experiment. 
 
Följande slutsatser kan dras utifrån våra resultat: 

 
• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 

där smaksinnet främst används vid kvalitetsutvärderingen 
 

• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 
där synen främst används vid kvalitetsutvärderingen 

 
• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 

där luktsinnet främst används vid kvalitetsutvärderingen 
 

• Det finns ingen skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet 
 

• Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan pris och uppfattad kvalitet 
baserat på hur ofta en konsument använder den aktuella produkten, men tydliga 
tendenser på detta förekommer 
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till vårt problem. Därefter formuleras själva 

problemet, följt av en presentation av det bakomliggande syftet samt begränsningar. 

 
1.1 Ämnesval 
Enligt traditionell nationalekonomisk teori stiger efterfrågan på en vara när priset minskar. 
Men för mer exklusiva produkter gäller dock inte alltid denna sanning. Ibland kan 
försäljningen av en produkt öka när produktpriset stiger, eftersom den kundupplevda 
produktkvaliteten då ökar.1 Vi avser att i denna uppsats studera hur priset påverkar en 
konsuments uppfattning av produktkvalitet. Detta inom tre olika produktkategorier, som alla 
uppfattas primärt av något av våra fem sinnen. De tre produktkategorierna är olivolja (som 
uppfattas via smaksinnet), skrivare (synen) och parfym (luktsinnet). En sådan studie är 
intressant eftersom den kan ligga till grund för företags prissättningsstrategier. Det är även 
intressant att se huruvida produktkvalitet faktiskt kan mätas av konsumenterna. 
 
1.2 Problembakgrund 
Produktprissättning är en av de stora utmaningarna inom marknadsföring och framställs ofta 
inom ämneslitteraturen som ett av fyra P:n i en marknadsföringsmix (jämsides produkt, 
påverkan och plats). Priset är den enda av dessa faktorer som genererar intäkter till företaget, 
vilket indikerar dess relevans inom marknadsföring. Eftersom intäkterna är direkt styrande av 
företagets lönsamhet har ett företag mycket att vinna genom att prissätta sina produkter på ett 
effektivt sätt.  
 
Hur produkter prissätts är särskilt viktigt inom status- och prestigeförknippade 
produktkategorier, såsom kläder, parfym, bilar och heminredning. Sådana produkter uppfattas 
lätt av konsumentens omgivning och dessa intryck formar omgivningens intryck av 
konsumentens sociala identitet. Konsumtionen bidrar även till att forma konsumentens egna 
självbild.2 På grund av omgivningens uppfattning av konsumenten finns incitament för denne 
att välja produkter inte enbart utifrån egen uppfattning av kvalitet och karaktär, utan även 
utifrån omgivningens motsvarande uppfattning.  
 
Vissa produkter är enkla att utvärdera kvalitetsmässigt, som att en inköpt regnjacka står emot 
vatten eller att en bläckpenna lämnar jämna lager av bläck utan att kladda. Andra produkter är 
svårare att kvalitetsbedöma på rationella grunder. Bedömningen blir särskilt svår när 
konsumenten inte endast behöver utgå från egen uppfattning, utan även måste ta 
omgivningens uppfattning i beaktande. När en sådan produkt ska utvärderas låter 
konsumenten ofta priset indikera dess kvalitet.3 En produkt med högt pris uppfattas då besitta 
högre kvalitet än en lägre prissatt produkt. Det finns därmed incitament för försäljare av 
sådana produkter att utnyttja detta konsumentbeteende genom att prissätta produkterna högt, 
eftersom detta ökar produkternas lönsamhet.  
 
Det finns fyra anledningar till att priset används som indikator på produktkvalitet.4 Till att 
börja med är pris en mätbar och påtaglig variabel att förlita sig på när andra kvalitetsmått 
saknas. Vidare förmedlar priset även varans exklusivitet och minskar den upplevda risken 
som förknippas med att köpa en billigare produkt. Slutligen spelar priset även en stor roll 

                                                
1 Groth och McDaniel (1993), “The excusive value principle – the basis for prestige pricing”, s 10. 
2 Solomon (2006), Consumer Behavior – buying, having, and being, s 161 
3 Verma och Gupta (2004), “Does higher price signal better quality?”, s 67-77. 
4 Shapiro i Verma & Gupta (2004), s 68-69 
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avseende tillfredsställelsen med produkten. Tillfredsställelsen beror bland annat på mängden 
ansträngning som kunden lagt ner i köpet. En hög monetär utgift kan av kunden jämställas 
med stor ansträngning. Pris är emellertid inte den enda kvalitetsindikator som konsumenten 
använder sig av. Konsumenten skaffar sig även ledtrådar om produktens kvalitet via bland 
annat förpackning, ursprungsland och varumärke. Exempelvis uppfattas ofta en produkt med 
exklusiv förpackning och ett högt pris som bättre än en liknande produkt med lägre pris och 
mindre exklusiv förpackning – oavsett om innehållet faktiskt skiljer sig åt eller inte.  
 
Vi finner det därför intressant att undersöka om konsumenter verkligen kan uppfatta dessa 
påstådda skillnader i kvalitet mellan produkter. Huruvida konsumenter märker någon skillnad 
alls mellan produkter när förpackning, varumärke, pris och andra faktorer döljs har varit ämne 
för många studier. Resultatet har ofta varit att konsumenterna, utöver de intryck de får av 
produkterna via sina sinnen, baserar sin kvalitetsuppfattning på nyss nämnda variabler. 
 
PepsiCo har utnyttjat detta faktum i sin marknadsföring av Pepsi-Cola. I en stående 
marknadsföringsaktivitet anordnar företaget blindtester på olika marknadsplatser där 
konsumenterna får smaka på både Pepsi-Cola och Coca-Cola utan att veta vilken dryck som 
är vilken. Därefter får konsumenterna bedöma vilken de tycker är godast. Företaget har använt 
denna marknadsföringsaktivitet sedan 1975 och anledningen till att de är så nöjda med 
kampanjen är att många konsumenter föredrar Pepsi-Colas smak i ett blindtest, trots att de 
vanligtvis brukar köpa Coca-Cola. PepsiCo kan därmed förändra konsumenternas 
konsumtionsmönster genom att uppmana dem att låta smaken välja vilken cola-sort de köper, 
snarare än att låta varumärket avgöra detta val. Vin är en annan produktkategori som varit 
ämne för många liknande studier. Ett vanligt sådant vinexperiment har varit att i ett blindtest 
låta respondenterna avgöra vilket vin som är dyrast. Vi kommer senare i denna uppsats att 
återkomma till sådana studier kring vin. 
 
En påverkande faktor bakom hur ett sinnligt intryck uppfattas är de associationer som 
konsumenten gör vid första intrycket av produkten. Uppfattandet av lukt kan väcka olika 
sorters känslor inom konsumenten beroende på i vilken situation denne stött på lukten 
tidigare.5 En doft som förknippas med en lycklig tid väcker positiva associationer inom 
konsumenten och dennes köpbeteende kan styras därefter. Enligt den franske antropologen 
Clotaire Rapaille lägger vår allra första kontakt med en ny företeelse grunden för framtida 
associationer. Han säger  
 
”Det finns alltid en första gång vi upplever något, och när detta sker skapar vi mentala 

motorvägar. Vi använder ständigt dessa motorvägar och de blir undermedvetna.”
6  

 
Enligt denna teori skapas därmed konsumenternas associationer i många fall redan vid unga 
år, och är i hög grad situationsberoende eftersom omgivningen påverkar hur den nya 
företeelsen framstår för individen.   
 
Det finns således flera faktorer som påverkar hur en produkt uppfattas. Dessa faktorer är dels 
produktrelaterade (såsom pris, varumärke, förpackning, etc.) och dels konsumentrelaterade 
(såsom kön, ålder och tidigare produkterfarenhet). Av dessa faktorer vill vi se till priset som 
enskild kvalitetsindikerande faktor, men med vilket sinne som används, kön samt 
användningsfrekvens i beaktande. Detta leder oss till vår problemformulering.  

                                                
5 Solomon (2006), s. 55-56 
6 Hitt (2000), “Does the smell of coffee brewing remind you of your mother?” 
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1.3 Problemformulering 
Hur påverkar priset en konsuments kvalitetsuppfattning av en produkt? 
 
1.4 Syfte 
Vi vill förklara huruvida priset påverkar kvalitetsuppfattningen av en produkt och, om så är 
fallet, även bedöma storleken på denna påverkan. Detta för att se i vilken utsträckning 
konsumenter förlitar sig på pris som kvalitetsindikator och till vilken grad konsumenterna 
förlitar sig på sina sinnliga intryck i produktutvärderingen. Vi kommer att undersöka tre av 
våra fem sinnen: smaksinnet, synen och luktsinnet. Därutöver ser vi till variabler som 
möjligen kan påverka den individuella kvalitetsuppfattningen, nämligen kön och 
produktanvändningsfrekvens.   
 
1.5 Begränsningar 
Vi kommer att genomföra ett experiment där vi låter 63 personer bedöma tre parfymer, tre 
utskrifter från skrivare och tre olivoljor efter att ha fått veta priset på dessa produkter. Därefter 
jämför vi korrelationen mellan pris och uppfattad kvalitet inom denna grupp med en lika stor 
grupp som fått bedöma produkterna utan kännedom om produktpriserna.  
 
I vårt experiment undersöks tre produkter som alla primärt svarar mot olika sinnen: synen, 
luktsinnet och smaksinnet. Därmed har två sinnen exkluderats ur undersökningen, nämligen 
hörsel och känsel. Även om hörsel och känsel kan tänkas påverka den totala 
kvalitetsuppfattningen för konsumenterna innehåller experimentet inga produkter som är 
primärt inriktade till dessa två sinnen.  
 
Utöver användandet av sitt smak- och luktsinne samt sin syn, får hälften av respondenterna 
som grund för sin uppfattning även veta priset på produkterna. Men även andra variabler kan 
påverka hur en konsument uppfattar en produkt. Varken kontroll- eller experimentgruppen 
kommer att visas respektive produkts förpackning, vilket sannolikt hade haft påverkan på hur 
produkterna uppfattas. Ingen av grupperna får heller veta varumärkenas eller produkternas 
namn, och inte heller se dess logotyper, eftersom även detta är faktorer som påverkar 
konsumentens uppfattning av produkternas kvalitet. Vår ambition är att isolera prisets 
påverkan på kvalitetsuppfattningen. 

!
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel går vi igenom den förförståelse och den kunskapssyn som vi har med oss in i 

författandet av denna uppsats. Detta följs av våra perspektiv, forskningsmetoder och 

litteraturval. Kapitlet avslutas med en presentation av litteraturinsamling och källkritik. 

 

2.1 Förförståelse 
Något som är av stor vikt vid uppsatsarbete är den förförståelse som författarna bär med sig in 
i skrivandet. Denna förförståelse inkluderar vilken bakgrund författarna har, hur de ser på 
världen, vad de har för erfarenheter av liknande problem, etc. Dessa tidigare kunskaper och 
erfarenheter skapar författarnas världsbild och påverkar hur författarna tacklar ett problem.7 
 
Man kan dela upp den teoretiska förförståelsen i två delar: förstahands- och 
andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelsen rör områden som våra personliga 
erfarenheter och uppväxt. Andrahandsförförståelsen handlar om kunskaper som vi har 
inhämtat från vår utbildning, såsom genom föreläsningar och artiklar.8 Vi som författare är väl 
medvetna om förförståelsens inverkan på vårt arbete. Vi ska här försöka belysa på vilket sätt 
det har påverkat vår arbetsprocess och vårt resultat, samt hur vi har försökt minimera denna 
påverkan på studien.  
 
Båda författarna studerar vid Umeå Universitet, med företagsekonomi som huvudämne och 
marknadsföring som inriktning. En av oss går Civilekonomprogrammet och den andre läser 
fristående kurser. Båda har dock läst mer eller mindre samma kurser under utbildningens 
gång, vilket ger oss en viss teoretisk förförståelse för det undersökta problemet. Vi har läst 
och diskuterat kring frågor om hur varumärken och liknande faktorer styr priset snarare än 
faktisk kvalitet. Därigenom har vi nått uppfattningen att det inte alltid är kvalitet som styr 
priset på en vara. I och med detta kan våra föreställningar inverka på resultatet av vår 
undersökning, då vi kan välja att tackla problemet utifrån denna föreställning. Vidare kan våra 
kunskaper inom marknadsföring påverka oss i sökandet av teorier och artiklar. Vi kan bli 
begränsade då vi väljer att titta på områden som vi redan besitter kunskap inom, men 
samtidigt undviker vi att titta på irrelevanta teorier.  
 
En av författarna har inte tidigare läst kursen Vetenskaplig Metod på B-nivå eftersom denne 
har läst företagsekonomi B vid ett annat universitet. Vi ser detta både som en styrka och en 
svaghet. Styrkan ligger i att denne inte går in i arbetet med förutfattade meningar om hur en 
uppsats ska skrivas och se ut. Med detta medföljer att en viss begränsning i kreativitet kan 
förhindras. Författarna kan under skrivandets gång fungera som motpoler till varandra och 
därmed förhindra att förförståelsen runt metodval och liknande påverkar uppsatsen. Svagheten 
är dock att denne måste läsa in sig på de olika metoder som kan användas och detta kan vara 
tidsödande. Emellertid erhåller författaren då färsk kunskap som annars kanske hunnit falla i 
glömska sedan kursen lästes. 
 
2.2 Kunskapssyn 
Som forskare är det inte alltid lätt att avgöra sin egen kunskapssyn. De två 
huvudströmningarna positivism och hermeneutik fungerar som ytterligheter till varandra, och 
att placera sig själva i ett specifikt fack kan vara svårt. Dessutom kan dessa fungera som 
komplement till varandra.  
 
                                                
7 Johansson Lindfors (1993), Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s 25 
8 Johansson Lindfors (1993), s 76 
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Positivismen är en kunskapssyn där man använder sig av naturvetenskapliga metoder vid 
studier av den sociala verkligheten. Enligt Bryman & Bell (2005) innebär positivismen att9: 
 

- Bara företeelser som kan bekräftas via sinnena kan ses som riktiga 
- Syftet med teorier är att generera hypoteser kring vilka riktigheten kan prövas 
- Kunskap uppnås genom att samla in fakta 
- Vetenskapen är objektiv 
- Man gör en tydlig skillnad på vetenskapliga och normativa påståenden 

 
I vår studie undersöker vi hur priset påverkar kvalitetsuppfattningen av ett antal produkter. Vi 
kommer att sätta upp ett antal hypoteser som ska testas för att se om vi kan förklara 
verkligheten med våra teorier. I enlighet med ovanstående beskrivning från Bryman och Bell 
kan man se att vår studie borde klassificeras som en positivistisk sådan. Men det finns fler 
aspekter inom positivismen.  
 
Johansson Lindfors säger att positivister vill avbilda verkligheten och få en förklaring på 
skeenden. Vidare ska subjektet för forskningen vara fritt från forskarens värderingar. Detta är 
ett av de samhällsvetenskapliga positivisternas största bekymmer, eftersom forskarens val av 
problem, formuleringen av detta och teorival är starkt knutna till den kunskap forskaren 
besitter. Detta innebär ofta problem med reliabiliteten och validiteten eftersom forskaren inte 
är objektiv. Positivister tenderar att inte vilja se helheten i skeenden utan istället bryta ner 
dessa i delar och studera dem var för sig. Ett exempel på ett sådant positivistiskt 
förhållningssätt är att titta på huruvida Ronaldinhos teknik gör honom till en av världens bästa 
fotbollsspelare, istället för att titta på hela hans fotbollsmässiga register. Vidare är positivister 
intresserade av att deras forskning ska förklara de saker och skeenden de observerar.10 
 
Efter denna ytterligare beskrivning av den positivistiska kunskapssynen ter det sig fortfarande 
som det rätta att sätta vår studie i detta fack. Vi kommer att bryta ner verkligheten i delar där 
vi studerar kvalitetsbedömningen för vissa utvalda produkter. Målet är att vårt experiment ska 
förklara vilken inverkan priset har vid kvalitetsutvärdering. 
 
2.3 Perspektiv 
Som forskare bör man försöka klargöra vilket perspektiv man använder i sitt arbete, från vems 
världsbild vi tittar på vårt undersökta problem. Även om ambitionen kan vara att forskningen 
ska vara övergripande och ta allas perspektiv i beaktande så kan detta vara svårt att genomföra 
i praktiken. Forskaren är en människa precis som alla andra, och det är inte möjligt att ha en 
helt och hållet neutral syn på verkligheten och hur den är beskaffad. Därmed blir det ofta så 
att man väljer någons sida och perspektiv, vilket ofta är den part som ligger nära forskarens 
egna perspektiv. Det viktiga är att man försöker vara medveten om de val man har gjort.11 
 
Vi anser att detta arbete håller ett forskarperspektiv, men även till viss del ett 
företagsperspektiv. Vår problemformulering tittar på hur konsumenter påverkas av priset på 
en vara. I första hand ser vi detta som intressant för oss själva och andra forskare. Vi ser till 
hur konsumenter påverkas och vad som kan vara orsakerna till att man påverkas på detta sätt. 
Som vi ser på vår undersökning och vårt arbete håller vi ett forskarperspektiv, vi försöker 
hålla oss neutrala gentemot både företagen och konsumenterna. Det är i alla fall vår 
utgångspunkt.  Men vår problemformulering innebär på sätt och viss att vi också håller ett 

                                                
9  Bryman och Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 26 
10 Johansson Lindfors  (1993), s 44-46 
11 Eliasson (1995), Forskningsetik och perspektivval, s 28-29 
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företagsperspektiv. Vi fokuserar ganska mycket på företagens sida. Hur de som försäljare av 
varor försöker signalera kvaliteten på produkterna genom priset. Indirekt tittar vi därmed även 
på problemet från deras perspektiv. Eftersom vi är medvetna om denna problematik innebär 
det inte några större problem för vår uppsats. 
!

2.4 Forskningsmetod 
Som forskare finns det många metoder att använda sig av, men två metoder är vanligare än 
övriga. Dessa två är den kvalitativa och den kvantitativa metoden.!" Direkt kopplat till dessa 
två metoder finns två sätt att se kopplingen mellan teori och forskning; det induktiva och det 
deduktiva synsättet.!#!

 
Det som kännetecknar en kvantitativ metod är att insamlad data är mätbar, det vill säga att den 
går att uttrycka i siffror eller tal. Sådana data kan även kallas hårddata.!$ Om man vill 
undersöka hur priserna på hus i Sverige har utvecklats de senaste tio åren gör man en 
kvantitativ studie; går igenom försäljningsstatistiken för småhus eller liknande, och så vidare. 
En kvantitativ studie kan genomföras på många olika sätt, men de vanligaste 
tillvägagångssätten är enkäter och standardiserade intervjuer,!% även kallat 
surveyundersökningar.!& En kvantitativ metod har många gånger sin utgångspunkt i 
positivismen och man testar ofta om en teori är sann eller inte. Detta kallas 
hypotesprövning.!' Vid hypotesprövningar är det viktigt att vara noga med hur man samlar in 
och tolkar data, så att man som forskare inte påverkar undersökningsobjekten. Det är vanligt 
att den uppställda hypotesen är något man vill bekräfta, och därför kan forskarens påverkan 
vara stor om denne inte är försiktig.!( Kvantitativ forskning har ofta ett deduktivt synsätt. 
Förhållandet däremellan är emellertid så att det deduktiva synsättet oftast brukar innebära att 
forskningsmetoden blir kvantitativ. Det deduktiva synsättet går ut på att testa om en teori är 
riktig genom hypotesprövning, vilket innebär att en kvantitativ metod är att föredra.!) Man 
kan även säga att man går från teori till empiri i det deduktiva synsättet."* Vid ett induktivt 
synsätt går man in i forskningen utan några klara hypoteser och med en vag problemställning, 
och låter därefter verkligheten beskriva sig själv istället för att undersöka om en hypotes är 
riktig eller ej."!+

 
Till att börja med har vi formulerat ett problem som vi avser att undersöka. Därefter har vi 
skapat oss en teoretisk referensram med hjälp av tidigare studier och allmänna pristeorier. 
Teorierna har i sin tur legat till grund för de fem hypoteser vi har utvecklat. Utan den 
teoretiska referensramen hade det varit svårt att ställa upp relevanta hypoteser, då 
hypotesernas uppgift är att testa om teorierna är riktiga eller ej. När hypoteserna väl var 
utvecklade kunde vi gå ut i verkligheten och testa dem, som i detta fall var genom ett 
experiment. Vår studie är med andra ord att klassificera som en deduktiv, då vi har gått från 
teori till empiri. I många fall klassificerar forskare sina studier som deduktiva, även om de 
inte följer denna uppdelning. Det vill säga, de kan hitta sin teoretiska referensram först efter 

                                                
!" Bryman och Bell, (2005), s 39-40 
!# Bryman och Bell (2005), s 23-25 
!$ Halvorsen, (1992), Samhällsvetenskaplig metod, s 78 
!% Halvorsen (1992), s 87 
!& Bryman och Bell (2005), s 65  
!' Bryman och Bell (2005), s 40 
!( Ejvegård (2003), Vetenskaplig metod, s 38 
!) Halvorsen (1992), s 79 
"* Johansson Lindfors (1993), s 55 
"! Halvorsen (1992), s 78 
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studien har genomförts i verkligheten. I vårt fall har vi haft en tydlig arbetsgång, då den 
teoretiska referensramen låg klar innan vi fastställde våra hypoteser.  
 
Själva undersökningen tar formen av en kvantitativ metod. Vi har undersökt ett stort antal 
objekt, där själva undersökningen har utgjorts av ett experiment med en kontroll- och 
experimentgrupp. Vi har inte velat ha förklaring från respondenterna varför de tycker som de 
gör, vilket förknippas med en kvalitativ studie."" Vi vill istället veta skillnaden mellan den 
grupp som vet priset på de undersökta varorna och de som inte vet detta pris. Vi vill ta reda på 
om teorierna är riktiga eller inte.  Att undersökningen då blir att beteckna som en kvantitativ 
ter sig naturligt.   
 
2.5 Teorival 
Grunden till val av teorier sker redan i problemformuleringen. Men man måste alltid förhålla 
sig kritisk till sina teorier, och valet av dem ska även det ske med kritiska ögon avseende dess 
ursprung och om de fortfarande kan anses som aktuella och relevanta.23 
 
För oss var valet av den teoretiska grunden okomplicerad. Det föll sig naturligt att titta på 
teorier och tidigare studier avseende relationen pris gentemot kvalitet. Vidare ansåg vi att en 
allmän grund måste läggas kring prissättningsteori och om hur konsumenter uppfattar kvalitet. 
Det var också nödvändigt att titta på perceptionsteorier, då tre av våra sinnen är väldigt 
framträdande i vårt experiment. Genom detta teorival upplever vi grunden för vår studie som 
stabil. Efter genomgången litteraturstudie skalade vi ner de centrala delarna till de fem 
hypoteser som ligger till grund för experimentet. På detta sätt går forskningsprocessen från 
teori till empiri och testandet av sanningshalten i de valda teorierna.  
 
2.6 Litteraturinsamling 
I vårt arbete har vi använt oss av både primär- och sekundärkällor. Som primära källor har vi 
den enkät som våra respondenter fyllde i när de genomförde experimentet. Det är svaren från 
dessa enkäter som har använts i vår analys och det är även dessa svar som har legat grund för 
hypotesprövningarna. Som sekundärkällor har vi mer eller mindre uteslutande använt oss av 
tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar. Den litteratur som använts har framförallt 
behandlat metod och statistiska modeller, men även viss teori har haft sin grund i tryckta 
böcker. För att hitta denna litteratur har vi framförallt använt oss av Umeå 
Universitetsbiblioteks databas Album. Sökord som har använts för metodlitteraturen är 
”vetenskaplig metod” och ”forskningsmetodik”. Vidare har vi använt metodböcker som vi har 
tidigare erfarenhet av, samt att vår handledare har gett oss givande tips på metodlitteratur.  
 
Vi har eftersträvat att använda oss av svenskspråkig litteratur avseende metodböcker, då vi 
anser att det är viktigt att det inte finns några språkbarriärer som försvårar vårt förstående av 
litteraturen. Vidare finns det även god tillgång till bra metodlitteratur på svenska, vilket inte är 
fallet med all litteratur. De statistikböcker som har använts hade vi kännedom om sedan 
tidigare, eftersom båda författarna har läst Statistik på A-nivå och tycker att litteraturen som 
användes där är av god kvalitet. I teoridelen har den insamlade litteraturen dels bestått av en 
grundbok i marknadsföring, Philip Kotlers Principles of Marketing för att förklara vissa 
grundläggande begrepp. Den teoretiska delen har även bestått av boken Consumer Behavior 
som används på D-kursen vid Handelshögskolan i Umeå, samt att vi även använt en kursbok 

                                                
"" Bryman och Bell (2005), s 40 
23 Johansson Lindfors (1993), s 87-88 
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på B-nivå som en av författarna har erfarenhet av och som vi anser hålla god kvalitet. Dessa 
böcker har som sagt använts för vissa grundläggande förklaringar i teoridelen.  
 
Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar har databasen Business Source Premier (EBSCO) 
använts. Tillgång till denna har vi fått genom Umeå Universitetsbibliotek. Här har samtliga 
artiklar varit på engelska, då tillgången till relevanta artiklar på svenska är begränsad. Sökord 
som använts inkluderar bland annat ”price-quality relationship”, ”price-quality”, ”signaling 
price”, ”experiment price-expectations”, ”what is quality”, ”sex differences”, ”gender 
identity”, ”consumer behavior”, ”senses”, ”fragrance”, ”placebo effects”, med mera. När vi 
hittade intressanta artiklar sökte vi ofta vidare bland de artiklar denna hade refererat till. 
Därigenom hittade vi många intressanta artiklar som vi har kunnat använda oss av i vår teori.  
 
Genom våra källor har vi fått både en grundläggande förståelse för metod och teorier, men 
även en något djupare förståelse avseende vissa ämnesspecifika teorier som exempelvis 
forskningsläget inom relationen pris gentemot uppfattad kvalitet. Dessa har lagt en bra grund 
för uppsatsen och för arbetsgången under skrivandet av denna. 
 
2.7 Källkritik 
Som forskare måste man förhålla sig kritisk till sina källor. All använd litteratur och alla 
artiklar måste kritiskt granskas så de inte är oäkta eller falsifierade. Man bör även kontrollera 
om källorna är oberoende eller inte. Det kan exempelvis finnas finansiärer bakom forskningen 
som vill att forskarna ska komma fram till något specifikt resultat. Rent generellt brukar sägas 
att man i så stor utsträckning som möjligt ska använda sig av primärkällor. Detta för att 
undvika feltolkningar och förvanskningar, som kan vara både medvetna och omedvetna.24  
 
Man bör även använda sig av så nya källor som möjligt. Annars kan man missa ny och 
betydelsefull forskning inom området. Här kan hävdas att man därigenom riskerar att missa 
tidigare forskning av vikt, men denna risk minimeras av att de nya källorna oftast utgår ifrån 
de äldre inom samma område. Vidare är det viktigt att källorna uppfyller samtidighetskravet. 
Med detta menas att källan ska beskriva en händelse eller forskning som ligger nära i tiden, 
och inte vara skriven flera år senare. Detta eftersom det finns en risk att viktiga skeenden då 
är bortglömda av författaren. Slutligen måste man som forskare kontrollera äkthetskravet i 
sina källor, det vill säga att de inte är förvanskade eller liknande.25 
 
Vi har tagit källornas oberoende i beaktande vid våra val av källor. Vi har använt oss av 
litteratur och artiklar som i allmänhet kan anses hålla god kvalitet. Vid genomgången av 
relationen pris gentemot kvalitet har vi hittat två artiklar som på ett bra sätt sammanfattat 
forskningsläget, och därigenom har vi fått en stabil grund att stå på.  
 
Vi har försökt att till så stor del som möjligt använda oss av aktuell forskning inom våra 
undersökta områden. I allmänhet har det varit lätt att hitta källor av nyare årgång, men där så 
inte har varit möjligt har vi försökt identifiera de mest relevanta artiklarna inom området som 
är av äldre datum. I vissa fall har vi också ansett det relevant att använda oss av äldre källor, 
till exempel Rao och Monroes studie från 1989 inom relationen pris gentemot kvalitet. Denna 
källa är av stor betydelse för området och därför är den relevant att använda sig av trots att 
den är skriven för snart 20 år sedan. 
 

                                                
24 Ejvegård (2003), s 62-64 
25 Ejvegård (2003), s 62-64 
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Samtidighetskravet för våra källor är svårt för oss att utvärdera. Detta eftersom vi i de flesta 
fall saknar kunskap om när forskningen är genomförd i förhållande till när den är nertecknad. 
Men då de flesta källor är publicerade i välkända vetenskapliga tidskrifter är vår utgångspunkt 
att detta är något som har tagits i beaktande innan publicering av artiklarna, och att vi således 
kan lita på denna bedömning.  
 
Sist men inte minst bör även källornas äkthetskrav diskuteras. Mer eller mindre alla artiklar 
kommer från ansedda vetenskapliga tidskrifter, och vi litar på uppställda kriterier för vad som 
får publiceras i dessa skrifter. Vår tryckta litteratur inom statistiken och teorin används alla 
som kurslitteratur på olika nivåer inom universitetsvärlden, och att dessa inte är äkta ses som 
osannolikt då de annars inte skulle anses vara lämpliga som undervisningsmaterial. Våra 
metodböcker är alla ofta förekommande i uppsatser på C- och D-nivå och kan således 
klassificeras som litteratur av god kvalitet. Vi försökt att kritiskt granska våra källor och dess 
äkthet, men en aspekt som måste uppmärksammas är att de flesta av våra artiklar är skrivna på 
engelska. Därmed finns det en risk att vi har förstått vissa saker fel och således kanske 
översatt dem på ett felaktigt sätt. När vi har varit osäkra på innebörden av vissa meningar har 
vi konsulterat varandra, och även utomstående vid behov. Vi tror således att de flesta av våra 
översättningar är korrekta, men en osäkerhetsfaktor kring detta är likväl närvarande. 
Sammanfattningsvis anser vi att våra källor uppfyller äkthetskravet. 
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3. TEORI 
I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att ligga till grund för vårt experiment. 

Inledningsvis beskrivs varför produktprissättning är av yttersta vikt för företag. Därefter 

följer avsnitt kring förhållandet mellan pris och konsumentuppfattad kvalitet, 

konsumentperception, en närmare genomgång av begreppet kvalitet och avslutningsvis om 

preferensskillnader mellan könen. Kapitlet avslutas med att de hypoteser vi avser testa 

formuleras.  

 
3.1 Vikten av produktprissättning 
Det finns många faktorer att beakta när produkter ska prissättas. Prissättningen beror bland 
annat på produktens positionering, företagets tillväxtmål och kostnader, utformningen av 
marknadsföringsmixens övriga komponenter, konkurrenternas prissättning, 
marknadsefterfrågan och konjunktur.26 Prissättning är direkt avgörande för vilken storlek 
företagets intäkter tar, och är på lång sikt vitalt för företagets överlevnad. Det finns ett antal 
olika prisstrategier för marknadsförare att använda sig av. Priser kan exempelvis vara 
baserade på företagets kostnader, det värde produkterna ger kunden, konkurrenternas priser 
eller efterfrågebaserade.   
 
En av de vanligare strategierna är att basera prissättningen på produkternas efterfrågan. Enligt 
klassisk ekonomisk teori anpassas priset efter förändringar i efterfrågan och kostnader och 
priset bestäms där utbud och efterfrågan möts. Men prissättningen är inte alltid så rörlig och 
anpassningsbar. Ofta har företagen begränsad kunskap om hur efterfrågestrukturen faktiskt ser 
ut, tillika begränsade resurser att undersöka detta, vilket försvårar en efterfrågebaserad 
prissättning. Priserna bestäms då istället snarare utifrån den prissättning företaget tillämpat 
tidigare, företagets inköpspriser, varumärkets efterfrågan och priskonkurrens.27  
 
En annan prissättningsstrategi som företag kan använda sig av är den värdebaserade 
prissättningen. Här är det kundernas värdering som avses och värderingen är baserad på en 
kombination av pris och de funktionella och psykologiska fördelar som produkten eller 
varumärket erbjuder.28 När denna strategi används utgår företaget från konsumentens 
uppfattade värde, sätter ett pris därefter och vet därmed hur produkten bör utformas och hur 
stora kostnaderna får vara för att önskad lönsamhet ska kunna nås. Detta förfarande står i 
motsats till den traditionella, kostnadsbaserade prissättningsstrategin där produkten skapas 
först och priset sätts efter de kostnader som uppstått. Huruvida priset överensstämmer med det 
av konsumenterna upplevda värdet beror då på hur väl företagets marknadsföring lyckas 
övertyga konsumenterna om detta.29 
 
Vi upplever den värdebaserade prissättningsstrategin som mest intressant för vårt experiment, 
eftersom det kan vara svårt att bilda sig en rationell kvalitetsuppfattning avseende de 
produktkategorier vi undersöker. Det kan då underlätta för konsumenterna med 
kvalitetsindikerande produktattribut som gör att de inte behöver förlita sig enbart på sina 
sinnliga intryck vid produktutvärderingen. När denna tveksamhet råder öppnas möjligheter för 
företagen att ta ut priser som ligger i paritet med det kundupplevda värdet snarare än 
företagets faktiska kostnader, vilket i praktiken oftast innebär att en högre prissättning 
möjliggörs. 

                                                
26 Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (2001), Principles of Marketing, s 568-583 
27 Srinivasan, Pauwels och Nijs (2008), “Demand-Based Pricing Versus Past-Price Dependence – A Cost-Benefit 
Analysis“, s 15-16, 22 
28 Doyle och Stern (2006), Marketing management and strategy, s 225 
29 Kotler et al. (2001), s 586-588 
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Vid värdebaserad prissättning måste produktpriserna matcha vad konsumenterna är beredda 
att betala för produkterna. Enligt Nagle och Cressman Jr (2002) går vägen till att kunna ta ut 
högre priser därför genom att höja det av kunderna upplevda produktvärdet. Konsumenternas 
villighet att betala styrs av tre faktorer: prisstrukturen, prisprocessen och 
värdekommunikation.30 
 
Prisstruktur rör segmentering av företagets kunder utifrån det värde en kund får genom köpet, 
och priserna anpassas då utifrån denna segmentering. Det bakomliggande syftet med denna 
strategi är att kunder som upplever att de får ett högt värde genom köpet är mer 
betalningsbenägna än sådana kunder som upplever ett lägre värde. Denna prissättningsstrategi 
kan därför yttra sig genom att tillämpa låg prissättning till kunder som får ett lågt värde 
genom köpet respektive hög prissättning till kunder som får ett högt värde.  
 
Differentierad prissättning till olika kundsegment används inom många branscher. 
Exempelvis har många biltillverkare bilar som sträcker sig från ekonomiklass till 
premiumklass, och prissättningen av dessa produkter avspeglas i det värde som erbjuds till 
konsumenten. Ett annat exempel är den stora prisskillnaden mellan en kopp kaffe på en 
snabbmatsrestaurang (t ex McDonald’s) respektive ett kafé (t ex Wayne’s Coffee). Kunderna i 
ett kafé upplever ett högre värde och är därför beredda att betala mer för kaffet. Ett företag 
kan öka sina intäkter avsevärt genom att tillämpa högre prissättning till kunder som upplever 
att de får ett högt värde genom köpet.  
 
Produktpriser sätts i en process under vilken prisbeslut fattas av företaget och produktpriserna 
slutligen bestäms i förhandling med kunderna. Det av företaget bestämda priset är nämligen 
inte alltid det slutgiltiga priset. Angivna priser kan ibland även ses som startpunkter för 
förhandling snarare än fixerade priser. Särskilt i B2B-företag finns standardiserade 
rabatteringssystem som ytterligare bygger på produktprisernas rörlighet.31 
 
Företag kan använda sig av trade-off-analys i prissättningsprocessen för att kartlägga vilka 
kombinationer av ett flertal olika faktorer som bäst svarar mot ett högt kundupplevt värde. 
Sådana faktorer inkluderar bland annat pris, förpackning, produktdesign och produktnamn. 
Genom att låta respondenter rangordna olika kombinationer av dessa faktorer kan företag 
kartlägga vilka kombinationer som upplevs erbjuda högst värde, och sedan välja den 
kombination som möjliggör den för företaget mest lönsamma prissättningen.32  
 
När värdebaserad produktprissättning används styrs kundernas betalningsvillighet slutligen av 
det värde som företaget kommunicerar till kunderna. Vid värdeförmedling bör företagen 
utöver att kommunicera rena produktegenskaper även informera kunderna om värdehöjande 
kringprodukter såsom teknisk support, service och garantier.33 Syftet med att kommunicera 
värdet är att öka kundernas kunskap om produktvärdet, för att därigenom öka kundernas 
villighet att betala för produkterna.34 Kunder som saknar kännedom om detta värde tenderar 
nämligen att undervärdera det värde som produkterna ger. 
 
Nära besläktad med sådan utökad produktkommunikation är användandet av varumärken. När 
varumärken kommuniceras förmedlas fördelar bortom produktegenskaper och kringprodukter; 

                                                
30 Nagle och Cressman Jr. (2002), “Don’t just set prices, manage them”, s 30 
31 Nagle och Cressman Jr. (2002), s 32 
32 Doyle och Stern (2006), s 235-237 
33 Doyle och Stern (2006), s 240 
34 Nagle och Cressman Jr. (2002), s 33 
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varumärken kommunicerar dessutom namn, symboler och design för att differentiera 
företagets produkter från konkurrenternas produkter.35 Ett varumärke sträcker sig emellertid 
bortom sådana rent visuella attribut och inkluderar även all kontakt en kund har med ett 
företag (telefonkontakt, butiksbesök, etc.) och övrig intrycksgrundande företagskontakt.36  
 
Företag med starka varumärken kan ta ut högre priser på grund av att kunderna upplever ett 
högt värde vid köpet. Att kommunicera värde är av särskild betydelse i vårat experiment, 
eftersom vi avser undersöka i vilken grad priset påverkar hur konsumenterna uppfattar 
produkternas kvalitet. Vi kommer emellertid inte att gå in närmare på varumärkesbyggande i 
detta arbete eftersom vi fokuserar på priset som enskild kvalitetsindikerande faktor. 
Respondenterna kommer inte att exponeras för förpackningar, produktnamn eller övriga 
kvalitetsindikerande komponenter inom ett varumärke. Eftersom vi enbart fokuserar på 
komponenten pris blir en analys utifrån varumärkesbyggande irrelevant. Förhållandet mellan 
pris och av konsumenterna uppfattad produktkvalitet behandlas närmare i avsnittet ”Relation 
mellan pris och uppfattad kvalitet”. 
!

3.1.1 Prissättning av exklusiva produkter 

Om konsumenterna att anser ett visst företag erbjuder ett exklusivt värde som inte kan 
erhållas via andra företag så möjliggörs hög prissättning för företaget.37 Sådan exklusivitet är 
ofta baserad i prestige och andra psykologiska faktorer snarare än faktiskt produktkvalitet. 
Den exklusiva produkten kan vara funktionellt likvärdig med billigare alternativ, men den 
upplevda exklusiviteten gör att kunderna ändå är villiga att betala mer för produkten.38 Själva 
exklusiviteten utgörs av skillnaden mellan produktens marknadsvärde och det utilitaristiska 
produktvärdet som kunden upplever.39  
 
Konsumenter använder produkter till att forma sin personlighet. Särskilt produkter som lätt tas 
upp via omgivningens sinnliga intryck, såsom kläder, parfym och smycken, bidrar till denna 
personlighetsformning.40 Att en produkt signalerar rikedom och social status kan vara en 
anledning till att kunder finner ett exklusivt mervärde i produkten och således är villiga att 
betala ett högt pris för den. Den amerikanske sociologen och nationalekonomen Thorstein 
Veblen kallade denna form av konsumtion för iögonfallande konsumtion (conspicuous 
consumption).41 Iögonfallande konsumtion är baserad i en önskan hos konsumenterna att 
signalera en position i samhället. Att konsumenter vill identifiera sig med en viss social klass 
beror antingen på att faktiska medlemmar av den sociala klassen vill påvisa sitt medlemskap, 
eller att medlemmar av lägre social klass vill ge intryck av att tillhöra en högre klass.42  
 
Produktpriset är således ett exempel på hur exklusivitet kan kommuniceras till kunderna.43 I 
vissa fall ökar efterfrågan för en produkt när produktpriset stiger. Detta beror på att kunderna 
då upplever produkten som mer kvalitativ. Ett exempel på detta fenomen är när Chivas 
Brothers höjde priset på sin Chivas Regal Scotch whisky till en nivå högt över 
konkurrenternas prissättning av motsvarande whiskys. Trots att själva produkten inte 

                                                
35 Doyle och Stern (2006), s 164 
36 Dace (2004), “What’s in a name?”, s 39 
37 Groth och McDaniel (1993), s 10 
38 Bagwell och Bernheim (1996), “Veblen Effects in a Theory of Conspicuous Consumption”, s 349 
39 Groth och McDaniel (1993), s 11 
40 Solomon (2006), s 161 
41 Solomon (2006), s 474-475 
42 Bagwell och Bernheim (1996), s 350 
43 Groth och McDaniel (1993), s 11 
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förändrades ökade efterfrågan på Chivas Regal, vilket vittnar om hur konsumenterna 
använder priset som indikator på produktkvalitet.44  
 
I fallet iögonfallande konsumtion är det bakomliggande syftet att produktpriserna är så pass 
höga att de signalerar rikedom till sin omgivning. Därmed ges marknadsförare av sådana 
produkter stora möjligheter till lönsam prissättning. Köparna av dessa produkter är omvänt 
priskänsliga – dess intresse för produkten ökar när priset ökar, och om priset skulle falla 
alltför mycket riskerar företaget en kraftigt minskad efterfrågan. 
 
I vårt experiment kommer vi att använda oss av produkter ur olika prisklasser, varav det 
dyraste alternativet i varje produktgrepp utgör ett exklusivt alternativ. Vi undersöker bland 
annat huruvida respondenterna fortfarande ser dessa alternativ som exklusiva även när varken 
pris eller övriga attribut är kända. Förhållandet mellan pris och konsumentuppfattad 
produktkvalitet kommer närmare att behandlas i nästföljande kapitel. 
 
3.1.2 Prisets beståndsdelar 

Vi kommer i vårt experiment att fokusera på monetärt produktpris. Det bör dock poängteras 
att det pris kunden betalar för en produkt består av fler komponenter än endast de pengar som 
måste ges i utbyte för produkten. I priset ingår även den uppoffring kunden gör i form av tid, 
kognitiv ansträngning och fysisk ansträngning. Den uppoffring av tid som krävs består av den 
tid det tar att ta sig till butiken samt den tid kunden måste spendera där (på grund av 
exempelvis svårhittade produkter och köer). Med kognitiv ansträngning menas den 
tankemässiga process med vilken kunden går in i köpet. I denna process ingår utvärdering av 
olika produktalternativ, stress som uppstår på grund av köpet, köpbeslut, etc. Med fysisk 
ansträngning avses slutligen den uppoffring som krävs i form av att ta sig till och från butiken, 
gå runt i densamma, montera ihop produkten, etc.45 I vårt experiment bortses från uppoffring 
av tid samt kognitiv och fysisk ansträngning eftersom vi endast undersöker den monetära 
uppoffring som fodras för att erhålla en produkt. 
 
3.2 Relationen mellan pris och uppfattad kvalitet 
Att använda priset som en indikator på produktkvalitet är vanligt förekommande och detta 
förhållande mellan pris och uppfattad kvalitet har sedan länge varit ämne för studier. Redan i 
en artikel av Knauth från 1949 beskrivs fenomenet med kvalitetsindikerande priser, då en 
handlare höjde sitt pris från 1 USD till 1.14 USD och därmed ökade försäljningen av varan, 
eftersom den av köparna ansågs hålla högre kvalitet med ett högre pris.46 Detta visar på att 
detta fenomen på intet sätt är nytt.  
 
I slutet av 1980-talet genomförde Rao och Monroe en jämförelse mellan 36 studier som 
behandlar denna relation pris och uppfattad kvalitet. De fokuserade framförallt på den 
metodik som använts i studierna, och om detta kunde förklara de skillnader i resultat som de 
olika studierna kom fram till. Författarna ställde upp fyra hypoteser som de ansåg kunde 
förklara dessa skillnader. Hypoteserna framgår av tabell 3.1. 
 

                                                
44 Doyle och Stern (2006), s 229 
45 Peter och Olson (2005), Consumer Behavior & Marketing Strategy, s 458-465 
46 Knauth (1949), “Considerations in the setting of retail prices”, s 8 
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Storleken på relationen pris gentemot uppfattad kvalitet… 
 

H1 …påverkas positivt med prisnivån på de undersökta produkterna 
H2 …påverkas positivt med storleken på prismanipulation 
H3 …är mindre för studier med flera variabler än för studier där bara pris 

gentemot kvalitet testas 
H4 …är mindre för studier där flera produktkategorier studeras än där 

endast en produktkategori studeras 
Tabell 3.1. Rao och Monroes fyra hypoteser.

47
 

 
Studien påvisar att det finns en god statistisk signifikans i relationen pris gentemot uppfattad 
kvalitet bland konsumentprodukter. Med andra ord går det att säga att ett högre pris på en 
produkt gör att konsumenterna antar att kvaliteten är högre, trots att det inte finns något annat 
än priset som påvisar detta. Vidare kommer författarna fram till att manipulation av priser ger 
en större effekt på relationen pris gentemot uppfattad kvalitet än om priserna inte 
manipuleras, och att detta kan förklara de resultatskillnader de olika studierna visar. En annan 
intressant slutsats som framförs är att när konsumenter får veta priset på en produkt jämför de 
ofta detta pris med priset på en liknande produkt på vilken de vet priset sedan tidigare. Ju 
större skillnad som råder mellan dessa priser, desto större kvalitetsskillnad uppfattar 
konsumenten att det är mellan produkterna. Studier där prisskillnaden mellan de olika 
produkterna är stor uppvisar därmed större signifikans i relationen pris gentemot uppfattad 
kvalitet. Författarna kunde inte dra några klara slutsatser att en högre prisnivå ger en större 
storlek på relationen pris gentemot kvalitet (i deras fall varor som kostar över 100 USD) 
eftersom de undersökta objekten i denna prisklass var för få. Det antyddes dock vara troligt att 
en sådan relation förekommer. 48 
 
För att sammanfatta deras slutsatser fick de statistisk signifikans på hypoteserna rörande 
prismanipulation och att skillnaden är mindre för studier med flera produktkategorier, medan 
hypotesen rörande hur många variabler som undersöks visar upp en korrelation som inte är 
statistisk säkerställd. Hypotesen kring prisnivån visar inte upp någon signifikant effekt. 
Författarna anser att deras modell är välfungerande och visar det den är avsedd att visa.49 Rao 
och Monroes studie bekräftade på så vis vad de flesta antog: att det finns en relation mellan 
pris och kvalitet. De har därefter blivit en given referens i den litteratur som har skrivits kring 
denna relation.50 
 
Völckner och Hofmann (2007) upplevde att denna studie började bli inaktuell, eftersom stor 
utveckling har skett inom produktutveckling och varumärkesbyggande sedan tidpunkten för 
studien. De valde därför att titta på vad forskningen har kommit fram till sedan Rao och 
Monroes studie, och gjorde således en metaanalys på studier genomförda mellan åren 1989 
och 2006. De ville helt enkelt undersöka om de slutsatser Rao och Monroe kommer fram till 
fortfarande stämmer med 17 års mer forskning inom området. I sin analys har Völckner och 

                                                
47 Rao och Monroe (1989), ”The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers' Perceptions of 
Product Quality : An Integrative Review”, s 351-352 
48 Rao och Monroe (1989), s 355-356 
49 Rao och Monroe (1989), s 355 
50 Se bland annat Kerin et al. (1992), Sjölander (1992), Groth och McDaniel (1993) och Wathieu och Bertini 
(2007) 
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Hofmann undersökt 71 studier avseende relationen pris gentemot kvalitet.51 Till de fyra 
hypoteser framlagda av Rao och Monroe adderades fyra hypoteser: 
 
 
H5 Relationen påverkas av om urvalet av respondenter är studenter eller 

icke studenter 
H6 Relationen påverkas av om respondenterna är familjära med de 

undersökta produkterna 
H7 Relationen påverkas av produktkategori, dvs. om det är en service, 

kapitalvara eller konsumtionsvara 
H8 Relationen påverkas beroende på var studien är genomförd, dvs. i 

Nordamerika, i Europa eller i andra länder 
Tabell 3.2. Völckners och Hoffmans fyra ytterligare hypoteser. 

52
 

 
Resultaten som kommer fram av deras analys är att hypotes nummer fyra (relationen är 
mindre i studier där flera produktkategorier studeras än där bara en produktkategori studeras) 
är signifikant, precis som i Rao och Monroes studie. Men hypotes nummer två, den avseende 
prismanipulation som var signifikant 1989, var inte längre statistisk signifikant. Men då detta 
inte är en hypotes av särskilt intresse för vår undersökning lämnar vi detta resultat därhän. 
Hypotes nummer ett (som handlar om att prisnivån på produkterna påverkar upplevd kvalitet) 
kan i denna studie anses vara signifikant, precis som Rao och Monroe misstänkte att den 
borde vara. Denna slutsats är intressant: ju dyrare produkten är, desto större skillnad är det i 
uppfattad kvalitet. Vidare finns inget statistiskt samband i den tredje hypotesen. Detta innebär 
att studier som bara undersöker pris gentemot kvalitet inte skiljer sig signifikant från studier 
där variabler som varumärke, inköpsställe, med mera, också tas i beaktande.53  
 
Angående de fyra nya hypoteserna kommer författarna fram till att hypotes nummer sex (som 
handlar om hur familjär man är med produkterna) har en signifikant negativ påverkan. Detta 
innebär att ju mer familjär konsumenterna är med en produkt, desto mindre påverkan har 
priset på kvalitetsuppfattningen. För hypotes nummer sju är slutsatsen att relationen pris 
gentemot kvalitet är större när det gäller konsumtionsvaror jämfört med de två andra 
kategorierna. Detta beror troligtvis på att konsumenter tenderar att lita på enkla indikatorer 
som pris vid enkla och rutinmässiga köp, då ansträngningen för att utvärdera produkten 
utifrån andra variabler är stor. Vidare finner de ingen signifikans vid testet av den femte 
hypotesen. Det vill säga, studenter kan anses vara representativa för en population. Detta är 
något vi kommer tillbaka till i vårt praktiska metodkapitel. Författarna hittar skillnader i 
relationen pris gentemot kvalitet bland olika länder och regioner. Men då detta inte är av 
intresse för vår undersökning går vi inte in djupare på detta resultat.54 
 
Slutsatsen som kan dras av studien är att relationen pris gentemot kvalitet har minskat 
gentemot Rao och Monroes resultat. Trots det finns det en stark korrelation mellan uppfattad 
kvalitet och priset på en vara, och det är troligt att konsumenter använder priset som en 
indikator på vilken kvalitet en vara kan tänkas ha.55 Detta gäller speciellt konsumtionsvaror 
och varor som är okända för konsumenten sen tidigare. Detta bekräftas av Cronley et al. 

                                                
51 Völckner och Hofmann (2007), ”The price-perceived quality relationship: A meta-analytic review and 
assessment of its determinants”, s 181-182 
52 Völckner och Hofmann (2007), s 188-190 
53 Völckner och Hofmann (2007), s 192-194 
54 Völckner och Hofmann (2007), s 193-194 
55 Völckner och Hofmann (2007), s 194 
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(2005), som kommer fram till att när osäkerhet om olika produkter är stor tenderar 
konsumenter att lita för mycket på priset som en indikator på kvaliteten.56 Det är helt enkelt 
för jobbigt för konsumenterna att utvärdera den faktiska kvaliteten på de olika alternativen, 
varvid priset underlättar denna process i egenskap av kvalitetsindikator.  
 
I likhet med både Rao och Monroe samt Völckner och Hofmann kommer Sjölander (1992) 
fram till att det kan vara svårt att urskilja produktkvalitet när den undersökta produkten ligger 
i en låg prisklass. Hans studie undersöker huruvida det finns några skillnader mellan Polen 
och Sverige avseende uppfattningen av relationen pris gentemot kvalitet. Den produkt som 
undersöks i studien är vaniljglass. Tre vaniljglasser i olika prisklasser väljs ut, där priserna är 
7 kr, 10 kr och 13 kr, samt motsvarande i Polen.  Han använder sig av en experimentgrupp 
och en kontrollgrupp, där experimentgruppen får veta priset på produkterna och 
kontrollgruppen inte får veta produktpriserna. Resultatet visar att ingen statistisk korrelation 
finns mellan priset och den uppfattade kvaliteten i de undersökta grupperna.57 Det är alltså 
svårt för konsumenter att skilja på kvaliteten när prisskillnaderna är så små som i detta fall. 
Det går att säga att detta resultat motsätter sig den allmänna uppfattningen om relationen pris 
gentemot kvalitet. Men som Völckner och Hofmanns kommer fram till; ju högre prisnivå 
desto mer påtaglig blir relationen pris gentemot kvalitet58. Det faktum att Sjölander inte 
kommer fram till att det finns ett samband behöver således inte betyda att så är fallet, utan kan 
vara en följd av att undersökningsdesignen påverkat resultatet då prisskillnaderna var väldigt 
små.  
 
I en indisk studie utförd av Verma och Gupta (2004) undersöktes skillnaden i relationen pris 
gentemot uppfattad kvalitet på tre olika produktkategorier: TV-apparater, T-shirts och 
tandkrämer. I enlighet med vad vi har kommit fram till tidigare låg den starkaste kopplingen 
mellan pris och kvalitet för TV-apparaterna. Detta dels på grund av den höga prisklassen, men 
även eftersom det är svårt att enkelt utvärdera vilken TV som är bäst. Man tenderar att lita på 
priset som en god indikator på kvaliteten.59 Men det fanns även bra korrelation mellan priset 
och kvaliteten på de andra produkterna. Den allmänna uppfattningen var att de billigaste 
produkterna troligtvis var av sämre kvalitet. 
 
3.2.2 Att manipulera respondenterna - placeboeffekter 

I en studie publicerad 2005 har man tittat på möjliga placeboeffekter vid marknadsföringen av 
produkter, det vill säga om man genom priset faktiskt kan påverka den upplevda kvaliteten av 
en produkt. Författarna genomför tre experiment, där de hela tiden utvecklar sina hypoteser. 
De använder sig av tre grupper: en grupp som får dricka en energidryck till ordinarie pris, en 
grupp som får dricka samma energidryck men informeras att den har köpts in till rabatterat 
pris och en grupp som inte får någon dryck alls. Sedan ombeds samtliga respondenter i varje 
grupp att lösa olika typer av pussel under begränsad tid. Resultatet av deras experiment är 
slående. I samtliga experiment är det gruppen som får en energidryck till ett rabatterat pris 
som presterar sämst. Med andra ord drabbas denna grupp av en negativ placeboeffekt, de 
upplever kvaliteten på produkten som sämre då den är rabatterad och presterar därefter. Under 
de två första experimenten presterar de två andra grupperna ungefär lika bra. I det sista 
experimentet, då de som har fått energidryck har utsatts för marknadsföring om dryckens 
goda effekter, presterar denna grupp ett bättre resultat än kontrollgruppen. Författarna hävdar 

                                                
56 Cronley, Posavac, Meyer, Kardes, och Kellaris (2005), “A Selective Hypothesis Testing Perspective on Price-
Quality Inference and Inference-Based Choice”, s 167 
57 Sjölander (1992), “Cross-cultural Effects of Price of Perceived Product Quality”, s 39-43 
58 Völckner och Hofmann (2007), s 191 
59 Verma och Gupta (2004), s 75-76 
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därmed att man genom marknadsföring kan påverka konsumenterna så de presterar bättre, den 
positiva placeboeffekten är alltså uppnådd.60 Resultat går alltså att beskriva som att det är 
möjligt att påverka konsumenter åt båda håll genom prissättningen. Särskilt intressant är 
resultatet att de som fick drycken till rabatterat pris presterar sämre än de som inte fick någon 
dryck alls. Då båda grupperna konsumerade samma produkt går det inte att säga att 
produktens karakteristika i sig påverkade resultatet. Framförallt inte då de som inte fick någon 
dryck alls presterade lika bra som de som fick en dryck till normalpriset i de två första 
experimenten. 
 
I en kommentar till denna studie säger Rao (2005) att resultatet är både uppseendeväckande 
och provokativt, men att detta är ett område som är väldigt intressant att undersöka vidare och 
vilket skulle kunna lösa många frågetecken runt det mänskliga beteendet.61 Berns säger att det 
faktum att de respondenter som fick den rabatterade drycken presterar sämst är väldigt 
intressant, det vill säga att ett rabatterat pris fungerar i motsatt riktning och att kvaliteten 
uppfattas som lägre.62 
 
Irmak, Block och Fitzsimons byggde vidare på denna studie, där de kollade om det blev några 
fysiska skillnader om man intar en energidryck eller inte. De mätte variablerna blodtryck och 
koncentrationsförmåga. Experimentet innehöll tre respondentgrupper: en som fick en 
energidryck, en som fick placebo och en som fick vatten. De inkluderade även variabeln 
huruvida man trodde att energidrycken skulle påverka den egna fysiska och psykiska 
förmågan. Resultatet visade att samtliga som fick riktig energidryck ökade sin förmåga, 
oavsett om de trodde att så skulle vara fallet eller inte. För de som fick placebo skiljde sig 
resultatet emellertid starkt. För dem som inte trodde att drycken skulle ge någon effekt så 
hade den inte heller det – resultatet var då detsamma som för de som drack vatten. För dem 
som trodde att drycken skulle ge effekt gjorde den också det – till och med större än för dem 
som fick riktig energidryck.63 Denna studie visar återigen på faktumet att placeboeffekter kan 
vara stora avseende uppfattad kvalitet och produktkarakteristiska, och att det är något som 
inte går att negligera. Man kan påverka konsumenternas kvalitetsuppfattning genom 
marknadsföring, men detta är endast tydligt om konsumenterna faktiskt tror på 
marknadsföringen.  
 
3.3 Konsumentperception 
Perception rör det som uppfattas av våra fem sinnen: hörseln, smaksinnet, synen, känseln och 
luktsinnet. Perceptionsprocessen består av tre steg: exponering för sinnliga intryck samt 
uppmärksamhet kring och tolkning av dessa intryck.64 Under denna trestegsprocess går extern 
sinnlig påverkan från stimulans till innebörd och mening hos konsumenten.  
 
Exponering ! Uppmärksamhet ! Tolkning  
Figur 3.1. De tre stegen i perceptionsprocessen. 

 
Våra fem sinnen upptar intryck när de utsätts för någon form av yttre påverkan. Denna 
påverkan måste vara av en viss intensitet för att uppfattas av människor – detta kallas den 
absoluta tröskeln. Om påverkan inte överträffar denna tröskel så kommer denna påverkan att 

                                                
60 Shiv, Carmon och Ariely (2005), s 383-392 
61 Rao (2005), “The Quality of Price as a Quality Cue”, s 404 
62 Berns (2005), “Price, Placebo, and the Brain”, s 399-400. 
63 Irmak, Block och Fitzsimons (2005), “The Placebo Effect in Marketing: Sometimes You Just Have to Want It 
to Work”, s 406-408 
64 Solomon (2006), s 48-49 
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gå obemärkt förbi. Därutöver finns den särskiljande tröskeln, vilket avgör inom vilka gränser 
som människor genom sina sinnen kan uppfatta skillnader mellan olika former av påverkan.65 
I en marknadsföringskontext ger detta möjligheter för företag att avgöra exempelvis hur 
mycket av ett dyrt ämne en produkt kan reduceras med utan att detta uppfattas av 
konsumenterna. Motsvarande kan företag se hur mycket av ett extra tillsatt ämne som måste 
tillföras en produkt för att över huvud taget uppmärksammas av konsumenterna. 
 
Hur effektivt yttre påverkan tar sig in i konsumentens uppmärksamhet beror bland annat på 
konsumentens humör, trötthet, var denne befinner sig (på jobbet, i hemmet, etc.), övrig 
samtidig påverkan och hur ofta konsumenten nåtts av samma påverkan tidigare. Dessutom 
beror uppmärksamheten på hur det bakomliggande företaget har format denna påverkan. 
Konsumenten saknar förmåga att tolka all yttre påverkan som denne utsätts för.66 
Marknadsförare som vill skapa mening och innebörd för deras produkter bland konsumenter 
har därför ett antal faktorer att beakta. Till exempel ska påverkan gärna vara oväntad och av 
sådan storlek och intensitet att det är sannolikt att konsumenten kommer att exponeras för 
den.67 Dessutom bör påverkan riktas in mot det sinne som mest effektivt är mottaglig för 
kommunikationen. För att ge ett exempel är det mer troligt att doften av nybakat bröd i en 
matvarubutik når en konsument än om samma butik annonserat i konsumentens 
morgontidning. 
 
Det sista steget i perceptionsprocessen rör hur yttre påverkan tolkas och ges en innebörd av 
konsumenterna. Hur denna innebörd ser ut beror på konsumentens preferenser och sådana 
påverkande faktorer som nämnts ovan. Till stor del sker tolkningen utifrån konsumentens 
tidigare erfarenhet av liknande påverkan, och de sinnliga intrycken relateras till denna 
erfarenhet. Sinnliga intryck organiseras enligt tre principer: kompletteringsprincipen, 
likhetsprincipen och figurbakgrundsprincipen. Kompletteringsprincipen innebär att 
konsumenten uppfattar icke-kompletta intryck och själv kompletterar dessa till en helhet 
utifrån tidigare erfarenheter. Enligt likhetsprincipen kategoriserar konsumenten objekt som 
delar fysiska likheter och dessa objekt står därmed i relation till varandra inom konsumenten. 
Figurbakgrundsprincipen rör hur viss påverkan dominerar annan påverkan. Hos konsumenten 
ställs viss påverkan i förgrunden (och bildar figur) medan andra bilder förpassas till 
bakgrunden och blir mer suddiga. Principen innebär således att all påverkan inte gör lika 
starkt intryck på konsumenten.68 
 
För att marknadsföring inriktad på konsumentperception ska vara framgångsrik fordras 
emellertid att perceptionsprocessen leder till någon sorts handling. Perceptionsprocessen kan 
därför sägas följa av ytterligare två steg: insikt och respons.69 Det är först vid denna respons 
som en tolkning genererar intäkter till företaget, vilket i slutändan är det bakomliggande syftet 
med företagens påverkan av konsumenter. 
   
3.3.1 Luktsinne 

Att utnyttja konsumenternas luktsinne kan vara ett effektivt sätt för marknadsförare att 
förstärka sin kommunikation med konsumenterna. Lukten behöver emellertid inte härstamma 
från själva produkten. Marknadsförare kan även använda sig av omkringliggande dofter för att 
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68 Solomon (2006), s 70-71 
69 Curry, Meyer och McKinney (2006), s 30 
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påverka konsumenternas köpbeteende.70 Sådana dofter kan både följa naturligt av 
produktionen (till exempel doften av nybakade muffins i ett konditori) eller framställas 
särskilt för att attrahera kunder. Som exempel på denna sistnämnda användning av lukt har 
Rolls Royce annonserat i tidningsmagasin genom att förse remsor med läderdoft i syfte att ge 
läsaren associationer till en läderbeklädd ny bil.71 Men en omkringliggande doft behöver inte 
ha ett samband med de produkter som faktiskt säljs för att ha en effekt på konsumenterna. 
Även orelaterade, välbehagliga dofter kan influera konsumenterna i dessas köpbeteende, även 
om doft relaterad till produkten har relativt större påverkan på konsumenten.72  
Dofter påminner ofta konsumenten om olika objekt, händelser och personer i konsumentens 
minne.73 Av detta följer att människor kan uppfatta samma doft olika på grund av vilka 
associationer doften väcker, vilket i sin tur beror på i vilket sammanhang associationen 
grundats.   
 
En egenskap med luktsinnet är att dofter är svårare att placera än exempelvis bilder. 
Experiment har visat att människor endast kan identifiera omkring 40 % till 50 % av vanligt 
förekommande dofter. Variansen mellan respondenternas förmåga att identifiera dofter var 
dock stor. Vissa respondenter kunde korrekt identifiera samtliga dofter, medan andra endast 
kunde identifiera ett fåtal procent av dofterna.74 Överlag tycks emellertid gälla att dofter är 
svåridentifierbara, vilket gör att associationerna en doft ger upphov till sker undermedvetet.  
!

3.3.2 Smaksinne 

Smaken är det mest påverkande sinnet avseende produkter som konsumenterna använder 
genom munnen, såsom mat, dryck och tandhygienartiklar. Liksom för övriga sinnesintryck 
spelar konsumenternas personligheter och attityder en stor roll för hur smakintryck uppfattas. 
I ett experiment undersöktes om en osts ursprungsland har effekt på hur konsumenterna 
uppfattar ostens kvalitet.75 En något illasmakande och en mer välsmakande ost användes och 
informerades vara från Frankrike respektive Kansas. Undersökningen visade att respondenter 
med högt behov av att framställa sig väl hos andra tyckte mer om den ost som sades vara från 
Frankrike, även i de fall då detta var den illasmakande osten. De respondenter med lägre 
sådana behov verkade enligt studien förlita sig mer på sitt smaksinne, och brydde sig relativt 
sett mindre om ostens ursprungsland.  
 
Vin är en annan produktkategori som stått subjekt för många studier. Även om konsumenter 
ofta använder sig av luktsinne och syn för att utvärdera viner så är vin primärt en produkt 
avsedd för smaklig tillfredsställelse. Syftet med vinstudier har ofta varit att kartlägga 
förhållandet mellan pris och uppfattad kvalitet på samma sätt som vi avser göra i vårt 
experiment. Bland annat genomförde Miller, Genc och Driscoll år 2007 en studie där de 
tittade på 163 olika California Cabernet Sauvignon-viner av årgång 2001. Alla viner hade fått 
en kvalitetsstämpel av ansedda tidskriften Wine Spectator. Priset på vinerna varierade mellan 
7 USD till 300 USD.76 Resultatet av studien visade att korrelationen mellan pris och kvalitet 

                                                
70 Bosmans (2006), “Scents and Sensibility When Do (In)Congruent Ambient Scents Influence Product 
Evaluations?”, s 32-43. 
71 Ellen och Bone (1998), ”Does it matter if it smells? Olfactory stimuli as advertising executional cues”, s 29  
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Ambient Odor on Consumer Decision Making”, s 229, 234 
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oftast stämmer överens, men att vissa viner avviker starkt från den förväntade kvaliteten och 
att man som konsument inte kan lita blint på att priset är en god kvalitetsindikator.77  
 
I en annan studie, där viner från Bordeaux testades, kom författarna fram till att det främst är 
de synliga karakteristikerna på vinet, såsom flaskan och informationen som ges på denna, som 
bestämmer marknadspriset. Den upplevda kvaliteten på vinet förklaras istället av faktorer som 
smak och lukt. Med andra ord; många variabler som kan förklara kvaliteten på ett vin är 
exkluderade vid prissättningen. En anledning till denna slutsats tror författarna är att 
konsumenter inte besitter fullständig information om de olika vinerna, och att den information 
som finns på flaskan på så vis används som en enkel och lättillgänglig kvalitetsindikator.78 
Som vi kan se överensstämmer denna förklaring med vad Völckner och Hofmann kom fram 
till i deras studie: konsumenter utvärderar kvaliteten på konsumtionsvaror utifrån enkla 
variabler som pris och lättillgänglig information.79 
!

3.3.3 Syn 

En stor del av företagens marknadsföring kretsar kring kommunikation som konsumenterna 
tar emot via synen, såsom annonsering i TV och press och utformandet av butiksmiljöer. I 
denna utformning kan företagen använda sig av olika färger och former för att kommunicera 
önskade budskap utifrån hur färgerna och formerna uppfattas av konsumenterna ur ett 
psykologiskt perspektiv. Som exempel ses röd som en varm och aptitretande färg medan blå 
uppfattas som en avslappnande färg. När en undersökning jämförde dessa färger i en 
försäljningskontext visade sig en blå försäljningsmiljö sälja mer än en röd försäljningsmiljö.80 
Detta visar på att marknadsförarna kan förstärka sina budskap genom att använda sig av 
färgassociationer.    
 
De associationer som konsumenterna gör via synintryck beror på kulturella, biologiska och 
inlärda faktorer. Till exempel uppfattas färger olika av män och kvinnor. Kvinnor uppfattar 
färg bättre än män och färgblindhet är 16 gånger vanligare bland män än kvinnor. Även 
åldersfaktorer spelar in: när människor åldras får deras ögon ett gult sken vilket förändrar 
uppfattningen av övriga färger.81   
 
Därmed öppnas möjligheter för marknadsförare att kommunicera med konsumenter genom att 
utnyttja kända preferenser och associationer kring färg och form. Genom färgsättning och 
formgivning kan man forma konsumenternas uppfattning av produkten och även dra till sig 
uppmärksamhet bland konkurrerande produkter i hyllorna. 
 
3.4 Vad är kvalitet? 
Det finns många forskare som försökt definiera vad kvalitet egentligen är. I ett försök att 
sammanfoga dessa slutsatser har Charters och Pettigrew (2006) gjort en modell där två 
dikotomier gällande kvalitet har sammanfogats, den ena rörande objektiv-subjektiv kvalitet 
och den andra som rör absolut-relativ kvalitet. Objektiv kvalitet innebär att kvaliteten går att 
mäta med externa och påvisbara kriterium, medan den subjektiva kvaliteten endast är en 
personlig upplevelse av kvaliteten. Till exempel kan man säga att en dators tekniska 
specifikationer är ett bevis på den objektiva kvaliteten, medan designen och liknande är en del 
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av den subjektiva kvaliteten. Den absoluta kvaliteten är fast, tidlös och oberoende av andra 
variabler. Den relativa kvaliteten existerar emellertid endast tillsammans med andra faktorer, 
som till exempel pris eller ändrade livsvanor. Ett exempel på en vara som man kan anse ha 
absolut kvalitet är en klocka från Rolex, som tillverkar klockor av hög kvalitet. Vi kan ta 
kläder som ett exempel på relativ kvalitet. En dyr skjorta från 90-talet, som med den tidens 
preferenser ansågs hålla väldigt hög kvalitet, kan idag anses vara av låg kvalitet. Detta 
eftersom modet har ändrats sedan dess och designen på skjortan idag inte anses som lika 
attraktiv.(" 
 

 
 
Figur 3.2: Modell för bedömning av kvalitet.

(#
 

 

Figur 3.2 visar att de fyra beskrivningarna av kvalitet kan existera både individuellt och i 
olika kombinationer med varandra. Logiskt nog kan inte ytterligheterna i de två dikotomierna 
fungera i kombination, det vill säga objektiv-subjektiv och absolut-relativ. Men samtliga 
andra kombinationer är möjliga, och ger på så vis en mer heltäckande bild av hur kvalitet kan 
beskrivas. Inom marknadsföringslitteraturen är ofta subjektiv kvalitet det som brukar 
betecknas som uppfattad kvalitet.($ 
 
Då det inom marknadsföringslitteraturen finns många definitioner och försök att specificera 
kvalitet har det uppkommit något som kallas ”correlates of quality”(%, vilket vi väljer att 
översätta till kvalitetskorrelat. Man kan säga att dessa är olika faktorer som tillsammans 
påverkar vad som uppfattas som kvalitet på en produkt av en konsument. Det går att dela upp 
dessa i opersonliga och personliga korrelat. Det är emellertid viktigt att påpeka att dessa 
korrelat i sig inte förklarar hur en konsument uppfattar kvaliteten i verkligheten, utan de är 
snarare ett försök från akademiker att göra det komplexa begreppet kvalitet mer tydligt.(& Vi 
nöjer oss med att konstatera att det begrepp av kvalitet som vi kommer att undersöka till stor 
del är att jämställa med subjektiv kvalitet. Det är våra respondenters uppfattning av kvaliteten 
som står i fokus, och därigenom blir tolkningen av kvaliteten subjektiv. Våra respondenter 
kan inte ge en objektiv bild av kvaliteten då de inte har fullständig information om de olika 
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produkterna. Samtidigt passar inte riktigt absolut och relativ kvalitet in på vår undersökning, 
så att luta sig åt den subjektiva tolkningen av kvalitet faller sig därför naturligt.  
 
3.5 Preferensskillnader mellan könen 
Kvinnor och män skiljer sig i behov och preferenser. Dessa skillnader kan härledas både till 
biologiskt medfödda och socialt konstruerade faktorer.87 Det finns produkter som endast riktar 
sig till ett visst kön av biologiska anledningar (såsom mensskydd och suspensoarer) och det 
finns produkter som primärt inriktas mot ett visst kön av socialt konstruerade anledningar 
(exempelvis smink och after shave). Därutöver förekommer även socialt konstruerade 
preferensskillnader avseende produktkategorier som riktas till båda könen, vilket förklarar att 
det finns exempelvis dam- och herrparfym och dam- och herrcyklar. 
 
Marknadsföring inriktad mot specifika kön är ofta baserad på karaktäristiska kännetecken för 
könen. Dessa karaktärsdrag är socialt konstruerade snarare än biologiska. Företag kan 
emellertid inte förlita sig helt och hållet till sådana generaliseringar om könen i sin 
marknadsföring, eftersom många kvinnor kan identifiera sig mer med typiskt maskulina drag 
på samma sätt som män kan identifieras med typiskt feminina karaktärsdrag. Typiska 
feminina respektive maskulina karaktärsdrag är88:  
 
Feminina karaktärsdrag  Maskulina karaktärsdrag   

Vänlighet   Auktoritet  
Blyghet   Atletism 
Kreativitet   Aggressivitet 
Lydighet   Dominans 
Hängivenhet   Äventyrslusta 
Pratsamhet   Tävlingslusta 
Sympati   Ambition 
Romantik   Självsäkerhet 
 
Studier kring konsumtionsskillnader mellan kvinnor och män har givit otydliga resultat. I en 
studie undersöktes om ursprungsländer för vin och ljust öl påverkar konsumenternas 
produktuppfattning. De demografiska variabler som användes var ålder, socioekonomisk 
kategori och kön. Resultatet visade att ålder och socioekonomiska faktorer påverkade i vilken 
grad konsumenterna förlitade sig på ursprungslandet i sin produktutvärdering, men att kvinnor 
och män inte skiljde sig åt i detta avseende.89  
 
I en annan studie undersöktes hur kön påverkar uppfattningen av en högt prissatt produkt ur 
ett materialistiskt perspektiv. Resultaten visade här att det förekom en skillnad mellan kvinnor 
och män: män var i högre grad materialistiska än kvinnor. Med detta menades att män i större 
utsträckning än kvinnor använde ägandeskap till att förmedla intryck och var mer benägna att 
behålla än att göra sig av med ägodelar. Däremot förekom inga skillnader i hur kvinnor och 
män uppfattar en högt prissatt produkt (kläder från Armani) avseende produktens prestige och 
exklusivitet, hur den skapar glädje och kommunicerar framgång till omgivningen eller den 
image produkten för med sig.90  
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Det förekommer preferensskillnader mellan könen avseende attraktionskraft för olika färger 
och former. I en artikel undersöktes ett urval visitkort från kvinnor och män för att se om 
dessa skiljer sig åt. Resultatet visade att männens visitkort i hög grad var i standardformat och 
tryckta mot vit bakgrund, medan kvinnornas visitkort varierade mer i storlek och var mer 
färgglada. Artikelförfattarna härledde denna skillnad till att kvinnor i större utsträckning än 
män är beredda att låta estetik gå före funktionalitet.91  
 
Kön är ett komplext ämnesområde. Under senare tid har det traditionellt feminina respektive 
maskulina genomgått stora förändringar, varför en stor del av den litteratur och de artiklar 
som finns att tillgå i ämnet kan tåla ytterligare arbete och genomgång. En rättvis behandling 
av ämnesområdet skulle gå bortom vårt syfte med denna uppsats, varvid vi inte kommer att gå 
djupare in på detta område än att konstatera att preferensskillnader existerar mellan kvinnor 
och män, även om dessa skillnader är av varierande storlek av förekomna studier att döma. 
!

3.6 Hypoteser 
Den behandling av det teoretiska material som föregått detta avsnitt leder oss fram till ett antal 
hypoteser som vi avser testa genom vårt experiment. Vi vill först och främst undersöka 
relationen mellan pris och den konsumentupplevda kvaliteten på en produkt. Detta baserat på 
vilket sinne som främst används vid utvärderingen. Vi vill därefter förklara huruvida denna 
relation påverkas av kön och produktanvändningsfrekvens. Sammanfattningsvis är våra 
hypoteser således: 
 
H1: Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en produkt  
 främst via smaksinnet  
 
H2:  Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en produkt 

främst via synen. 
 
H3:  Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en produkt 

främst via luktsinnet. 
 
H4: Sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet påverkas av kön 
 
H5: Användningsfrekvensen av en produkt påverkar sambandet mellan pris och uppfattad 
 kvalitet   
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel ges en allmän presentation av experimentet som forskningsmetod samt hur vi 

genomfört vårt experiment. Dessutom presenteras urval av produkter och 

undersökningsenheter, access, bortfall, skapandet av enkäten och dataregistrering. Kapitlet 

avslutas sedan med en diskussion kring statistisk metod.  

 

4.1 Experiment 
Vi anser att vår studie bäst kan genomföras genom ett experiment. Vi vill förklara hur priset 
på en vara påverkar den konsumentupplevda kvaliteten, varvid ett experiment är lämpligt. En 
enkät är inte aktuellt för frågeställningen eftersom det vid undersökningstillfället är svårt att 
beskriva hur man upplever produkters kvalitet utan att få någon närmare kontakt med dem. 
Vidare är inte heller intervjuer relevanta då vi inte är intresserade av de bakomliggande 
orsakerna till respondenternas uppfattning av relationen pris gentemot kvalitet. Att välja 
experimentet som forskningsmetod tedde sig därmed självklart, eftersom det skulle vara svårt 
att mäta det vi avser att mäta med någon annan metod. 
 
Ett experimentellt upplägg på en studie innebär att man testar orsakssamband mellan två eller 
fler variabler. Dessa kan delas upp i fältexperiment eller laboratorieexperiment.)" Eftersom vi 
kommer att genomföra ett laboratorieexperiment så kommer fältexperiment inte att diskuteras 
närmare. I ett laboratorieexperiment antar man att det är möjligt att testa olika variabler som 
förklarar skeenden i verkligheten. Med andra ord antar man att det beteende man undersöker i 
ett laboratorium speglar det beteende som skulle ske i en naturlig situation. Genom 
experimentet kan man alltså identifiera de variabler som har betydelse för ett beteende under 
kontrollerade former.)# Detta innebär således att vissa typer av forskningsproblem inte går att 
undersöka genom ett laboratorieexperiment.  
 
De respondenter som ingår i experimentet kommer att indelas i två grupper: en experiment- 
och en kontrollgrupp. Detta upplägg innebär att den förstnämnda gruppen utsätts för en 
påverkan av något slag medan kontrollgruppen är opåverkade.)$ Vi väljer att definiera den 
grupp som får veta produkternas priser som experimentgrupp. Detta eftersom de utsätts för en 
påverkan (de får veta produktpriser) som enligt våra teorier kommer att påverka deras 
kvalitetsutvärdering av produkterna. Det vi försöker åstadkomma via kontrollgruppen (som 
inte får veta priser) är en objektiv kvalitetsuppfattning av de undersökta produkterna. 
Kontrollgruppen utsätts inte för någon påverkan utan ska endast använda sina sinnen i 
utvärderingen av kvaliteten. Möjligtvis uppnår vi därigenom inte en totalt objektiv 
kvalitetsuppfattning av produkterna, men vi anser att vi får en tillräckligt representativ grund 
för att kunna bedöma skillnaderna mellan experiment- och kontrollgruppen. 
 
4.2 Produkturval 
De produktkategorier som ingår i experimentet är olivoljor, skrivare och parfym. Kategorin 
olivoljor är främst kopplat till smaksinnet – olivolja kan förvisso bedömas utifrån dess 
utseende och lukt, men primärt är det en produkt som inriktar sig mot konsumenternas 
smaksinne. Som tidigare nämnts avsåg vi undersöka produktkategorier som främst inriktar sig 
till olika sinnen. Marknaden för olivoljor har dessutom ökat på senare år. I butikerna finns 
idag en uppsjö av olika olivoljor som framställs och smaksätts på olika sätt. Dessutom kan 
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man numera köpa olivolja på lösvikt i många livsmedelsbutiker. Vi ansåg därför att olivoljor 
var en aktuell och intressant produktkategori att studera.  
Skrivare utvärderas nästan uteslutande via synen. Det finns många produkter som inriktas mot 
konsumenternas syn, men det är inte alla sådana produkter som lämpar sig för en 
undersökning som denna eftersom en stor portion subjektivitet ofta medföljer vid 
utvärderingen av sådana produkter. Exempelvis är det mycket svårt att kvalitetsbedöma konst 
och prydnadsföremål på objektiva grunder. Därför föll skrivare som ett naturligt val eftersom 
graden av subjektiv påverkan minskar när variabler som tydlighet och färgåtergivning ska 
utvärderas. Dessutom var det praktiskt sett tacksamt att använda skrivare i experimentet, 
eftersom vi endast behövde utskrifter från respektive skrivare och inte själva skrivarna.  
 
Slutligen valdes produktkategorin parfym som en kategori främst inriktad mot luktsinnet. 
Parfymer är en prestigeprodukt och konsumenter kan därför vara extra priskänsliga, vilket 
gjorde parfymer till intressanta produkter att studera i experimentet. Vi ansåg att prisets 
påverkan på uppfattningen av parfym borde vara jämförbar med motsvarande påverkan på 
uppfattningen av vin. Många studier har gjorts kring prisets påverkan på uppfattningen av vin, 
men vi fann inga liknande studier kring parfym. Vi upplevde det därför som intressant att 
fylla detta tomrum. 
 
När parfymer skulle väljas ut ville vi ha tre damparfymer som svarade mot olika prisklasser. 
Det billiga alternativet är Fatal Snake och kostar 69 kr för 100 ml. Vi valde denna parfym 
framför andra parfymer i samma prisklass eftersom Fatal Snake var mindre söt till sin 
karaktär än övriga parfymer. Mellanalternativet Clarins Par Amour erhölls efter tillfrågan av 
företaget Scandinavian Cosmetics, som bistod med denna parfym. Slutligen blev det dyra 
alternativet Chanels Allure Sensuelle efter att vi erhållit ett antal varuprover från Kicks, och 
valt ut Allure Sensuelle bland dessa. Vi valde denna parfym eftersom den var högre prissatt 
än övriga parfymer bland varuproven och därmed gav oss önskad bredd på prisspannet bland 
parfymerna.  
 
De två dyrare parfymernas milliliterpris har inhämtats via hemsidan www.strawberrynet.com. 
De angivna priserna på denna sida har inhämtats efter omvandling till svensk valuta. Denna 
omvandling följer eurokursen och förändras därmed kontinuerligt. De priser vi använt i 
experimentet och uppsatsen är baserade på den kurs som gällde torsdag 8 maj. Clarins Par 
Amour kostade då 7,42 kr per milliliter (371 kr för 50 ml) medan Chanels Allure Sensuelle 
kostade 10,36 kr per milliliter (518 kr för 50 ml). Det milliliterpris för Fatal Snake som vi 
använt oss av (0,69 kr per milliliter) är baserat på faktiskt inköpspris i butiken. Detta eftersom 
denna parfym inte säljs via strawberrynet.com. Flaskan innehöll 100 ml och kostade således 
69 kr.  
 
Samtliga olivoljor inköptes på Coop Forum i Umeå och valdes ut utifrån dess prissättning. 
Den billigaste olivoljan kommer från Coop Extra och kostade 58 kr per liter. 
Mellanalternativet föll på Zetas olivolja, som kostade 67 kr per liter. Denna olivolja hade en 
aning mörkare färg än övriga oljor, vilket tillförde en intressant dimension vid 
respondenternas utvärdering av olivoljorna. Slutligen är det dyra alternativet en olivolja från 
Åström till priset av 132 kr per liter.  Olivoljornas relativa prisspann är det minsta bland 
produktkategorierna. 
 
De tre utskrifterna som användes i experimentet var utskrivna från skrivare tillverkade av 
Konica Minolta och sålda på Sharp Center i Umeå. Här valdes tre skrivare ut i samråd med 
säljare på företaget. Som billigaste alternativ valdes modellen C10, som säljs för 9 000 kr. 
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Mellanalternativet föll på C257 som kostar 50 000 kr. Den dyraste modellen kostar 100 000 
kr och heter C451. Dessa tre skrivare gjorde var sin utskrift av en och samma högupplösta 
bild, som innehöll många färger och detaljer.  
 
4.3 Urval av undersökningsenheter 
När man gör ett experiment som vårt skulle det mest optimala vara att man gör ett obundet 
slumpmässigt urval av världens konsumenter, eftersom detta är vår målpopulation. Vid denna 
urvalsmetod styr vi som författare inte urvalet av undersökningsenheter på något vis, utan 
låter slumpen avgöra vilka som kommer att ingå i experimentet.95 I praktiken är detta 
emellertid svårt att genomföra. Först och främst skulle detta vara alldeles för tidskrävande och 
dyrt för att kunna motiveras inom ramen för denna uppsats. Då vi genomför ett experiment 
måste våra urvalsenheter fysiskt befinna sig på Umeå Universitet (där experimentet tar plats) 
vid undersökningstillfället, och därigenom är det inte lätt att få andra än de personer som 
normalt vistas på Universitetet att delta i experimentet. 
 
Det urval vi använder oss av kallas tillfällighetsurval. Detta klassificeras som ett urval som 
inte baseras på slumpmässighet och är därför ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Ofta anses 
dessa inte vara helt och hållet representativa.96 Likväl anser vi att vi kan få fram ett tillräckligt 
tillförlitligt urval genom denna metod. Rent praktiskt har urvalet gjorts genom att studenter 
som har funnits i närheten eller gått förbi vår experimentlokal har tillfrågats om de vill 
medverka i experimentet. Vi tillfrågade endast studenter, och endast svensktalande sådana 
eftersom enkäten var på svenska. Vi som forskare såg till att urvalet blev jämt fördelat mellan 
könen, eftersom vi ville undersöka om det är någon skillnad mellan dessa. Således var det 
endast kvinnor som tillfrågades mot slutet av experimentet, eftersom vi vid det tillfället hade 
en övervikt av män i urvalet. 
 
En vanligt förekommande diskussion är om studenter kan anses vara representativa för en 
population eller inte. Detta gäller framförallt när man genomför ett experiment. Argument 
som brukar framföras av kritikerna är att när man använder sig av ett bekvämlighetsurval 
finns ingen statistik grund att luta sig tillbaka emot, och att studenter inte är representativa för 
en hel population. Ett annat argument är att de inte har samma kunskap och liknande om de 
undersökta produkterna som om ett urval av hela populationen skulle göras.97  
 
Vi som författare är väl medvetna om denna kritik, men anser ändå att vi kan använda oss av 
denna urvalsmetod. Till försvar för detta har vi två argument. Först och främst; en teori inom 
relationen pris gentemot kvalitet avser om förhållandet gäller för konsumenter i allmänhet. 
Om en studie inom en delgrupp av en population (exempelvis studenter) inte kan bekräfta 
denna teori så faller hela teorin, då den inte kan hålla om en delgrupp av populationen inte 
agerar i enlighet med teorin.98 Ett annat argument för att använda studenter i ett urval kan vi 
hitta i Völckner och Hoffmans studie från 2007, som har använts i teorikapitlet. En av de 
hypoteser de testade var om relationen pris gentemot uppfattad kvalitet påverkas av om 
urvalet av respondenter är studenter eller icke-studenter. De kunde inte hitta någon signifikant 
skillnad mellan dessa grupper, och således kunde de säga att studenter är representativa för en 
hel population i studier som rör relationen pris gentemot uppfattas kvalitet.99 Vi anser dessa 
argument vara tillräckliga för att kunna motivera det urval vi har gjort.  

                                                
95 Dahmström (2000), Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning, s 197 
96 Holme och Solvang (1997), Forskningsmetodik, s 183 
97 Knutsson (2007), The influence of bundling on consumer evaluations, s 35 
98 Calder, Phillips och Tybout (1982), “The Concept of External Validity”, s 241 
99 Völckner och Hoffman (2007), s 189, 194 



32 
 

 
Experimentet genomfördes på 126 personer, där 63 stycken ingick i kontrollgruppen och 63 i 
experimentgruppen. Enligt den centrala gränsvärdessatsen är 30 undersökningsenheter ett 
tillräckligt urval när man har en normalfördelat population.100 Vi finner det osannolikt att vår 
population skulle vara något annat än normalfördelad. En sammanfattning av urvalet följer av 
tabell 4.1 nedan. 
 
Kontrollgrupp               

Män 32 st. 

Kvinnor 30 st. 

Okänt kön 1 st. 

  

Experimentgrupp  

Män 30 st. 

Kvinnor 33 st. 
Tabell 4.1. Fördelning av respondenter i urvalsgrupperna. 

 

Som framgår av tabell 4.1 har samtliga grupper ett urval som överstiger eller är lika med 30 
undersökningsenheter (n = 30). Detta gör det möjligt för oss att testa hypotesen avseende kön 
både inom och utom de två grupperna. Vi anser att urvalet är tillräckligt stort för att kunna få 
tillräckligt tillförlitliga data. I kontrollgruppen upptäckte vi i efterhand att en respondent inte 
angett kön. Hur vi har behandlat detta bortfall diskuteras i avsnittet ”4.5 Bortfall” senare i 
detta kapitel.  
+

4.4 Access 
Access handlar om hur tillträde till data och information erhålls.101 Vi upplever att de 
respondenter som ingick i experimentet överlag var positivt inställda till deltagande och på ett 
ärligt sätt besvarade enkäten, både avseende bakgrundsfrågor och kvalitetsutvärdering. Vid 
utvärderingen av produkterna tog de allra flesta god tid på sig att utvärdera varje produkt och 
många tog del av produkterna upprepade gånger innan de slutligen gav sina 
kvalitetsomdömen. 
 
En majoritet av de tillfrågade valde att delta i experimentet. Den främsta anledningen till att 
inte delta var brist på tid (tidsåtgången från tillfrågan om deltagande till dess att samtliga 
produkter utvärderats var cirka 10 minuter). Övriga angivna anledningar till att inte delta var 
få till antalet. 
 
De flesta av respondenterna verkade anse att experimentet varit roligt att delta i. Detta 
framgick när vi utanför experimentlokalen kunde ta del av vad respondenterna efter sitt 
deltagande hade att säga till varandra om hur de uppfattat produkterna. Här tyckte vi oss 
märka ett stort engagemang och att respondenterna upplevt experimentet som roligt och 
intressant. 
+

4.5 Bortfall 
Av de 126 personer som deltog i experimentet var det endast två som inte svarade fullständigt 
på enkäten. Den första var en respondent i kontrollgruppen som inte angav kön. Denna 
respondents svar har ändå använts i analysen, förutom när hänsyn tagits till just kön. Vid 
analyser avseende skillnaderna mellan kontroll- och experimentgrupp är dennes svar 
inkluderade, så att fördelningen blir jämn mellan grupperna. Vid analyser avseende 

                                                
100 Moore (2007), The basic practice of statistics, s 280-285 
101 Johansson Lindfors (1993), s 135 
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könsskillnader är denna enkät inte inkluderad, och således är fördelningen då 62 personer i 
kontrollgrupp och 63 i experimentgrupp. Att behandla denna person på detta vis anses av oss 
vara det bästa sättet eftersom enkäten i övrigt är korrekt ifylld. 
 
Det andra bortfallet var en man i experimentgruppen. Han svarade endast med ett 
helhetsomdöme för de undersökta produkterna, istället för att ange tre kvalitetsomdömen för 
varje produkt. Dessa svar har likväl använts till viss del i databehandlingen. Då vi har räknat 
ut ett medelvärde på varje respondents svar för varje produkt har vi således behandlat svaren i 
denna enkät som ett medelvärde. Detta då det med största sannolikhet var det just ett 
övergripande kvalitetsomdöme för varje produkt denna person angav, och således är det 
relevant att använda sig av dennes svar. Utöver dessa två fall förekom inget bortfall. 
!

4.6 Skapande av enkät 
Vår enkät börjar med att fråga efter respondentens kön och därefter ställs frågor kring 
produktanvändningsfrekvens och generell kvalitetsuppfattning om produktkategorin. Vi har i 
frågeformulerandet eftersträvat lättförståeliga frågor för att motverka missförstånd och 
oklarheter. Skulle oklarheter kring enkätfrågorna ändå uppstå finns vi till hands för att 
förtydliga frågorna, eftersom enkäten ifylls vid tillfället för experimentet. Vidare har vi ställt 
frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt, för att undvika att leda respondenterna till ett visst 
svar. 
 
Vi är medvetna om att frågan om användningsfrekvens av deodorant och parfym eventuellt 
skulle kunna vara prestigeladdad. Vid prestigeladdade enkätfrågor kan respondenterna 
uppleva att de ”bör” eller förväntas ge ett visst svar.102 Just i detta fall skulle de respondenter 
som inte använder dessa produkter kanske vilja dölja detta för att inte visa sig ohygienisk. Vår 
bedömning av situationen är dock den att sådana respondenter kommer att svara 
sanningsenligt, eftersom svaren ges anonymt. Vi tror dessutom att de människor som bryr sig 
om vad andra tycker om deras parfymanvändning troligen anpassat sig efter detta och 
använder parfym. Vi har emellertid vidtagit en åtgärd för att motverka eventuella icke-
sanningsenliga svar, nämligen att vi förpassat parfymfrågorna till slutet av enkätens frågedel. 
Anledningen till detta är att känsliga frågor är mer sannolika att besvaras om respondenten 
redan fått ett positivt intryck av enkäten än om enkäten inleds med en känslig fråga.103 Vi 
anser i övrigt att våra frågor är prestigeneutrala.  
 
Enkätens längd bör inte innebära ett problem för respondenternas koncentrationsförmåga, 
vilket ibland kan vara fallet vid enkätundersökningar. Vår enkät innehåller relativt få frågor 
och dessa är dessutom enkla att ta till sig och besvara. Även svarsalternativen är 
okomplicerade. För frågorna avseende upplevda kvalitetsskillnader bland 
marknadsalternativen har svarsalternativet ”vet ej” inkluderats för osäkra respondenter. Detta 
svarsalternativ ges inte till frågorna om användningsfrekvens eftersom respondenterna bör ha 
en god uppfattning om de använder produkterna eller inte.  
 
För varje undersökt produkt används tre skalor för att bedöma dess kvalitet. De två första 
skalfrågorna för varje produkt avser vad vi tror är de främsta kvalitetsgrundande faktorerna 
vid utvärderingen. Den första av dessa frågor är basal till sin natur och efterfrågar på ett direkt 
sätt hur väl respektive produkt fyller sin primära funktion: om olivoljan smakar gott, om 
utskriften är tydlig respektive om parfymen doftar gott. Den andra utvärderingsfrågan för 
respektive produkt är mer associationsnära och efterfrågar på ett indirekt sätt hur 
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respondenten uppfattar produkterna. Här efterfrågas om olivoljan har en fyllig smak, om 
utskriften har bra färgåtergivning respektive om parfymens doft uppfattas som exklusiv. Vid 
varje avslutande skalfråga efterfrågas generell kvalitet. Syftet med denna sista fråga är att 
undersöka om något annat än de redan efterfrågade egenskaperna bidrar till hur 
konsumenterna upplever produkternas kvalitet. Anledningen till att vi delar upp 
kvalitetsuppfattningen i tre delar är att vi vill tvinga respondenten till eftertanke kring 
produkternas kvalitet. Om vi endast frågat efter varje produkts kvalitet i en ensam skala tror vi 
att svaren hade fyllts i med mindre eftertanke. När vi senare använder kvalitetsutvärderingen i 
vår datahantering kommer vi att beräkna ett medelvärde för de tre skalfrågorna och basera vår 
analys på detta genomsnittliga kvalitetsomdöme. 
 
4.6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Med reliabilitet och validitet avses slumpmässiga och systematiska mätfel i ett mätinstrument. 
Reliabilitet rör ett mätinstruments tillförlitlighet. Mätinstrumentet har hög reliabilitet om 
variationen vid upprepade mätningar av en konsekvent egenskap är av liten storlek.104 Denna 
variation är av slumpartad snarare än systematisk natur. Med validitet menas huruvida de 
variabler som instrumentet använder mäter vad de är avsedda att mäta. Validitet kan därmed 
likställas med giltighet och relevans.105 En variabel som inte på ett relevant sätt mäter 
storleken på den önskade egenskapen leder till ett systematiskt fel i mätningen, vilket innebär 
att variabeln har låg validitet. 
 
Vi anser att vår enkät på ett reliabelt sätt mäter respondenternas utvärdering av de undersökta 
produkterna. Skalfrågorna är konstruerade på ett sådant sätt att de torde vara lättförståeliga för 
respondenterna och därmed kunna besvaras på ett enhetligt sätt av samtliga respondenter. Vi 
bör således få data med låg slumpartad variation. Även frågorna avseende 
användningsfrekvens och uppfattning om rådande kvalitet på marknaden bör av samma 
anledning kännetecknas av hög reliabilitet. Vi har låtit andra titta på enkäten i syfte att 
upptäcka eventuella oklarheter, och inga oklarheter har uppstått. 
 
Vi bedömer även att enkäten besitter hög validitet. Vi avser att mäta respondenternas 
kvalitetsuppfattning av produkterna och frågar i enkäten tämligen rakt på sak avseende denna 
kvalitetsuppfattning. Vi har i skalfrågorna operationaliserat kvalitetsuppfattningen genom att 
dela upp den totala kvalitetsuppfattningen i två delar per fråga, för att därefter avsluta med en 
skalfråga som frågar efter total kvalitetsuppfattning. Vi anser oss därför ha god kontroll över 
mätinstrumentets validitet.  
 
Med hög reliabilitet och validitet som grund tror vi att våra resultat kan appliceras på 
konsumenter i allmänhet, trots att de är baserade på ett urval bestående av studenter. Vi tror 
oss således kunna generalisera bortom det faktiska urval som ingått i undersökningen, vilket 
är ett mål som eftersträvas när man genomför en undersökning.106 
 
4.7 Genomförande av experiment  
Experimentet genomfördes under fyra dagar i två olika salar i Samhällsvetarhuset. Under de 
första två dagarna fick respondenterna inte veta produktpriserna, och dessa kom följaktligen 
att ingå i kontrollgruppen. De efterföljande dagarna fick respondenterna veta priserna och 
kom därför att ingå i experimentgruppen. Anledningen till att vi först använde en 
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kontrollgrupp (det vill säga dolde priset) var att vi ville undvika att framtida respondenter i en 
kontrollgrupp redan fått veta produktpriser av tidigare respondenter. 
Deltagare till experimentet samlades främst genom att studenter som passerade utanför 
experimentlokalen tillfrågades om de ville delta i experimentet. Även studenter som befann 
sig i närliggande delar av Samhällsvetarhuset tillfrågades om deltagande.  
 
Experimentets första steg var att respondenten fick fylla i bakgrundsfrågorna i vår enkät. 
Detta skedde utanför den lokal där produkterna återfanns. När denna del av enkäten var 
färdigbesvarad fick respondenten gå in i salen och påbörja utvärderingen av produkterna. 
Kvalitetsbedömningen angavs kontinuerligt i enkäten allteftersom produkterna utvärderades. 
För varje produkt var varumärke och liknande produktfaktorer dolda. Detta eftersom, som 
tidigare nämnts, vi ville isolera prisets effekt som enskild kvalitetsindikator. Om varumärkena 
varit kända hade det funnits en risk att respondenternas förhållanden till dessa påverkar 
kvalitetsutvärderingen.107 
 
De tre parfymerna var utspridda i salen i syfte att hindra dofterna från att påverka varandra. 
Dessutom tilläts respondenterna därigenom en stunds vila mellan utvärderingen av varje doft, 
eftersom utskrifterna och olivoljorna kunde utvärderas under denna tid. Både de tre 
olivoljorna och de tre utskrifterna var placerade bredvid varandra. 
 
Vi doftsatte en parfymremsa med respektive parfym och placerade dessa i en plastmugg. Vid 
utvärderingen av parfymerna luktade respondenterna därmed på parfymremsan och stoppade 
tillbaka denna i plastmuggen. Vi kontrollerade regelbundet att doften satt kvar i remsorna och 
doftsatte nya remsor vid behov. För att undvika en kraftig parfymdoft undvek vi emellertid att 
byta ut remsorna alltför ofta. 
 
Olivoljorna hade förpassats till neutrala glasflaskor för att dölja oljornas förpackningar. Vid 
flaskorna fanns teskedar i plast från vilka respondenterna tog del av respektive olja och 
kvalitetsbedömde dessa en efter en. Dessutom fanns tillgång till vatten som kunde intas 
mellan och efter provsmakningen av olivoljorna. 
 
Utskrifterna återfanns samlade i lokalen och kvalitetsbedömningen av dessa var 
okomplicerad. Respondenterna tittade på respektive utskrift och utvärderade dessa utifrån 
tydlighet, färgåtergivning och generell kvalitet. Vi eftersträvade att utskrifterna inte skulle 
påverkas i olika omfattning av solljus och andra påverkande faktorer och placerade 
utskrifterna därefter. 
 
Vid varje produkt återfanns en handskriven lapp där produktkategori och en beteckning för 
respektive produkt framgick. För kontrollgruppen visades även produktpriserna genom 
literpris för olivoljorna, skrivarnas priser samt milliliterpris för parfymerna. Produkterna 
betecknades A, B och C, 1, 2 och 3 samt Å, Ä och Ö i en löpande ordning, det vill säga att vi 
bytte beteckningar mellan produktkategorierna med jämna mellanrum. Detta för att undvika 
att respondenter som tagit del av experimentet påverkade framtida respondenter. 
 
Tidsåtgången för en respondent att genomföra experimentet var omkring tio minuter från dess 
att personen tillfrågades om deltagande till dess att samtliga produkter var 
kvalitetsutvärderade.   
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4.7.1 Reflektioner kring experimentets genomförande 

Vi är nöjda med experimentets genomförande. Det var relativt lätt att samla deltagare till 
experimentet trots att genomförandet skedde under några dagar då mindre folk än vanligt 
cirkulerade i Samhällsvetarhuset. De tillfrågade verkade överlag tycka att det var ett roligt och 
intressant experiment att ta del av.  
 
Vi bedömde att respondenterna vid kvalitetsbedömningen generellt sett tog sig god tid att 
utvärdera samtliga produkter, vilket har gett oss ett bra underlag för analys. Dessutom har 
enkäterna till allra största del fyllts i på korrekt sätt, vilket minimerat bortfall bland 
respondenterna. 
 
Vi ville att respektive respondents svar skulle vara fri från påverkan av andra respondenter 
och därför tillät vi inte att dessa via verbal och icke-verbal kommunikation påverkade 
varandra. När sådan påverkan var uppenbar påpekade vi för respondenterna att vi ville att de 
skulle kvalitetsbedöma produkterna självständigt. Det är emellertid svårt att i samtliga 
skeenden kontrollera att ingen påverkan förekommer, och således kan vi inte garantera att alla 
kvalitetsomdömen är oberoende av varandra. Vi har dock gjort vad vi kunnat för att 
åstadkomma så självständiga svar som möjligt. 
 
4.8 Dataregistrering 
När vi hade fått in tillräckligt antal enkäter började processen att sammanställa enkätsvaren i 
statistikprogrammet SPSS. Alla enkätsvar kodades i ett arbetsark där varje rad representerade 
en respondent och varje kolumn representerade en variabel. Enkätsvaren kodades till 
numerisk skala utifrån hur många svarsalternativ som fanns för den aktuella frågan. 
Exempelvis kodades svaren på en femskalig fråga som 1, 2, 3, 4 eller 5. Om frågan även hade 
”vet ej” som svarsalternativ kodades detta svar som 0.  
 
Efter att alla enkätsvar lagts in i arbetsarket kalkylerades ett antal nya variabler fram för att 
användas i den senare databearbetningen. Exempelvis beräknades för varje respondent ett 
genomsnittligt kvalitetsomdöme för varje produkt, baserat på de tre skalfrågor som besvarats i 
enkäten. Detta genomsnitt ligger till grund för alla kvalitetsomdömen som används i denna 
uppsats. Vid dataregistreringen kontrollerade vi om de tre skalfrågorna var för sig skiljde sig 
från ett genomsnittligt värde av de tre. Vi märkte att så inte var fallet, varvid det 
genomsnittliga kvalitetsomdömet kunde användas i framställandet. 
 
Därutöver beräknades en ny variabel bestående av kategoriserade medelvärden för varje 
respondent. Denna variabel var av tydlighetsskäl nödvändig i de korstabeller som återfinns i 
uppsatsen empiriska avsnitt. De genomsnittliga kvalitetsomdömena har här kategoriserats till 
närmaste heltal. Exempelvis har ett genomsnitt på 4,33 grupperats till omdömet 4, medan ett 
genomsnitt på 1,67 omvandlas till omdömet 2. Detta för att korstabellerna i vilka materialet 
presenteras ska bli lättare att ta till sig. Utan denna kategorisering visas alltför många värden i 
korstabellerna och svarsfördelningarna blir svåra att ta till sig. 
 
4.9 Statistisk metod 

Vi kommer att använda oss av ett antal statistiska metoder vid testandet av de hypoteser som 
är uppställda i slutet av teorikapitlet. Detta för att se om de skillnader mellan kontroll- och 
experimentgruppen som förekommer kan anses vara statistisk signifikanta. Vi kommer 
framförallt att använda oss av T-test, men även ANOVA-analyser kommer att användas. Vi 
ska här presentera dessa metoder. 
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Samtliga statistiska beräkningar har gjorts genom statistikprogrammet SPSS och därigenom 
anser vi att risken för räknefel är minimala. 
+

4.9.1 T-test 

Ett T-test är en av de vanligaste statistiska metoderna. Det man gör i detta test är jämföra två 
olika grupper, och undersöka om det finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan 
dessa två grupper.!*( Våra tre första hypoteser är att det finns ett positivt samband mellan pris 
och uppfattad kvalitet för vart och ett av de tre undersökta sinnena, det vill säga att det 
kommer att vara skillnad i den upplevda kvaliteten mellan vår kontroll- och experimentgrupp. 
Vi vill alltså testa om de skillnader som förekommer är statistiskt säkerställda. Vår fjärde 
hypotes är även den möjlig att testa genom ett T-test, att vilket kön man har påverkar 
sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet. 
 
Det vanligaste sättet att jämföra två grupper är att jämföra medelvärdet för det två grupperna, 
och det är detta vi avser att göra. Vi kommer att räkna ut ett medelvärde för varje produkt och 
sedan jämföra dessa mellan kontroll- och experimentgruppen. Två kriterier ska vara uppfyllda 
för att ett T-test ska vara relevant att använda. Det första är att man ska ha ett obundet 
slumpmässigt urval med två grupper som är oberoende av varandra och den andra är att dessa 
grupper ska vara normalfördelade.!*) Som vi har diskuterat ovan har vi inte ett obundet 
slumpmässigt urval, men vi anser likväl att vi har ett tillräckligt representativt urval för att 
göra beräkningar på. Vi är också av den åsikten att våra grupper är normalfördelade.  
 
Vi använder oss av ett så kallat T-test för oberoende två-gruppsurval (independent two-
sample t-test). Modellen som sådan ser ut på följande vis, där antalet undersökta enheter i 
båda grupperna är lika stor: 
+

+
Modell 4.1 T-test för oberoende två-gruppsurval, samma antal enheter.

110
 

+

där 1 = grupp 1, 2 = grupp 2, s = standardavvikelse, n = antal undersökta enheter och  
x = medelvärdet. 
 
Modellen måste justeras något då antalet undersöka enheter är olika för testgrupperna, vilket 
är fallet i hypotes fyra. Då ser modellen ut på följande vis: 
+

+
Modell 4.2 T-test för oberoende två-gruppsurval, olika antal enheter.

111
 

+

där 1 = grupp 1, 2 = grupp 2, s = standardavvikelse, n = antal undersökta enheter och  
x = medelvärdet. 
 

                                                
!*( Moore (2007), s 460 
!*) Moore (2007), s 462 
110 Egenproducerad modell utarbetad från Moore (2007), s 464 
111 Egenproducerad modell utarbetad från Moore (2007), s 464 
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Denna modell räknar ut ett t-värde som man sedan testar signifikansnivån på. Ett t-värde visar 
hur långt de två populationsmedelvärdena är från noll, räknat i antal standardavvikelser.112 
Genom detta t-värde ser man alltså hur långt avståndet är mellan de två gruppernas 
medelvärden. Ett t-värde kan vara både negativt och positivt. Detta beror helt enkelt på vilket 
av de två medelvärdena som är högst. Är medelvärdet för grupp 1 lägre än det för grupp 2 blir 
värdet positivt, medan det blir negativt om förhållandet är omvänt. I vårt fall betyder det alltså 
att om t-värdet är negativt så är medelvärdet från kontrollgruppen högre än medelvärdet från 
experimentgruppen för den undersökta produkten, och vice versa.  
 
Det t-värde man får fram kan enkelt översättas till ett signifikansvärde genom 
standardtabeller. Signifikansvärdet visar på hur troligt det är att skillnaden mellan gruppernas 
medelvärde beror på slumpen. Med andra ord; signifikansvärdet visar om det finns en skillnad 
i gruppernas medelvärde som kan anses bero på något annat än slumpen (i vårt fall att 
experimentgruppen vet priset på produkten). Vi kommer att använda oss av en signifikansnivå 
på 0,05, dvs. 5 %. Det ska alltså vara mindre än fem procents chans att vi kommer fram till ett 
annat resultat om vi gör samma experiment igen med andra respondenter.!!# Är 
signifikansnivån högre än 0,05 kommer vi inte att kunna förkasta vår nollhypotes. Vi kommer 
därmed att anta att det är slumpen som har lett till förekommande skillnader i medelvärde 
mellan grupperna. Våra noll- och alternativhypoteser finns redovisade i anslutning till varje 
hypotesprövning i analyskapitlet. 
 
Då ett t-test är ett tvåsidigt test, det vill säga att t-värdet kan bara både positivt och negativt, 
krävs det att signifikansen är 0,025 för att vi ska kunna förkasta nollhypotesen. Förklaringen 
till detta är att våra alternativhypoteser är tvåsidiga.114 Med det menas att priset på en vara kan 
påverka kvalitetsuppfattingen åt båda håll. Då får vi ett tvåsidigt test, det vill säga att 
medelvärdet för experimentgruppen både kan vara större och mindre än för kontrollgruppen. 
Signifikansvärdet kan både vara positivt och negativt på samma sätt som för t-värdet. Vi har 
valt en signifikans på 0,05, det vill säga att det är fem procents chans att slumpen förklarar 
skillnaderna mellan grupperna. Skillnaden kan vara både positiv och negativ, vilket betyder 
att det blir 0,025 på varje sida. Därigenom betyder det att signifikansvärdet får vara max 
0,025 för att vi ska kunna förkasta nollhypotesen.  
 
4.9.2 ANOVA-analys 

I en ANOVA-analys är det möjligt att jämföra medelvärdet mellan mer än två grupper och 
kontrollera om det finns någon signifikant skillnad mellan dessa.!!% Det är därmed mer eller 
mindre samma sak som ett vanligt T-test. Skillnaden ligger i att det nu är möjligt att titta på 
denna relation för fler än två grupper. Vid hypotesprövningen av H5 har vi mer än två grupper 
som vi vill jämföra medelvärdet mellan, därför använder vi oss av ANOVA vid testandet av 
denna hypotes.  
 
Vissa specifika karakteristiska måste vara uppfyllda för att det ska vara relevant att använda 
sig av ANOVA. Det är dels de två saker som måste vara uppfyllda i ett t-test: att populationen 
är normalfördelad och att det har gjorts ett obundet slumpmässigt urval. Detta anser vi är 
uppfyllt i enlighet med förklaringen ovan. Det tredje är att standardavvikelsen ska vara 
samma för de olika grupperna man testar. Detta är emellertid svårt att ha fullständig kontroll 
över. Men tumregeln som man kan använda är att den största standardavvikelsen inte är mer 

                                                
112 Moore (2007), s 464 
!!# Moore (2007), s 413 
114 Moore (2007), s 365 
!!% Moore (2007), s 631 
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än två gånger så stor som den minsta. Detta bör man testa för innan man gör en ANOVA-
analys.!!& Vi har kontrollerat standardavvikelserna mellan grupperna och ingen av dessa är 
mer än två gånger som stor som någon annan. Därmed anser vi att vi kan använda oss av en 
ANOVA-analys vid testandet av H5. 
 
Signifikansnivån som används i ANOVA-analysen är densamma som vid t-test, det vill säga 
0,05. Själva teststatistikan för en ANOVA-analys är följande: 
+

+
+

+

+
+
Modell 4.3 Modell för ANOVA-analys.

117
 

+

där s = standardavvikelse, n = antal undersökta enheter och x = medelvärdet. 1,2...i = 
gruppnummer, MSG = mean square for group, MSE = mean square for error118 
 
F-värdet går mer eller mindre att jämställa med t-värdet man får fram i ett T-test, likaså 
signifikansvärdet. Skillnaden här är att F-värdet inte kan vara negativt, det kan bara anta 
värdet noll eller ett positivt värde. F-värdet är noll när alla medelvärden är likadana och blir 
större ju större skillnad det är mellan medelvärdena.119 Här kan vi alltså inte se om det är en 
positiv eller negativ prispåverkan. Detta innebär också att signifikansvärdet bara kan vara 
positivt, och därför krävs det bara att detta värde är lika med eller under 0,05 för att vi ska 
kunna förkasta nollhypotesen.  
 
För att göra det lättare att räkna på H5 har vi delat upp svaret på bakgrundsvariabeln 
användningsfrekvens i tre grupper, istället för de fem de var från början. Grupperingen har 
gjorts så att de som har svarat värde 1 och 2 har lagts i gruppen sällan-användare, medan de 
som angav värdet 3 har lagts i gruppen ibland-användare och de som har angett värde 4 och 5 
har placerats i gruppen ofta-användare. På detta vis blir grupperna större, mer homogena och 
lättare att dra slutsatser kring. Det är mellan dessa grupper vi har kontrollerat 
standardavvikelsen så att det är möjligt att göra en ANOVA. 
+

4.9.3 Noll- och alternativhypotes samt typ 1- och typ 2-fel 

När man genomför en hypotesprövning ställer man alltid upp två hypoteser: en nollhypotes 
och en alternativhypotes. Målet är oftast att man ska förkasta nollhypotesen, och därigenom 
bevisa det man tror är sant. Men för att kunna avgöra om en hypotes är riktig måste man ha 
något att testa denna hypotes emot. Det går ju inte att säga att något är på ett visst sätt utan att 
bevisa att det inte är på något annat sätt. Det är detta som kallas för nollhypotes. En 

                                                
116 Moore (2007), s 633-634 
117 Översatt till svenska från Moore (2007), s 642 
118 Det finns ingen vedertagen översättning för MSG och MSE, varför de engelska benämningarna används 
119 Moore (2007), s 632 
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hypotesprövning går ut på att testa hur starka bevis vi har för att nollhypotesen inte är riktig. 
Alternativhypotesen är således den hypotes vi tror är sanningen, och som vi vill få bekräftad 
genom hypotesprövningen.120 
 
Det säger sig självt att dessa två hypoteser inte kan gälla samtidigt, utan en måste förkastas 
och en måste gälla. Det är själva principen. När man gör en hypotesprövning måste man 
däremot vara medveten om att dessa inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det måste 
finnas utrymme för fel. Därför har man inom statistiken valt att klassificera dessa möjliga fel 
som antigen Typ 1 eller Typ 2-fel. Ett Typ 1-fel är när man förkastar nollhypotesen trots att 
den är sann, och ett Typ 2-fel är således att man förkastar en alternativhypotes som är sann.!"! 
I vårt fall skulle detta alltså kunna innebära att vi förkastar alternativhypotesen att priset 
påverkar den uppfattade kvaliteten trots att detta är sant. Det är här signifikansnivån kommer 
in och har betydelse. Den visar på sannolikheten att samma experiment utfört med andra 
testpersoner kommer fram till samma resultat. Vi har, som nämnt ovan, valt att använda oss 
av en signifikansnivå på 0,05. Med andra ord är det mindre än fem procents chans att vi 
genomför antagligen ett Typ 1 eller Typ 2-fel. 
+

4.10 Hypotesprövning 
För att göra det enkelt att ta till sig hur vi testar våra hypoteser presenterar här närmare hur vi 
går tillväga vid testandet av respektive hypotes. 
 
4.10.1 Hur vi testar H1, H2 och H3 

Det som är av intresse vid dessa hypoteser är att undersöka skillnaderna mellan kontroll- och 
experimentgruppen och se om dessa är signifikanta. Testet som används är ett t-test. Som 
beroende variabel har medelvärdet för de olika produktkategorierna använts (olivolja för H1, 
skrivare för H2 och parfym för H3), och som grupperingsvariabel har grupptillhörighet 
använts, det vill säga kontroll- gentemot experimentgrupp. Därmed har vi fått fram ett t-värde 
och en signifikansnivå för varje hypotes som sedan har analyserats. 
+

4.10.2 Differensberäkning för hypotesprövningen av H4 och H5 

Hypotesprövningen för H4 och H5 är något mer komplicerad än de för H1, H2 och H3. Vad vi 
vill titta på i H4 är om det finns någon signifikant skillnad mellan könen i deras 
kvalitetsomdömen för de olika produkterna. Avseende H5 vill vi testa i vilken grad 
användningsfrekvensen av en produkt påverkar. Dessa två hypoteser skulle kunna testas med 
ett antal olika statistiska metoder. Men då de flesta av dessa är att anse som komplicerade har 
vi valt en relativt enkel metod som samtidigt visar det vi vill testa på ett bra sätt.  
 
Det vi har gjort är att räkna ut differensen mellan betyget på den dyraste produkten och den 
billigaste produkten i varje produktkategori. Detta har gjorts för varje respondent. Detta värde 
har antagligen blivit positivt, negativt eller saknat differens. Värdet blir negativt då den billiga 
produkten har getts ett högre betyg än den dyra, medan det blir positivt då den dyra har fått ett 
högre betyg än det billiga alternativet. Differensen blir noll då respondenten har gett den 
billiga och den dyra samma betyg. Genom denna beräkning har vi fått tre nya variabler, en för 
varje produktkategori.  
 
Vid hypotesprövningen av H4 och H5 har vi till att börja med inte delat in respondenterna i 
kontroll- respektive experimentgrupp. Detta eftersom vi framförallt vill se till skillnaderna 

                                                
120 Moore (2007), s 365-366 
!"! Anderson, Sweeney och Williams (2004), Statistics for business and economics, s 340-341 
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mellan könen och hur användningsfrekvensen påverkar kvalitetsomdömet. Men i samtliga fall 
har vi därefter gjort ett kontrolltest där respondenterna har delats upp i kontroll- och 
experimentgrupp. 
 
Anledningen till valet att endast jämföra den dyra och den billiga produkten i varje 
produktkategori grundar sig i ett antagande att det är dessa två som är ytterligheterna i vårt 
experiment. Det är skillnaden mellan dessa som är mest intressant att studera. Hade vi 
inkluderat den mellanprissatta produkten hade statistiken blivit avsevärt mycket mer 
komplicerad att presentera på ett överskådligt sätt, och det hade blivit svårare att ta till sig 
slutsatserna. Slutsatserna hade troligtvis också blivit ungefär desamma, varför vi anser det 
vara riktigt att göra på detta sätt. 
 
4.10.3 Hur vi testar H4 

Vi testandet av H4 använder vi oss av ett t-test. Som beroende variabel har vi differensen för 
varje produkt och som grupperingsvariabel har vi kön. Därmed har vi fått fram ett t-värde och 
en signifikansnivå för varje produkt som sedan har analyserats. Vi har även gjort samma t-test 
en gång till, men då har vi delat på kontroll- och experimentgrupp och tittat på om det finns 
några skillnader mellan dessa grupper.  
+

4.10.4 Hur vi testar H5 

Vid testandet av H5 använder vi oss av en ANOVA-analys. Som beroende variabel har vi 
differensen för varje produkt och som faktorvariabel har vi användningsfrekvensen. Denna 
beräkning ger oss ett F-värde och en signifikansnivå som vi sedan kan analysera. Även här 
gör vi samma ANOVA-analys en gång till, där vi delar på kontroll- och experimentgruppen 
och ser om det finns några skillnader mellan dessa grupper. 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras insamlat data översiktligt utifrån respondenternas generella 

kvalitetsuppfattning. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur presentationen är uppbyggd 

och därefter följer presentationen produktkategori för produktkategori.  

 
5.1 Kort om presentationen av empiriskt material 
För varje produktkategori visas först den generella kvalitetsuppfattningen genom en 
jämförelse av totala medelvärden mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. Dessutom 
presenteras det genomsnittliga kvalitetsomdöme som dessa grupper givit respektive produkt, 
det vill säga oavsett om priset varit känt eller okänt.  
 
De medelvärden som presenteras har beräknats genom ett genomsnitt av de tre kvalitetsskalor 
som respondenterna besvarat i enkäten. I denna del av enkäten ombads respondenterna ange 
hur väl de överensstämde med ett basalt, ett associationsnära och ett generellt påstående om 
respektive produkts kvalitet. Varje produkt kvalitetsbedömdes således utifrån tre skalor, 
utifrån vilka ett genomsnitt beräknats för varje produkt. Det är dessa genomsnitt som 
presenteras i följande avsnitt. 
 
För olivoljorna visas även kvalitetsuppfattning utifrån hur stor kvalitetsskillnad som råder 
mellan marknadens olika olivoljor. Avsikten var att använda denna variabel för samtliga 
produktkategorier, men på grund av skev fördelning i insamlat data omöjliggjordes detta. I 
enkäten ställdes frågan ”Hur stor tycker du att kvalitetsskillnaden är på de olivoljor som finns 
i butikerna?”. Svarsalternativen var ”mycket liten”, ”ganska liten”, ”medel”, ”ganska stor”, 
”mycket stor” samt ”vet ej”. I båda grupperna svarade hälften av respondenterna ”vet ej”. 
Resterande svarsalternativ har av oss grupperats till en jämnare fördelning. Alternativen 
”mycket liten” och ”ganska liten” har bildat den nya kategorin ”liten”. ”Medel” bildar en egen 
kategori med samma namn, medan ”ganska stor” och ”mycket stor” bildar den nya kategorin 
”stor”.  
 
Snedfördelning av svaren har även inneburit att vi inte gått in närmare på kvalitetsuppfattning 
utifrån hur ofta respondenten gör färgutskrifter och använder deodorant, vilket var två frågor 
som ställdes i enkäten. Det visade sig här att väldigt få av respondenterna ofta gjorde 
färgutskrifter samt att nästan alla använde deodorant på daglig basis. Vi har valt att lämna 
dessa frågor utan närmare fördjupning, eftersom en någorlunda jämn kategorisering utifrån 
användningsfrekvens skulle innebära en alltför snäv definition av respektive grupp. 
 
Den del av empirin som inte uppvisar några tydligt intressanta resultat inom sina områden har 
förpassats till uppsatsens bilagor, men är refererade till på sina naturliga platser i detta kapitel. 
 
5.2 Olivoljor 
Den billiga olivoljan i experimentet var tillverkad av Coop Extra och kostade 59 kr per liter. 
Den mellersta olivoljan kostade 67 kr per liter och var tillverkad av Zeta. Den dyra olivoljan 
var tillverkad av Åströms och kostade 132 kr per liter. I presentationen nedan betecknas de 
som billig, mellan respektive dyr.  
 
5.2.1 Generell kvalitetsuppfattning  

Olivoljorna betygsattes relativt lågt i båda grupperna i förhållande till de övriga två 
produktkategorierna. Respondenterna verkade således ha en något mer negativ inställning till 
olivoljor än till de två övriga produktkategorierna. Figur 5.1 visar en jämförelse mellan 
kontroll- och experimentgruppen för varje olivolja. Här märks att den billiga oljan får lägre 



43 
 

betyg när priset är känt, att den mellanprissatta oljan får ett något lägre betyg och att det dyra 
alternativet får ett högre betyg.  
 

 
Figur 5.1. Totala medelvärden för olivoljor.  
 
En sådan jämförelse mellan grupperna indikerar således att priset påverkar hur olivoljornas 
kvalitet uppfattas. Den billigaste olivoljan och mellanalternativet var båda relativt lågt 
prissatta (59 kr per liter respektive 67 kr per liter) i förhållande till den dyra olivoljan (132 kr 
per liter). Detta kan möjligen förklara faktumet att kvalitetsomdömet sjönk för båda dessa 
olivoljor när priset var känt, och att omdömet sjönk mer för den billigaste än för den mellersta 
olivoljan. Kvalitetsomdömet minskade då med 0,38 för den billiga olivoljan och 0,13 för det 
mellanprissatta alternativet. Den dyra olivoljan fick däremot högre betyg när priset var känt 
än när priset var okänt. Respondenterna gav då i genomsnitt den dyraste olivoljan 0,44 i högre 
betyg än vad de som inte fick veta priset gjorde. 
 

 
5.2.2 Kvalitetsuppfattning utifrån kön  

Männen gav i genomsnitt olivoljorna högre kvalitetsomdömen än vad kvinnorna gjorde, vilket 
framgår av tabell 5.1 nedan. Samtliga tre oljor har fått högre genomsnittsbetyg av männen än 
av kvinnorna, både i kontrollgruppen och i experimentgruppen. 
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 Kön 
Olivolja billig, 
medelvärde 

Olivolja 
mellan, 

medelvärde 

Olivolja dyr, 
medelvärde 

Kvinna 2,39 2,67 2,33 

Man 2,77 2,85 2,68 

Kontrollgrupp 

    

Kvinna 2,00 2,48 2,87 

Man 2,41 2,82 3,30 

Experimentgrupp 

    

Tabell 5.1 Medelvärden för olivolja uppdelat efter kön.  
 

Detta kan tyda på att män i högre utsträckning än kvinnor har en positiv inställning gentemot 
olivoljor – åtminstone i den meningen att de är mer positivt inställda till olivoljors smak i dess 
rena form. Medelvärdesdifferenserna mellan könen är relativt likartade för respektive olja i en 
jämförelse mellan kontroll- och experimentgrupperna.   
 

5.2.3 Kvalitetsuppfattning utifrån användningsfrekvens 

Tabell 5.2 på nästa sida visar, i likhet med kommande tabeller som baseras på 
användningsfrekvens, hur respondenternas svar är fördelade utifrån hur ofta de använder 
produkten. Respondenternas kvalitetsuppfattning har beräknats genom medelvärdet av de tre 
skalfrågor som efterfrågades för respektive produkt (en basal, en associationsnära och en 
generell skalfråga kring produktkvalitet).  
 
De respondenter som ofta använder olivoljor har en tendens att ge den billiga olivoljan ett 
sämre betyg jämfört med motsvarande grupp inom kontrollgruppen. En sådan tendens märks 
inte bland de respondenter som angivit att de sällan eller ibland använder olivoljor.  
 



45 
 

 

Olivolja billig 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 3 8 6 5 0 22 
Sällan 

andel 13,6% 36,4% 27,3% 22,7% ,0% 100,0% 

antal 2 7 4 2 0 15 
Ibland 

andel 13,3% 46,7% 26,7% 13,3% ,0% 100,0% 

antal 3 8 6 7 2 26 
Ofta 

andel 11,5% 30,8% 23,1% 26,9% 7,7% 100,0% 

antal 8 23 16 14 2 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 12,7% 36,5% 25,4% 22,2% 3,2% 100,0% 

antal 5 8 8 2  23 
Sällan 

andel 21,7% 34,8% 34,8% 8,7%  100,0% 

antal 5 10 5 1  21 
Ibland 

andel 23,8% 47,6% 23,8% 4,8%  100,0% 

antal 3 12 3 1  19 
Ofta 

andel 15,8% 63,2% 15,8% 5,3%  100,0% 

antal 13 30 16 4  63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 20,6% 47,6% 25,4% 6,3%  100,0% 

Tabell 5.2 Uppfattad kvalitet utifrån användningsfrekvens för den billiga olivoljan.  

 
Bland kontrollgruppens ofta-användare gav 42,3 % den billiga olivoljan det lägsta eller näst 
lägsta betyget i genomsnitt, medan hela 79 % av experimentetgruppens motsvarighet gav 
något av dessa betyg i genomsnitt. Det finns med andra ord en tendens att det låga priset på 
olivoljan ger en negativ kvalitetsuppfattning för de respondenter som ofta använder olivolja. 
Utöver detta förekommer inga stora skillnader mellan kontroll- och experimentgrupperna 
avseende den billiga olivoljan. 
 
Avseende den mellanprissatta olivoljan förekommer inga stora skillnader mellan de olika 
grupperna, förutom det faktum att kontrollgruppen överlag ger olivoljan högre betyg än vad 
experimentgruppen ger. Denna korstabell återfinns som bilaga (bilaga B) på grund av de små 
förekommande skillnaderna. 
 
Hur svarsfördelningen ser ut för den dyra olivoljan framgår av tabell 5.3 på nästa sida. 
Tabellen visar att denna olivolja gavs klart sämre betyg av sällan-användarna i 
kontrollgruppen än av alla andra grupper i experimentet. En annan tydlig tendens är att ofta-
användarna gav denna dyra olivolja högre betyg när priset var känt än när priset var okänt.   
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Olivolja dyr 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 7 11 2 2 0 22 
Sällan 

andel 31,8% 50,0% 9,1% 9,1% ,0% 100,0% 

antal 3 3 5 4 0 15 
Ibland 

andel 20,0% 20,0% 33,3% 26,7% ,0% 100,0% 

antal 1 9 8 6 2 26 
Ofta 

andel 3,8% 34,6% 30,8% 23,1% 7,7% 100,0% 

antal 11 23 15 12 2 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 17,5% 36,5% 23,8% 19,0% 3,2% 100,0% 

antal 6 4 6 6 1 23 
Sällan 

andel 26,1% 17,4% 26,1% 26,1% 4,3% 100,0% 

antal 1 4 8 8 0 21 
Ibland 

andel 4,8% 19,0% 38,1% 38,1% ,0% 100,0% 

antal 2 1 6 6 4 19 
Ofta 

andel 10,5% 5,3% 31,6% 31,6% 21,1% 100,0% 

antal 9 9 20 20 5 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 14,3% 14,3% 31,7% 31,7% 7,9% 100,0% 

Tabell 5.3 Uppfattad kvalitet utifrån användningsfrekvens för den dyra olivoljan. 
 

Av sällan-användarna i kontrollgruppen gav mer än 80 % i genomsnitt något av de två lägsta 
betygen. Detta innebär att mer än dubbelt så många gav något av de två lägsta betygen i denna 
grupp än vad fallet var i de flesta andra grupper. Den dyra olivoljan uppskattades således inte 
av dem som sällan använder olivolja, medan de mer vana olivoljeanvändarna gav den högre 
betyg.  
 
Samtliga användningsgrupper gav den dyra olivoljan högre betyg i experimentgruppen än i 
kontrollgruppen. Skillnaderna mellan kontroll- och experimentgruppen är av principiellt 
samma storlek för användningsgrupperna, även om sällan-användarna ser ut att vara den 
grupp som påverkats mest av priset. 
 
5.2.4 Kvalitetsuppfattning utifrån generell upplevd kvalitetsskillnad bland olivoljor 

När de genomsnittliga kvalitetsomdömena indelas efter hur stor respondenterna upplever att 
skillnaden mellan marknadens olivoljor är, märks avseende den billiga olivoljan en tydlig 
skillnad bland dem som svarat ”medel”. Tabell 5.4 på nästa sida visar att dessa respondenter 
gav den billiga olivoljan lägre betyg när det billiga priset var känt. Bland dem som svarat ”vet 
ej”, ”liten” respektive ”stor” märks inte några sådana väsentliga skillnader mellan kontroll- 
och experimentgrupperna. 
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Olivolja billig 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 5 12 7 1 2 27 
Vet ej 

andel 18,5% 44,4% 25,9% 3,7% 7,4% 100,0% 

antal 0 2 2 2 0 6 
Liten 

andel ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

antal 2 3 2 5 0 12 
Medel 

andel 16,7% 25,0% 16,7% 41,7% ,0% 100,0% 

antal 1 6 5 6 0 18 
Stor 

andel 5,6% 33,3% 27,8% 33,3% ,0% 100,0% 

antal 8 23 16 14 2 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 12,7% 36,5% 25,4% 22,2% 3,2% 100,0% 

antal 7 17 8 1  33 
Vet ej 

andel 21,2% 51,5% 24,2% 3,0%  100,0% 

antal 3 1 4 2  10 
Liten 

andel 30,0% 10,0% 40,0% 20,0%  100,0% 

antal 3 6 2 0  11 
Medel 

andel 27,3% 54,5% 18,2% ,0%  100,0% 

antal 0 6 2 1  9 
Stor 

andel ,0% 66,7% 22,2% 11,1%  100,0% 

antal 13 30 16 4  63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 20,6% 47,6% 25,4% 6,3%  100,0% 

Tabell 5.4 Uppfattad kvalitet för den billiga olivoljan utifrån hur respondenten upplever kvalitetsskillnaden bland 
marknadens olivoljor.  

 
Som framgår av tabell 5.4 förekommer inga stora skillnader mellan kontroll- och 
experimentgruppen bland dem som svarat ”vet ej”. Bland dem som svarat ”liten” tenderar 
kvalitetsomdömena att minska något när priset är känt. Experimentgruppen är här emellertid 
av sådan liten storlek att detta kan vara slumpartat. Däremot märks en tydlig skillnad mellan 
kontroll- och experimentgrupp bland dem som svarat ”medel” – olivoljan får lägre betyg när 
det låga priset är känt än när priset är okänt. Bland dem som upplever en stor generell 
kvalitetsskillnad mellan olika olivoljor har experimentgruppen gett denna olja ett något lägre 
betyg än vad kontrollgruppen gjort. 
 
Hur svaren fördelats för den mellersta olivoljan framgår av bilaga C. Denna olivolja anses av 
”vet ej”-respondenterna i experimentgruppen ha något högre kvalitet än vad motsvarande 
respondenter i kontrollgruppen tyckte. I övrigt förekom här endast små skillnader mellan 
kontroll- och experimentgrupperna.  
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Däremot förekom skillnader avseende den dyra olivoljan, vilket tabell 5.5 nedan visar. Störst 
skillnader märks bland dem som svarat ”vet ej” – här gav experimentgruppen ett högre 
genomsnittligt kvalitetsomdöme än vad kontrollgruppen gjorde. Samma tendens märks i 
gruppen som svarat ”medel” och ”stor” på denna fråga. 
 

Olivolja dyr 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 8 10 4 3 2 27 
Vet ej 

andel 29,6% 37,0% 14,8% 11,1% 7,4% 100,0% 

antal 0 4 2 0 0 6 
Liten 

andel ,0% 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

antal 2 4 3 3 0 12 
Medel 

andel 16,7% 33,3% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 

antal 1 5 6 6 0 18 
Stor 

andel 5,6% 27,8% 33,3% 33,3% ,0% 100,0% 

antal 11 23 15 12 2 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 17,5% 36,5% 23,8% 19,0% 3,2% 100,0% 

antal 6 6 12 8 1 33 
Vet ej 

andel 18,2% 18,2% 36,4% 24,2% 3,0% 100,0% 

antal 3 1 4 2 0 10 
Liten 

andel 30,0% 10,0% 40,0% 20,0% ,0% 100,0% 

antal 0 2 2 4 3 11 
Medel 

andel ,0% 18,2% 18,2% 36,4% 27,3% 100,0% 

antal 0 0 2 6 1 9 
Stor 

andel ,0% ,0% 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

antal 9 9 20 20 5 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 14,3% 14,3% 31,7% 31,7% 7,9% 100,0% 

Tabell 5.5 Uppfattad kvalitet för den dyra olivoljan utifrån hur respondenten upplever kvalitetsskillnaden bland 
marknadens olivoljor.   

 
Tabell 5.5 visar att ”vet ej”-respondenterna höjde sina betyg när priset uppenbarades. I 
kontrollgruppen gav endast 33,3 % av respondenterna i genomsnitt något av de tre högsta 
kvalitetsomdömena, men när priset var känt gav 63,6 % av respondenterna något av dessa 
betyg. Bland dem som svarat ”medel” har denna andel av respondenterna ökat från 50 % till 
81,9 %, medan ökningen har gått från 66,6 % till 100 % bland dem som upplever stora 
kvalitetsskillnader bland marknadens olivoljor. 
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5.3 Skrivare 
Samtliga tre skrivare som användes i experimentet var tillverkade av Konica Minolta. Det 
billigaste alternativet var modell C10 som kostade ca 9 000 kr. Den mellersta skrivaren var 
modell C253 och kostade ca 50 000 kr. Slutligen var modell C451 den dyraste av de tre 
skrivarna med sitt cirkapris på 100 000 kr. I presentationen nedan betecknas skrivarna som 
billig, mellan respektive dyr.  
 
5.3.1 Generell kvalitetsuppfattning 
 

 
Figur 5.2 Totala medelvärden för skrivare.  
 

Skrivarna fick överlag högre betyg än olivoljorna. För denna produktkategori steg betygen för 
samtliga skrivare när priset var känt. Medelvärdesdifferensen mellan grupperna är av 
principiellt samma storlek oavsett prisklass. Här tycks skrivarnas relativt höga priser gentemot 
övriga produktkategorier ha påverkat kvalitetsbedömningen, eftersom även den billigaste 
skrivaren (som kostade 9 000 kr) fick högre betyg när priset var känt. 
 

5.3.2 Kvalitetsuppfattning utifrån kön 
 

 Kön 
Skrivare billig, 
medelvärde 

Skrivare 
mellan, 

medelvärde 
Skrivare dyr, 
medelvärde 

Kvinna 2,98 3,58 3,91 

Man 2,74 3,80 3,77 

Kontrollgrupp 

    

Kvinna 3,11 4,00 4,32 

Man 3,10 4,01 4,12 

Experimentgrupp 

    

Tabell 5.6 Medelvärden för skrivare uppdelat efter kön.  
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Det finns ingen anmärkningsvärd skillnad mellan könen i dess kvalitetsbedömning av de tre 
skrivarna. De skillnader som förekommer visar inga systematiska tendenser. Av de tre 
undersökta produktkategorierna är skrivarna den produktkategorin med minst differens mellan 
könen i uppfattad kvalitet, både avseende jämförelse mellan och inom respektive grupp.  
 
5.3.3 Kvalitetsuppfattning utifrån användningsfrekvens 

Hur svaren är fördelade för den billiga skrivaren utifrån hur ofta respondenten gör svartvita 
utskrifter återfinns i bilaga D. De i kontrollgruppen som gör svartvita utskrifter ofta anger i 
genomsnitt ett relativt lägre betyg än vad de andra två användningsgrupperna gör. Detta kan 
tyda på att de bättre kan se den sämre kvalitet denna skrivare har, men det är svårt att med 
säkerhet dra en sådan slutsats eftersom det endast är svartvita utskrifter denna grupp ofta gör. 
I övrigt kan konstateras att samtliga användningsgrupper höjer sina genomsnittsbetyg något 
när priset är känt. 
 
Den mellanprissatta skrivaren (tabell 5.7 nedan) visar inga stora skillnader mellan kontroll- 
och experimentgrupperna. Samtliga användningsgrupper ger dock något högre betyg i 
experimentgruppen än i kontrollgruppen.  
!

 

Skrivare mellan 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 1 2 6 8 1 18 
Sällan 

andel 5,6% 11,1% 33,3% 44,4% 5,6% 100,0% 

antal 0 0 8 19 4 31 
Ibland 

andel ,0% ,0% 25,8% 61,3% 12,9% 100,0% 

antal 0 2 2 10 0 14 
Ofta 

andel ,0% 14,3% 14,3% 71,4% ,0% 100,0% 

antal 1 4 16 37 5 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 1,6% 6,3% 25,4% 58,7% 7,9% 100,0% 

antal  0 3 2 4 9 
Sällan 

andel  ,0% 33,3% 22,2% 44,4% 100,0% 

antal  3 4 22 10 39 
Ibland 

andel  7,7% 10,3% 56,4% 25,6% 100,0% 

antal  0 4 8 3 15 
Ofta 

andel  ,0% 26,7% 53,3% 20,0% 100,0% 

antal  3 11 32 17 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel  4,8% 17,5% 50,8% 27,0% 100,0% 

Tabell 5.7 Uppfattad kvalitet för mellanskrivaren utifrån hur ofta respondenten gör svartvita utskrifter. 

 

Tabell 5.7 visar att färre sällan-användare ger mellanskrivaren något av de två högsta betygen 
jämfört med de två övriga användningsgrupperna inom kontrollgruppen (50 % mot 74,2 % 
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respektive 71,4 %). I en jämförelse av användningsgrupperna som fått veta respektive inte fått 
veta pris är differensen som sagt av relativt liten storlek. För att fortsätta att använda de två 
högsta betygen som referens gav 66,6 % av sällan-användarna, 82 % av ibland-användarna 
och 73,3 % av ofta-användarna något av dessa betyg i genomsnitt. Det finns således en 
skillnad mellan framförallt de två förstnämnda grupperna, men denna skillnad är inte av 
betydlig storlek.  
 

Hur svaren fördelats för den dyra skrivaren utifrån hur ofta respondenten gör svartvita 
utskrifter framgår av bilaga E. Här kan vi inte se några stora skillnader mellan 
användningsfrekvensen och de givna betygen. Alla ger överlag skrivaren ett högt betyg, men 
betygen är högre i experimentgruppen och prispåverkan är således stor.  
 
  

5.4 Parfym 
Den billigaste parfymen i experimentet var Fatal Snake med ett milliliterpris på 0,69 kr. 
Mellanparfymen hette Clarins Par Amour och kostade 7,42 kr per milliliter medan den dyra 
parfymen var Allure Sensuelle från Chanel till priset 10,36 kr per milliliter. Nedan betecknas 
parfymerna billig, mellan respektive dyr. 
 

5.4.1 Generell kvalitetsuppfattning  

 

 
Figur 5.3 Totala medelvärden för parfymer.  
 

Kvalitetsbedömningen av parfymerna visar på ett relativt starkt samband mellan pris och 
uppfattad kvalitet, vilket framgår av figur 5.3. Den billigaste parfymen bedömdes ha lägre 
kvalitet när priset var känt än när priset var okänt. Den mellersta och den dyra parfymen steg 
båda i betyg när priset var känt. Nämnas ska här att dessa två parfymer låg nära varandra i pris 
och på en avsevärt högre nivå än den billigaste parfymen. Detta kan möjligen förklara varför 
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de två dyrare parfymerna steg med ungefär lika mycket i uppfattad kvalitet när priset var känt. 
Parfymernas totala genomsnitt ligger på en mellannivå mellan olivoljornas låga genomsnitt 
och skrivarnas höga motsvarigheter.  
 
5.4.2 Kvalitetsuppfattning utifrån kön 

Det förekommer stora skillnader mellan kvinnor och män avseende hur parfymerna 
kvalitetsbedömdes, vilket framgår av tabell 5.8 nedan. I en jämförelse mellan kontroll- och 
experimentgrupperna märks att kvinnornas kvalitetsomdömen av den billiga parfymen 
minskade kraftigt när priset var känt. Samtidigt höjdes kvinnornas betyg för den dyra 
parfymen när priset var känt. Männen å andra sidan gav högre betyg till den billiga parfymen 
när priset var känt än när priset var okänt, medan betygen höjdes kraftigt för den 
mellanprissatta och den dyra parfymen när priset blev känt. 
 
 

 Kön 
Parfym billig, 
medelvärde 

Parfym 
mellan, 

medelvärde 
Parfym dyr, 
medelvärde 

Kvinna 2,99 2,76 2,70 

Man 2,47 2,77 2,92 

Kontrollgrupp 

    

Kvinna 2,13 3,00 3,27 

Man 2,92 3,31 3,46 

Experimentgrupp 

    

Tabell 5.8 Medelvärden för parfym uppdelat efter kön.  
 

Männen anser som sagt den billiga parfymen besitta högre kvalitet när priset är känt än när 
priset är okänt (2,92 mot 2,13), medan förhållandet är det omvända för kvinnorna när priset är 
känt (2,47 mot 2,99). Med tanke på det låga priset (0,69 kr/ml mot 7,42 kr/ml respektive 
10,36 kr/ml för de andra två parfymerna) är det något förvånande att männens 
kvalitetsuppfattning stiger kraftigt när priset uppenbaras. Båda könen ger de två dyrare 
parfymerna högre betyg i experimentgruppen än i kontrollgruppen.  
 
Anmärkningsvärt är att kvinnorna när priset var okänt ansåg den billiga parfymen ha högst 
kvalitet, även om skillnaden relativt övriga parfymer var av liten storlek (2,99 jämfört med 
2,76 och 2,70). När priset var känt fick den billiga parfymen däremot avsevärt mycket lägre 
betyg än de dyrare parfymerna (2,13 jämfört med 3,00 och 3,27). 
 
5.4.3 Kvalitetsuppfattning utifrån användningsfrekvens 

Den billiga parfymens låga pris har negativ påverkan på kvalitetsuppfattningen för de 
respondenter som svarat ”ibland” och ”ofta”. Dessa experimentgrupper ger lägre 
kvalitetsomdömen än motsvarande grupper i kontrollgruppen. Sällan-användarna visar inga 
tydliga tendenser när priset uppenbaras. 
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Parfym billig 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 1 4 3 2 0 10 
Sällan 

andel 10,0% 40,0% 30,0% 20,0% ,0% 100,0% 

antal 5 4 1 3 0 13 
Ibland 

andel 38,5% 30,8% 7,7% 23,1% ,0% 100,0% 

antal 6 7 14 9 4 40 
Ofta 

andel 15,0% 17,5% 35,0% 22,5% 10,0% 100,0% 

antal 12 15 18 14 4 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 19,0% 23,8% 28,6% 22,2% 6,3% 100,0% 

antal 3 3 2 5 0 13 
Sällan 

andel 23,1% 23,1% 15,4% 38,5% ,0% 100,0% 

antal 4 9 6 4 0 23 
Ibland 

andel 17,4% 39,1% 26,1% 17,4% ,0% 100,0% 

antal 7 8 6 5 1 27 
Ofta 

andel 25,9% 29,6% 22,2% 18,5% 3,7% 100,0% 

antal 14 20 14 14 1 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 22,2% 31,7% 22,2% 22,2% 1,6% 100,0% 

Tabell 5.9 Uppfattad kvalitet för den billiga parfymen utifrån hur ofta respondenten använder parfym. 

!

Ofta-användarna ger denna parfym relativt högt betyg i kontrollgruppen (högre än de andra 
användningsgrupperna), medan experimentgruppen ger den ett lågt betyg. Med andra ord; när 
priset är känt har detta en större negativ påverkan på kvalitetsuppfattningen för ofta-
användarna än för de andra användningsgrupperna. De andra grupperna ger lägre betyg i 
experimentgruppen, vilket vi redan har diskuterat.  
 

Hur svaren fördelats för den mellersta parfymen utifrån användningsfrekvens av parfym 
framgår av bilaga F. Generellt ges parfymen högre betyg i experimentgruppen där ofta-
användarna sticker ut lite från de andra två. Det kan alltså här finnas en viss tendens till att 
ofta-användarna tycker att kvaliteten är högre än de andra när priset är känt, även om den inte 
är särskilt stor. I övrigt förekommer inga stora skillnader mellan användningsgrupperna. 
 
Svarsfördelningen för den dyra parfymen utifrån användningsfrekvens återfinns i bilaga G. 
Ingen av användningsgrupperna sticker ut från mängden avseende den denna parfym, men det 
finns en liten tendens att ofta-användarna ger högre betyg än de andra i experimentgruppen.  
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6. ANALYS 
I detta kapitel testar vi våra hypoteser och diskuterar kring resultatet, dels utifrån våra 

teorier och dels utifrån våra egna tankar och funderingar. 

!

6.1 Test av H1 
Vår första hypotes är att priset på en produkt påverkar den uppfattade kvaliteten när man 
använder sig främst av smaksinnet i utvärderingen. Hypotesen formuleras enligt följande: 
 
H1 Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via smaksinnet 
 
Noll- och alternativhypotes formuleras således på följande sätt: 
 
H0:  Det finns inget samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar 

en produkt främst via smaksinnet 
 
HA:  Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via smaksinnet 
 
För att testa om denna hypotes är sann eller inte använder vi oss av ett t-test, som är närmare 
beskriven i den praktiska metoden. Signifikansnivån är 0,05. Då ett t-test är ett tvåsidigt test, 
det vill säga att t-värdet både kan bli negativt och positivt, krävs att signifikansvärdet 
understiger 0,025 för att en påverkan ska ses som signifikant. Ett positivt t-värde innebär att 
kvalitetsomdömet för produkten är högre i kontroll- än i experimentgruppen. Med ett negativt 
t-värde är det tvärtom; omdömet är högre i experimentgruppen än i kontrollgruppen.  

 
I tabell 6.1 nedan framgår det t-test vi gjort i SPSS. De mest intressanta fälten att titta på är t 
och Sig (2-tailed). t är vårt t-värde som visar hur stor skillnad det är på medelvärdena för 
kontroll- och experimentgruppen, räknat i standardavvikelser. Sig (2-tailed) visar på 
signifikansen, vilket alltså är indikatorn på om vi kan förkasta vår nollhypotes eller inte.  
 

  

  

  
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Olivolja 

billig 

Equal variances 

assumed 
2,277 124 0,024 0,383 0,171 

Olivolja 

mellan 

Equal variances 

assumed 
0,683 124 0,496 0,127 0,203 

Olivolja 

dyr 

Equal variances 

assumed 
-2,849 124 0,005 -0,567 0,200 

Tabell 6.1 T-test olivoljor 

 
Testet av den billiga olivoljan ger oss t = 2,277, vilket innebär att vi har en signifikans på 
0,024. För den mellanprissatta olivoljan får vi t = 0,683 och en signifikans på 0,496. För den 
dyra olivoljan är t = -2,849 och signifikansen blir då 0,005. Detta betyder att skillnaden 
mellan kontroll- och experimentgruppen är signifikant för den billiga och den dyra olivoljan. 
Den mellanprissatta olivoljan uppvisar inte ett signifikant samband. 
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Den billiga olivoljan får ett avsevärt lägre betyg av experimentgruppen än av kontrollgruppen. 
Detta betyder att det låga priset på denna olivolja har haft en negativ påverkan på den 
uppfattade kvaliteten. Genom att se det låga priset har experimentgruppen gett denna olivolja 
ett lägre betyg än vad kontrollgruppen gjorde. För den dyra olivoljan är relationen tvärtom: 
det höga priset har inneburit att kvaliteten uppfattas som högre av experimentgruppen än av 
kontrollgruppen. Det blev således en positiv prispåverkan för denna olivolja. Den 
mellanprissatta olivoljan får inte en signifikant skillnad i kvalitetsomdöme mellan kontroll- 
och experimentgruppen, vilket ligger i linje med vad vi har antagit att resultatet skulle bli. 
!

6.1.1 Analys av resultatet i test av H1 

Som hypotesprövningen ovan har visat finns det en signifikant skillnad mellan kontroll- och 
experimentgruppen för två av de tre olivoljorna. Till att börja med kan vi titta på medelvärdet 
för de tre olivoljorna (se figur 5.1: ”Totala medelvärden för olivoljor”). I kontrollgruppen 
erhåller den mellanprissatta olivoljan det högsta medelvärdet, medan den billiga kommer på 
tredje plats och den dyra på sista plats. Men skillnaderna i medelbetyg är av relativt liten 
storlek.  
+

I experimentgruppen rangordnas olivoljorna enligt prisordning, det vill säga att den dyra får 
högst betyg, följt av den mellanprissatta olivoljan och slutligen den billiga oljan på sista plats. 
Det verkar därmed som att vår experimentgrupp har litat på priset som kvalitetsindikator, och 
på så vis kan vi bekräfta det vi kom fram till i teorikapitlet, det vill säga att priset påverkar 
produktkvalitet.122  Att den billiga olivoljan fick sämst betyg kan förklaras med hjälp av 
Verma och Guptas studie, där den allmänna uppfattningen var att de billigaste produkterna 
var av sämre kvalitet.123 Vidare har vi också fått signifikanta skillnader mellan kontroll- och 
experimentgruppen avseende två av olivoljorna.  
 
Vad kan då detta bero på? Hur har kontrollgruppen gjort sin kvalitetsutvärdering? Vi tror att 
det faktum att man sällan smakar olivolja i ren form har spelat en stor roll för 
kontrollgruppen. Den största delen av respondenterna har troligen aldrig tidigare smakat på tre 
olivoljor och försökt kvalitetsbedöma dem. Kontrollgruppen blev här tvungen att lita fullt ut 
på sina sinnen (främst smaksinnet) när de utvärderade olivoljorna. Tolkningen av kvaliteten 
blev då mycket subjektiv. Troligtvis är det också svårt att bedöma en olivolja som den är, 
vilket kan förklara de små skillnader i betyg som förekommer mellan de olika olivoljorna i 
kontrollgruppen. De var således svårt för kontrollgruppen att avgöra vilken olja som var av 
hög kvalitet.  
 
Men detta kanske också visar att det egentligen inte är några stora kvalitetsskillnader mellan 
de tre olivoljorna, och att priset på dessa till stor del styrs av varumärket eller liknande. Den 
dyra olivoljan kanske är prissatt efter dess varumärke och inte dess kvalitet, och således fått 
ett högt pris.124 Att experimentgruppen gav kvalitetsomdömen i enlighet med priset behöver i 
detta sken inte ses som något konstigt – om det inte finns någon objektiv kvalitetsskillnad att 
luta sig tillbaka mot är det svårt att bedöma kvaliteten.125 I enlighet med tidigare studier har 
priset påverkat kvalitetsutvärderingen, och i detta fall beror det troligtvis på den stora 
osäkerheten hos respondenterna avseende vad kvalitet egentligen är, precis som Cronley et al. 
kom fram till.!"& Vi kan även se till Völckners och Hoffmans slutsats, nämligen att man vid 

                                                
122 Se bland annat Rao och Monroe (1989) och Völckner och Hofmann (2007) 
123 Verma och Gupta (2004), s 75-76 
124 Doyle och Stern (2006), s 164 
125 Charters och Pettigrew (2006), s 469 
!"& Croney et al (2005), s 167 
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enkla och rutinmässiga inköp tenderar att lita till priset som kvalitetsindikator avseende 
konsumtionsprodukter.!"'  
 
Något som är värt uppmärksamhet är varför det inte finns en signifikant skillnad i den 
uppfattade kvaliteten för den mellanprissatta olivoljan. Detta tror vi beror på de prisskillnader 
som finns inom produktgruppen. Prisskillnaden mellan den billiga och den mellanprissatta 
olivoljan är liten (58 kr/l mot 67 kr/l), medan den dyra är avsevärt dyrare (132 kr/l). Völckner 
och Hofmann (2007) kom fram till att prisnivån på de undersökta produkterna påverkar 
relationen mellan pris och uppfattad kvalitet.128 Den relativt lilla prisskillnad som råder 
mellan den billiga och den mellanprissatta olivoljan kan ha framstått som så liten att man i 
detta fall bortsåg från den. Sen kan det också vara så att i och med att denna olivolja var 
mellanalternativet, och kanske anses hålla ett normalt pris för en olivolja, så har den 
utvärderats utifrån dess faktiska smak och kvalitet och inte lika mycket utifrån priset. Det kan 
vara förklaringen till att betyget blir likartat mellan kontroll- och experimentgrupp. Den 
mellanprissatta olivoljan är i så fall den enda av de undersökta olivoljorna som inte har 
påverkats av priset vid dess utvärdering, vilket i sig är ganska intressant. 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså förkasta nollhypotesen för H1. Det finns således ett samband 
mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en produkt via smaksinnet. 
+

6.2 Test av H2 
Vår andra hypotes är att priset på en produkt påverkar den uppfattade kvaliteten när det 
primärt är synen som används i utvärderingen. Hypotesen definieras därför enligt följande: 
 
H2 Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via synen 
 
Vår nollhypotes och alternativhypotes är då följande: 
 
H0:  Det finns inget samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar 

en produkt främst via synen 
 
HA:  Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via synen 
 
Som teststatistiska använder vi ett t-test, med samma signifikansnivå som vid testandet av H1. 
+

I tabell 6.2 på nästa sida visas ett likadant t-test som för H1. De fält som är av störst intresse är 
t och Sig (2-tailed). 

                                                
127 Völckner och Hoffman (2007), s 193-194 
128 Völckner och Hoffman (2007) s 192-194 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Skrivare 

billig 

Equal variances 

assumed 
-1,696 124 0,092 -0,277 0,164 

Skrivare 

mellan 

Equal variances 

assumed 
-2,526 124 0,013 -0,350 0,132 

Skrivare 

dyr 

Equal variances 

assumed 
-3,299 124 0,001 -0,390 0,111 

Tabell 6.2 T-test för skrivare 

+

För den billiga skrivaren får vi t = -1,696 och signifikansen blir då 0,092. Den mellanprissatta 
skrivaren ger oss t = -2,526 och en signifikans på 0,013. För den dyra skrivaren blir  
t = -3,299 och signifikansen blir 0,001. Dessa siffror betyder att vi har en signifikant påverkan 
mellan kontroll- och experimentgruppen för den mellanprissatta och den dyra skrivaren, 
medan den billiga skrivaren visar upp ett samband som inte är statistiskt säkerställt. 
 
Samtliga skrivare får högre betyg i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Vi har således en 
positiv prispåverkan för samtliga tre skrivare. Detta kan kanske tyckas märkligt i förhållande 
till resultatet för olivoljorna, och som vi senare kommer att se för parfymerna. Emellertid tror 
vi oss ha en trolig förklaring till detta, som vi kommer att redogöra för senare i detta avsnitt. 
För tillfället nöjer vi oss med att konstatera att det finns en signifikant skillnad för den 
mellanprissatta och den dyra skrivaren. 
+

6.2.1 Analys av resultatet i test av H2 

Vi börjar med att titta på det faktum att skrivarnas medelvärden återfinns i enlighet med 
produkternas pris i både kontroll- och experimentgruppen (se figur 5.2: ”Totala medelvärden 
för skrivare”). Det skulle således här kunna finnas belägg för en objektiv kvalitetsskillnad 
mellan produkterna, som framställts av Charters och Pettigrew.!") De tydligaste skillnaderna 
ligger här mellan den billiga och den mellanprissatta skrivaren. Något som emellertid måste 
påpekas är de höga betyg som de tre skrivarna får av både kontroll- och experimentgruppen, 
vilka indikerar att alla tre skrivarna anses hålla hög kvalitet. Att experimentgruppen ger 
samtliga skrivare betyg i enlighet med dess pris kan dels förklaras av ovanstående 
resonemang. Att skillnaderna mellan skrivarna är tydligare i experimentgruppen  innebär att 
en positiv prispåverkan har varit närvarande även här, precis som vi har resonerat kring i vår 
teoridel (det vill säga att pris påverkar uppfattad produktkvalitet).130 Det vi finner mest 
intressant avseende skrivarna är den skillnad som uppstår mellan kontroll- och 
experimentgruppen, nämligen att samtliga skrivare erhåller ett högre betyg när priset är känt. 
Här tror vi att den höga prissättningen av samtliga skrivare är förklaringen.  
+

I sin studie från 1989 kommer Rao och Monroe fram till att när en konsument får veta priset 
på en produkt jämför konsumenten detta pris med priset på en liknande produkt som denne 
känner till sedan tidigare. Konsumenten bedömer därefter kvalitetsskillnaden utifrån 

                                                
!") Charters och Pettigrew (2006), s 469 
130 Se bland annat Rao och Monroe (1989) och Völckner och Hofmann (2007) 
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prisskillnaden mellan dessa två produkter.!#! Detta är något som verkar ha inträffat avseende 
skrivarna. De höga priserna på skrivarna (den billigaste kostar 9000 kr) har gjort att 
personerna i experimentgruppen har jämfört dessa priser med priset på andra skrivare. De 
undersökta skrivarna riktar sig främst till företag och håller därför högre priser än 
konsumentskrivare. Därigenom har priserna uppfattats som höga jämfört med vad 
respondenterna i experimentgruppen är vana vid, och deras kvalitetsomdömen på skrivarna 
har pressats upp. Där har vi också anledningen till att den billigaste skrivaren inte har fått ett 
lågt kvalitetsomdöme, vilket skulle vara fallet om vi gick efter Verma och Guptas studie, som 
sa att de billigaste produkterna var av sämre kvalitet.132 Priset var för högt för att 
respondenterna skulle anse att skrivaren höll låg kvalitet. Även om den billigaste skrivaren 
fick det lägsta betyget av skrivarna så har den ett högt betyg jämfört med de billigaste 
produkterna i de två andra produktkategorierna.  
 
Skillnaden mellan kontroll- och experimentgruppen är signifikant för den dyra och den 
mellanprissatta skrivaren, medan skillnaden för billiga skrivaren har en signifikansnivå på 
cirka 0,09. Med andra ord finns det även en skillnad för den billiga skrivaren, men inte 
tillräckligt stor för att vi ska kunna säkerställa den statistiskt. Men generellt kan man säga att 
det verkar finnas en skillnad mellan dessa skrivare och att denna uppfattas av både kontroll- 
och experimentgruppen. Priset fungerar även här som en kvalitetsindikator, och då skrivarna 
är högt prissatta ges de också ett höga kvalitetsomdömen. Detta är i enlighet med Rao och 
Monroes slutsats.!## 
 
Däremot har det inte blivit några stora skillnader mellan omdömena för den mellanprissatta 
och den dyra skrivaren. Hade det varit som Völckner och Hofmann kom fram till, att 
relationen mellan pris och kvalitet påverkas av prisnivån,134 hade vi sett större skillnad mellan 
den mellanprissatta och den dyra skrivaren. Den dyra skrivaren är trots allt dubbelt så dyr 
(100 000 kronor mot 50 000 kronor). Det verkar som att dessa skrivare håller så pass hög 
kvalitet att priset inte påverkar i så stor grad som borde vara fallet enligt teorin, men att priset 
trots allt har en påverkan. Därför ser vi inte några tydliga tecken på den relation Völckner och 
Hofmann såg i sin analys.  
 
Prissättningen av de tre skrivarna är också de värda att fundera kring. I och med att det är 
samma företag som har producerat samtliga skrivare har strategin bakom prissättningen 
troligtvis varit densamma. Troligtvis har Konica Minolta använt sig av en värdebaserad 
prissättning.135 Därmed har företaget satt de olika priserna efter vad de tror kunderna är 
beredda att betala för dem, och de olika skillnaderna mellan skrivarna är inkluderade i detta 
pris. Det är därmed inte troligt att skillnaderna mellan den dyra skrivaren och den 
mellanprissatta är små, utan att det faktiskt finns kvalitets- och kapacitetsmässiga skillnader. 
Ett specifikt varumärke för någon av skrivarna har alltså inte påverkat prissättningen, vilket 
ofta annars kan vara fallet.136 Med andra ord, priset för skrivarna kan troligtvis anses vara 
satta utifrån dess faktiska egenskaper i relation till varandra. 
+

På vilket sätt har då det faktum att det främst är synen som använts vid kvalitetsutvärderingen 
påverkat resultatet? Att samma bild användes på samtliga tre utskrifter förenklade 

                                                
!#! Rao och Monroe (1989), s 355-356 
132 Verma och Gupta (2004), s 75-76 
!## Rao och Monroe (1989), s 355-356 
134 Völckner och Hofmann (2007), s 192-194 
135 Kotler et al. (2001), s 586-588 
136 Doyle och Stern (2006), s 164 
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utvärderingen för respondenterna, eftersom skillnader blev lättare att uppmärksamma.  De 
behövde inte ta hänsyn till olika karakteristiska för de tre skrivarna, vilket på sätt och vis är 
fallet med olivoljorna och parfymerna. Det var samma bild med olika utskriftskvalitet. 
Därigenom underlättades framträdandet av objektiva kvalitetsskillnader mellan skrivarna. 
Både kontroll- och experimentgruppen kunde se dessa skillnader. Skrivarna är den 
produktkategori som är närmast att ha signifikanta skillnader för alla tre produkter. 
Därigenom skulle man kunna hävda att det är lättare att uppfatta kvalitetsskillnader med 
synen än med de andra två sinnena som undersökts i detta experiment. Hänsyn måste 
emellertid tas till ovanstående resonemang, och därför väljer vi att inte dra några klara 
slutsatser kring detta.  
 
Sammanfattningsvis finns alltså ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet för produkter 
som utvärderas främst via synen, och nollhypotesen kan därför förkastas. 
++

6.3 Test av H3 
Vår tredje hypotes är att priset på en produkt påverkar den uppfattade kvaliteten när det främst 
är luktsinnet som används vid utvärderingen. Hypotesen formuleras därmed enligt: 
 
H3 Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via luktsinnet 
 
Vår nollhypotes och alternativhypotes blir då följande: 
 
H0:  Det finns inget samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar 

en produkt främst via luktsinnet 
 
HA:  Det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när man utvärderar en 

produkt främst via luktsinnet 
+

Som teststatistiska använder vi oss återigen av ett t-test, med samma signifikansnivå som 
tidigare. Tabellen 6.3 nedan visar t-testet för H3. Fälten av störst intresse är alltjämt t och Sig 

(2-tailed). 
 
 

 

  

  
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Parfym 

billig 

Equal variances 

assumed 
1,042 124 0,299 0,230 0,198 

Parfym 

mellan 

Equal variances 

assumed 
-2,369 124 0,019 -0,421 0,170 

Parfym 

dyr 

Equal variances 

assumed 
-2,947 124 0,004 -0,503 0,175 

Tabell 6.3 T-test för parfymer 

!

Den billiga parfymen ger t = 1,042 som innebär en signifikans på 0,299. För den 
mellanprissatta parfymen gäller t = -2,369 och en signifikans på 0,019. Den dyra parfymen 
ger t = -2,947 och en signifikans på 0,004. Här har vi alltså en signifikant skillnad för den 
mellanprissatta och den dyra parfymen. 
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Den billiga parfymen ges ett lägre betyg av experimentgruppen än av kontrollgruppen. Här 
har vi således en negativ prispåverkan. Men det är inte en signifikant skillnad mellan 
grupperna, så vi kan inte dra några slutsatser kring denna parfym. Både den mellanprissatta 
och den dyra parfymen visar upp en signifikant skillnad mellan grupperna och här har priset 
en positiv påverkan på den uppfattade kvaliteten.  
 
6.3.1 Analys av resultatet i test av H3 

Vi börjar med att titta på medelvärdena i de olika grupperna (se fabell 5.3: ”Totala 
medelvärden för parfymer”). Här är medelvärdet för de tre parfymerna likartade i 
kontrollgruppen. Spannet går från 2,71 till 2,85, där den billiga parfymen får det lägsta 
kvalitetsomdömet och den dyra parfymen får det högsta omdömet. Men skillnaden i 
kvalitetsomdöme är så pass liten att den egentligen kan anses vara försumbar. Även här verkar 
det alltså som det inte finns någon objektiv kvalitetsskillnad mellan parfymerna137, precis som 
fallet var med olivoljorna. Här kan vi till stor del härleda prisskillnaderna mellan parfymerna 
till de varumärken som de undersökta produkterna tillhör. För den billigaste parfymen 
existerar knappt något varumärke. Den mellanprissatta parfymen tillhör ett etablerat 
varumärke, men inte en av de mer exklusiva på marknaden. Däremot är varumärket för den 
dyraste parfymen, Chanel, att räkna som exklusivt, då det är ett varumärke som är 
prestigefullt och upplevs som något många vill ha. Detta möjliggör för Chanel att sätta ett 
högt pris, vilket vi tidigare har diskuterat kring i avsnittet ”Prissättning av exklusiva 
produkter”.

138 Med andra ord verkar det vara annat än faktisk kvalitet som har bestämt priset 
på parfymerna. 
 
För den billiga parfymen ser vi här samma tendens mellan grupperna som hos den billiga 
olivoljan. Betyget blir lägre i experimentgruppen, även om skillnaden i detta fall inte är 
statistiskt signifikant. För de två andra parfymerna finns det en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan kontroll- och experimentgruppen. På samma sätt som för olivoljorna och skrivarna 
erhåller den dyraste parfymen det högsta medelbetyget, och därefter kommer den 
mellanprissatta parfymen medan den billiga parfymen får lägst betyg. Här kan vi återigen 
knyta an till vad Cronley et al. kom fram till, nämligen att priset används som indikator då 
osäkerheten kring den faktiska produktkvaliteten är stor.!#) Vi kan också säga att priset 
används som en indikator på produktkvaliteten för parfymer, i enlighet med vad bland annat 
Völckner och Hoffman kom fram till.140 Uppfattningen att priset till stor del styr 
kvalitetsuppfattningen av en parfym tycks därmed stämma. 
+

Den produkt som inte har någon statistisk säkerställd skillnad är den billiga parfymen. Detta 
tror vi främst beror på att denna parfym inte får ett särskilt högt betyg i kontrollgruppen. Även 
experimentgruppen ger ett relativt lågt betyg eftersom de påverkas av priset. Med andra ord 
verkar den objektiva kvaliteten på denna parfym överensstämma väl med dess pris. För de 
andra två parfymerna finns en tydlig positiv prispåverkan, vilket redovisats ovan. 
 
Hur har då luktsinnet påverkat utvärderingen av parfymen? Något som inte får underskattas 
här är de associationer parfymerna kan ha gett våra respondenter. Enligt Ellen och Bone 
(1998) brukar dofter ofta påminna en konsument om olika händelser och personer i hans eller 

                                                
137 Charters och Pettigrew (2006), s 469 
138 Se även Groth och McDaniel (1993) samt Bagwell och Bernheim (1996) 
!#) Croney et al (2005), s 167 
140 Völckner och Hoffman (2007), s 194 (se även Rao och Monroe (1989)) 
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hennes minne.!$! De parfymer som använts i experimentet kan ha varit familjära för vissa av 
respondenterna och påmint dem om speciella personer och/eller händelser. Om en av 
parfymerna exempelvis använts av en tidigare flick- eller pojkvän kan detta ha påverkat 
kvalitetsbedömningen. Chansen att sådana minnen inverkat på kvalitetsuppfattningen är störst 
bland kontrollgruppen, där respondenterna måste lita på sitt luktsinne fullt ut. Att parfymerna 
har fått ungefär samma betyg i kontrollgruppen kan alltså vara ett tecken på den stora 
svårigheten att fullt ut lita på luktsinnet vid en kvalitetsbedömning, och att priset har fungerat 
som en kvalitetsindikator för experimentgruppen. Vi kan också dra en koppling till Schabs 
(1991) slutsatser, som sa att människor endast kan identifiera omkring 40 % till 50 % av 
vanligt förekommande dofter.142 Även om inte våra parfymer kan klassificeras som vanligt 
förekommande dofter, så visar likväl denna studie på den stora svårighet som finns när man 
måste förlita sig på luktsinnet.  
 
Vår slutsats är att det finns ett samband mellan pris och uppfattad kvalitet när en produkt 
utvärderas främst via luktsinnet. Nollhypotesen kan därmed förkastas.   
+

6.4 Test av H4 

Den fjärde hypotesen är att kön påverkar relationen mellan pris och uppfattad kvalitet. 
Därmed formuleras hypotesen enligt: 
 
H4 Sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet påverkas av kön 
 
Våra två hypoteser vi ska testa i detta fall är alltså: 
 
H0:  Det finns ingen skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad 

kvalitet. 
 
HA:  Det finns en skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad 

kvalitet. 
 
Även för prövningen av denna hypotes har vi använt oss av ett t-test. Signifikansnivån är 
alltjämt 0,05. Före testandet av hypotesen har vi behövt göra några beräkningar, som vi har 
gått igenom i kapitlet praktisk metod. Vi går igenom produkterna i ordningen olivolja, 
skrivare och parfymer. 
+

6.4.1 Olivolja 

Tabellerna för de olika produktkategorierna visar respektive produktkategoris t-test. De fält 
som är mest intressanta att studera är t och Sig (2-tailed) i samtliga tabeller för testandet av 
H4. 
 

 

 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
0,190 123 0,850 0,04685 0,24666 

Tabell 6.4 T-test för kön med olivoljor. 

                                                
!$! Ellen och Bone (1998), s 30 
142 Schab (1991), s 244 



62 
 

 
Testet för olivoljorna ger oss t = 0,190 och en signifikans på 0,85. Det finns alltså ingen 
signifikant skillnad i kvalitetsbedömningen av olivoljorna mellan könen. Inte heller vid 
kontrolltestet, där vi delat upp respondenterna i kontroll- och experimentgrupp, ser vi någon 
signifikant skillnad mellan könen. Denna tabell går att se i bilaga H.  
 

För olivoljor förekommer således ingen signifikant skillnad mellan könen. Vi kan därmed inte 
förkasta H0 för olivoljorna. Det finns inga signifikanta skillnader i kvalitetsomdöme för den 
billiga och dyra olivoljan avseende kön. Detta gäller både för kontrollgruppen och 
experimentgruppen. Det finns inte heller någon skillnad mellan könen när de får veta priset: 
kvinnor och män påverkas i samma grad av priset på en olivolja.  
+

6.4.2 Skrivare 

 
 

 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
0,292 123 0,771 0,05248 0,17978 

Tabell 6.5 T-test för kön med skrivare. 

!

Vid testet för skrivare får vi t = 0,292 och en signifikansnivå på 0,771. Det finns därmed 
ingen signifikant skillnad mellan könen. Inte heller vid kontrolltestet, då grupperna indelas i 
kontroll- och experimentgrupp (se bilaga I), förekommer någon signifikans i påståendet att 
kön påverkar kvalitetsuppfattningen. 
 
Slutsatsen blir densamma som för olivoljor: H0 kan inte förkastas. 
 

6.4.3 Parfymer 

  

 

 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
-0,124 123 0,901 -0,03431 0,27659 

Tabell 6.6 T-test för kön med parfym. 

 
T-testet för parfym ger t = -0,124 med en signifikans på 0,901. Följaktligen förekommer inte 
heller här någon signifikant skillnad. Vid ett kontrolltest för parfymer får vi emellertid andra 
värden, som framgår av tabell 6.7 nedan. 
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t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Kontroll 
Equal variances 

assumed 
-2,067 60 0,043 -0,74722 0,36155 

Experiment 
Equal variances 

assumed 
1,589 61 0,117 0,60808 0,38266 

Tabell 6.7 Kontrollerande t-test för parfym avseende kön, uppdelat i kontroll- och experimentgrupp. 

!

Som framgår av 6.7 gäller för kontrollgruppen t = -2,067 med en signifikans på 0,043, medan 
för experimentgruppen gäller t = 1,589 med signifikans på 0,117. Här ser vi således att det 
finns skillnader mellan könen. Vid en kontroll mot medelvärdet (se bilaga J) för de olika 
könen i kontrollgruppen ser vi att medelvärdesdifferensen för kvinnor är -0,28 medan den är 
0.46 för män. Det finns ingen signifikant skillnad i betygen mellan kvinnor och män, men det 
förekommer tydliga tendenser (speciellt i kontrollgruppen). I experimentgruppen är inte 
skillnaden mellan könen lika stor, men det finns likväl en tydlig tendens som inte har 
framkommit för någon av de andra produktkategorierna. Medelvärdesdifferenserna är här 
1,14 för kvinnor och 0,53 för män (se bilaga J). 
+

6.4.4 Analys av resultatet i test av H4 
Generellt visar denna hypotesprövning att vi inte kan förkasta vår nollhypotes. Det finns med 
andra ord ingen skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet. Men 
det finns ett undantag i testet, nämligen när vi gör kontrolltestet för parfymer. Då uppvisas 
plötsligt skillnader mellan könen som är närapå statistiskt signifikanta. Detta finner vi 
intressant att analysera närmare, eftersom det måste finnas någon förklaring till detta resultat. 
 
De undersökta parfymerna är produkter som i första hand riktar sig till kvinnor, eftersom det 
är just damparfymer som använts i experimentet. Detta är en produkt som är inriktad mot 
kvinnor av socialt konstruerade faktorer och inte av biologiska sådana.143 Att vi plötsligt får 
en differens mellan könen kan bero på just att resultaten avser en produkt som specifikt riktas 
till ett av könen.  
 
Låt oss nu göra en jämförelse av medelvärdesdifferenserna mellan den dyra och den billiga 
parfymen för kontroll- och experimentgruppen, men denna gång baserat på kön. För männen 
är dessa två värden 0,46 i kontroll- och 0,53 i experimentgruppen. Här förekommer således 
inga stora skillnader. Både kontroll- och experimentgruppen har gett den dyra parfymen ett 
högre kvalitetsomdöme. Tittar vi på medelvärdet för de olika parfymerna (se Tabell 5.12: 
”Medelvärden för parfym uppdelat efter kön”) ser vi att männen i experimentgruppen har gett 
både den billiga och den dyra parfymen högre omdömen än männen i kontrollgruppen, men 
att denna omdömesskillnad är mer eller mindre densamma. Priset har alltså påverkar männen 
positivt i deras kvalitetsuppfattning men det är inte en signifikant påverkan. Vi har en möjlig 
förklaring till varför detta inte är signifikant, och det är att den billigaste parfymen inte har fått 
ett lägre betyg i experimentgruppen än i kontrollgruppen. De har alltså inte påverkats negativt 
av priset för den billigaste parfymen, som de borde göra enligt Verma och Gupta144 och som 

                                                
143 Solomon (2006), s 164 
144 Verma och Gupta (2004) s 75-76 
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var fallet för den billigaste olivoljan. Vad detta kan bero på är intressant, men dessvärre svårt 
för oss att svara på.  
 
Det verkar i alla fall inte vara särskilt troligt att samma relation som vi såg hos testet av H2 
förekommer här. I Rao och Monroes studie från 1989 kommer de fram till att när 
konsumenter får veta priset på en produkt jämför de detta med priset på en liknande produkt 
de känner till sen tidigare. Därefter bedömer konsumenten kvalitetsskillnaden utifrån 
prisskillnaden mellan dessa två.145 Vi tror alltså inte att männen har ansett att 69 kronor är ett 
högt pris för en parfym, och därför är det märkligt att denna parfym fått ett högt 
kvalitetsomdöme av männen. 
 
Tittar vi på medelvärdesdifferenserna för kvinnorna ser vi helt andra saker än hos männen. 
Kontrollgruppen har en medelvärdesdifferens på -0,28, vilket innebär att den billiga parfymen 
får ett högre betyg än den dyra. Experimentgruppen har ett värde på 1.14. Med blotta ögat ser 
man att denna skillnad är anmärkningsvärd. I tabell 6.8 visas ett t-test där vi testar differensen 
mot grupptillhörighet, och delar upp män och kvinnor för sig.  
 

 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Kvinna 
Equal variances 

assumed 
-3,783 61 0,000 -1,43030 0,37813 

Man 
Equal variances 

assumed 
-0,205 60 0,839 -0,07500 0,36643 

Tabell 6.8 T-test utifrån grupptillhörighet med parfym, uppdelat i kvinnor och män 

+

Signifikansen för män är obefintlig (0,839), i enlighet med resonemanget ovan. För kvinnorna 
är t = -3,783 och signifikansen 0,000. Det finns alltså ett klart signifikant samband för 
kvinnorna. 
 
Vi kan därmed fastslå att kvinnorna påverkas av priset i stor grad avseende parfymer, precis 
som teorierna anger.146 Ser vi till medelvärdena märks samma sak (se Tabell 5.12: 
”Medelvärden för parfym uppdelat efter kön”). Vi kan se att prispåverkan är stor åt båda 
hållen för kvinnorna. Den billiga parfymen får ett avsevärt lägre betyg då priset är känt, och 
för den dyra parfymen gäller omvänt förhållande.  
 
Vad beror då denna skillnad mellan könen på? Det är svårt att säga utan vidare forskning 
inom ämnet, men vi har likväl ett par teorier kring detta. Vår första teori är just det faktum att 
experimentet avsåg parfymer riktade till kvinnor. Kvinnorna utvärderade till större del 
produkterna utifrån priset än vad männen gjorde. Detta går emot Moss & Colmans 
resonemang att män och kvinnor uppfattar högt prissatta produkter på liknande sätt avseende 
produktens prestige och exklusivitet.!$' Även männen höjde sin kvalitetsbedömning avseende 
den dyra parfymen när priset var känt, men det var samma sak med den billiga parfymen.  
 

                                                
145 Rao och Monroe (1989), s 355-356 
146 Se bland annat Rao och Monroe (1989) och Völckner och Hofmann (2007) 
!$' Moss och Colman (2001), s 90-91 
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Män har inte samma relation till en damparfym som kvinnor har, och prestigen bakom att ha 
en dyr damparfym förekommer inte bland männen. Det är möjligt att anledningen till att 
kvinnor ger den dyrare parfymen ett högt betyg och den billiga parfymen ett lägre betyg är en 
typ av bekräftelsebehov; att de vill rättfärdiga att det är klokt att köpa en dyrare parfym. Ett 
sådant resonemang förekommer inte bland männen, då parfymerna inte är riktade till dem. 
Detta resonemang är spekulationer som ligger utanför den här uppsatsens räckvidd, men 
vidare studier med både dam- och herrparfymer skulle tveklöst vara intressant. Det är tänkbart 
att samma mönster då framträder hos männen när de kvalitetsutvärderar herrparfymer, vilket 
skulle överensstämma med Moss & Colmans teori om att kvinnor och män uppfattar prestige 
och exklusivitet på liknande sätt.  
+

En annan teori om varför männen inte påverkas av priset som de borde kan vara att männen 
känner stor osäkerhet inför damparfymerna, då de inte är familjära med dessa produkter. 
Därmed borde de enligt Cronley et al. förlita sig på priset som en kvalitetsindikator.148 De litar 
på priset, men inte åt “rätt” håll avseende den billigaste parfymen. Kvinnorna agerar även 
dem emot en av våra teorier. Völckner och Hofmanns slutsats anger att ju mer familjär man är 
med produkterna, desto mindre använder man priset som kvalitetsindikator149. Kvinnorna i 
experimentet har till större del än männen använt sig av priset som kvalitetsindikator, vilket 
motsätter sig med ovanstående slutsats.  
 
En teori som uppvisar otydligt resultat i vår studie är huruvida män skulle vara mer 
materialistiska än kvinnor150. Enligt ett sådant resonemang borde män generellt ge det dyra 
alternativet inom varje produktkategori ett högre kvalitetsomdöme än vad kvinnorna gör. Så 
är fallet för olivoljorna (männens medelvärde var 3,30 mot kvinnornas 2,87), men å andra 
sidan gav männen samtliga oljor högre omdömen än kvinnorna och det är därmed svårt att 
säga just hur den dyra olivoljan bedömdes. Avseende skrivarna gav kvinnorna den dyra 
skrivaren ett högre medelvärde än vad männen gjorde (4,32 mot 4,12). Parfymerna kan dock 
eventuellt tyda på att män är mer materialistiska än kvinnor, eftersom männen gav högre 
omdömen än kvinnorna (3,46 mot 3,27). Men sett till samtliga produktkategorier är detta 
förhållande så pass svagt att inga slutsatser kan dras kring detta. 
 
Den sammanfattande slutsatsen för H4 är att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Det verkar 
alltså inte finnas någon skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet. 
Men vidare forskning inom ämnet skulle likväl vara av intresse, eftersom det tycks 
förekomma skillnader avseende parfymerna. 
+

6.5 Test av H5 
Den femte och sista hypotesen vi har avser hur användningsfrekvensen av en produkt 
påverkar hur man utvärderar produktkvalitet. Hypotesen lyder därmed enligt följande: 
 
H5 Användningsfrekvensen av en produkt påverkar sambandet mellan pris och 

uppfattad kvalitet 
 

                                                
148 Cronley et al. (2005) s 167 
149 Völckner och Hofmann (2007) s 193-194 
150 Moss och Colman (2001), s 90-91 
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Vår nollhypotes och alternativhypotes är alltså följande: 
 
H0:  Det förekommer ingen skillnad avseende användningsfrekvensen i sambandet 

mellan pris och uppfattad kvalitet. 
 
HA:  Det förekommer en skillnad avseende användningsfrekvensen i sambandet 

mellan pris och uppfattad kvalitet. 
 
Vid testet av denna hypotes använder vi oss av en annan analysmetod, nämligen ANOVA. 
Skillnaderna är främst att vi får fram ett F-värde istället för ett t-värde. Detta test är ensidigt, 
till skillnad från t-testet som är tvåsidigt. Detta innebär att F-värdet inte kan vara negativt. För 
att en skillnad mellan grupperna ska anses vara statistiskt signifikant ska signifikansvärdet 
därför understiga 0,05. Vi börjar med att se till produktkategorin olivoljor, fortsätter med 
skrivare och avslutar med parfymer. 
+

6.5.1 Olivolja 

De tre ANOVA-tabellerna för detta hypotestest utläses annorlunda än de tabeller vi har visat 
tidigare. Här är det F och Sig. som är de två intressanta fälten, där Sig. visar signifikansen och 
F visar F-värdet. Övriga fält är inte av större intresse här.  

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14,985 2 7,492 4,206 0,017 

Within Groups 219,086 123 1,781   

Totalt 234,071 125    
Tabell 6.9 ANOVA-test för användningsfrekvens med olivolja 

!

Som vi i tabell 6.9 gäller F = 4,206 och en signifikans på 0,017. Det förekommer således en 
tydlig signifikant skillnad mellan grupperna. Om vi går djupare och tittar på 
medelvärdesdifferenserna (se bilaga K) får vi -0,059 för sällan-användarna, 0,69 för ibland-
användarna och 0,63 för ofta-användarna. Med blotta ögat kan vi se att de stora skillnaderna 
ligger mellan sällan-användarna och de andra. Med andra ord finns det en skillnad mellan 
grupperna som går att säkerställa statistiskt. Vi gör även ett till test, där vi delar upp kontroll- 
och experimentgruppen. Detta ger inga statistiskt säkerställda samband, men 
signifikansnivåerna (se bilaga L) som ligger på 0,105 för kontrollgruppen och 0,062 för 
experimentgruppen tyder på att det finns tendenser även inom grupperna.  
+

Vad visar då detta på? Först och främst, de som använder olivolja sällan har i genomsnitt gett 
den billigare olivoljan högre betyg än den dyra. De som använder olivolja ibland eller ofta, 
vilket innebär från någon gång i veckan till dagligen, har gett den dyrare olivoljan ett högre 
betyg än den billiga. Vi kan alltså säga att användningsfrekvensen av olivolja påverkar 
kvalitetsuppfattningen.  
+
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6.5.2 Skrivare 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,974 2 0,487 0,460 0,632 

Within Groups 130,113 123 1,058   

Totalt 131,086 125    
Tabell 6.10 ANOVA-test för användningsfrekvens med skrivare. 

+

Vid denna analys får vi F = 0,460 och signifikans på 0,632. Här finns det alltså ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna. Vid kontrolltestet blir det inte heller några signifikanta 
skillnader, varken i kontroll- eller experimentgruppen. Det verkar alltså inte finnas något 
samband mellan hur ofta man gör svartvita utskrifter och den uppfattade kvaliteten.  
+

6.5.3 Parfym 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8,114 2 4,057 1,724 0,183 

Within Groups 289,378 123 2,353   

Totalt 297,492 125    
Tabell 6.11 ANOVA-test för användningsfrekvens med parfym. 

!

Här får vi F = 1,724 och en signifikans på 0,183. Ingen signifikant skillnad, men likväl en 
tendens att det finns en skillnad mellan grupperna. Tittar vi på medelvärdesdifferensen (se 
bilaga M) ligger den på -0,04 för sällan-användarna, 0,58 för ibland-användarna och 0,63 för 
ofta-användarna. Det finns alltså en tendens mellan de olika grupperna, men som inte går att 
säkerställa statistiskt. När vi gör kontrolltestet kan vi se samma tendenser (se bilaga N), men 
inga som kan säkerställas statistiskt. Slutsatsen avseende parfymer blir därmed att vi inte kan 
säkerställa en signifikant skillnad. Användningsfrekvensen påverkar alltså inte 
kvalitetsuppfattningen.  
+

6.5.4 Analys av resultatet i test av H5 

Sammantaget måste vi anse att vi inte kan förkasta nollhypotesen för H5: 
Användningsfrekvensen påverkar inte sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet. Men det 
finns tendenser på att vi skulle kunna förkasta vår nollhypotes. Gällande olivoljor kan vi 
förkasta nollhypotesen, och för parfymer finns det en tendens till att nollhypotesen skulle 
kunna förkastas. Det är främst testet för skrivare som gör att vi inte kan förkasta 
nollhypotesen. Här finns det också en trolig förklaring till varför så är fallet. Som 
bakgrundsvariabler frågade vi efter hur ofta respondenterna gjorde svartvita utskrifter och hur 
ofta de gjorde färgutskrifter. Anledningen till denna uppdelning var att vi ville skilja ut de 
svartvita utskrifterna, som ofta är enkla dokument och liknande, från utskrifter av bilder och 
liknande, dvs. färgutskrifter. Vår förhoppning var att fördelningen skulle bli god mellan de tre 
grupperna, dvs. sällan-, ibland- och ofta-användarna. Det blev den inte för färgutskrifter (se 
bilaga O), och fördelningen var så ojämn att det var omöjligt att göra en statistik beräkning. 
Därför måste testandet av H5 för skrivare ses i skenet av detta. Med andra ord, bara för att 
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man är familjär med svartvita utskrifter betyder det inte att man kan uppfatta skillnader 
mellan skrivarna bättre. 
 
Låt oss titta närmare på orsakerna till att vi kan förkasta nollhypotesen för olivoljor. Völckner 
och Hoffman kom fram till att ju mer familjär man är med en produkt desto mindre påverkar 
priset kvalitetsuppfattningen.!%! Det är exakt vad vi kan se här. De som använder olivolja 
minst någon gång i veckan är mycket bättre på att urskilja kvalitetsskillnaderna mellan 
olivoljorna. Vi tror att anledningen är tvådelad. Dels kan de faktiskt urskilja den 
kvalitetsskillnad som finns mellan olivoljorna, om det nu finns någon och inte varumärket har 
spelat in i prissättningen.152 Eftersom detta är svårt att säga har vi också en annan teori. Det 
kan vara så att dessa anser att de måste känna en skillnad på den dyra och den billiga 
olivoljan, på samma sätt som i resonemanget runt damparfymerna i H4. De måste på något vis 
bevisa för sig själva och omgivningen att dyrt faktiskt är bättre. Vi kan också dra en parallell 
till Debono och Rubins oststudie från 1995, där en välsmakande ost och en illasmakande ost 
användes och konsumenterna informerades att de var från Kansas respektive Frankrike.!%# De 
kom fram till att respondenter som hade ett högt behov att framställa sig väl hos andra tyckte 
mer om den osten som sades vara från Frankrike, även när det var den illasmakande. Kanske 
kan det vara samma sak här. Att det kan vara så att en del av dem som använder olivolja ofta 
vill framstå som kännare av olivolja och därför ger den dyra olivoljan ett bättre betyg (denna 
slutsats gäller så klart bara för experimentgruppen). Det är på intet sätt säkert att så är fallet, 
och vi har inget belägg för det i den presenterade statistiken, men så kan vara fallet. Detta 
ligger också utanför ramen i denna uppsats, men är en intressant sak som det skulle kunna 
forskas vidare kring. Slutsatsen är i alla fall att hypotesen står stark för olivoljor, 
användningsfrekvensen av olivoljor påverkar sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet.  
 
När man tittar på det snabbt så borde samma sak gälla för parfymer, att om man är familjär 
med produkterna så påverkas man mindre av priset, dvs. i enlighet med Völckner och 
Hoffmans slutsats.!%$ Därför kan de te sig underligt att vi inte får någon signifikans vid 
testandet av parfymer. Här finns det nog också en trolig förklaring. Om man jämför 
produkterna parfym och olivolja finns det vissa tydliga skillnader. En olivolja används i 
matlagning och kan anses som en ganska basal produkt. Trots att det nuförtiden finns väldigt 
många olivoljor på marknaden är inte utbudet lika stort som när det gäller parfymer. Och för 
olivoljor finns det en större objektiv kvalitetsskillnad. Det finns vissa tydliga karakteristiska 
som avgör kvaliteten på en olivolja. För parfymer är kvalitetsbedömningen i allmänhet mer 
subjektiv. Vad som luktar gott är olika för olika människor. Sen finns det en uppsjö av 
parfymer på marknaden idag. Inverkan från varumärken och liknande är större när det gäller 
parfymer än när det gäller olivoljor. I skenet av detta kanske resultatet inte är så 
uppseendeväckande. Innebörden av att man använder parfym några gånger i veckan är inte 
densamma som att använda olivolja några gånger i veckan. Vi tror alltså att det är lättare för 
dem som använder olivolja ofta att urskilja kvalitetsskillnader än för de som använder parfym 
ofta, då parfymer är en mer komplex produkt och kvalitetsbedömningen är mer subjektiv. 
Därför får vi ingen signifikans för parfymerna.  
 
Slutsatsen är alltså att nollhypotesen för H5 inte kan förkastas. Men vi tror att vi kunnat 
förkasta den om vi använt andra produktkategorier i experimentet. 
 

                                                
!%! Völckner och Hoffman (2007), s 193-194 
152 Doyle och Stern (2006) s 164 
!%# Debono och Rubin (1995), s 239-247 
!%$ Völckner och Hoffman (2007), s 193-194 
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6.6 Avslutande analys av resultatet i hypotesprövningarna 
Som vi tydligt har sett genom testen av våra hypoteser finns det en relation mellan pris och 
uppfattad kvalitet. Vet man om priset för en vara så påverkar det kvalitetsuppfattningen. Det 
kan därför vara relevant att avsluta vår analys med varför resultatet av vår studie 
överensstämmer med den tidigare forskningen inom området, för att senare gå vidare till de 
slutsatser vi kan dra utifrån våra resultat. 
 
Vid genomgången av tidigare studier inom ämnet framgick det tydligt att osäkerheten och 
svårigheten att bedöma vad som är kvalitet är en huvudanledning till att priset används som en 
kvalitetsindikator.155 När det är svårt att veta vad som är kvalitet använder sig konsumenter av 
priset för att få en vägledning. Detta är vad som har hänt i vår studie. Våra konsumenter, det 
vill säga de studenter som har medverkat i experimentet, har litat på priset till stor del vid 
undersökningen av de olika produkterna. De två produktkategorier där det verkar vara svårast 
att utvärdera kvaliteten var olivoljor och parfymer.  
 
Medelbetygen från respondenterna i kontrollgruppen är mer eller mindre likadana för de tre 
produkterna inom dessa kategorier. Bevisligen har det varit svårt för dem att kunna särskilja 
på produkterna. De har famlat i mörkret när de har försökt utvärdera produkterna, och har gett 
alla ett likartat betyg så de inte riskerar att göra “fel”. Detta var något många från 
kontrollgruppen frågade efter experimentet, “Valde jag rätt olivolja?” , “Visst var det 3:an 
som var bäst?”, osv. Osäkerheten var således väldigt stor för dessa. Experimentgruppen hade 
det enklare, eftersom de fick priset att luta sig emot i kvalitetsutvärderingen. För dessa var det 
enkelt att utvärdera produkterna då de var osäkra, eftersom priset gav dem en indikation.  
 
Priset verkar även ha påverkat respondenterna vid kvalitetsutvärderingen av skrivarna. Men 
här verkar det faktiskt som att det har gått att utvärdera produktkvaliteten även då priset var 
okänt. Medelbetygen indikerar att det finns en kvalitetsskillnad som går att upptäcka. 
Osäkerheten var således mycket mindre för skrivarna, och det har gjort att man har litat till sitt 
sinne i större utsträckning. 
 
Det är helt enkelt ett vanligt mänskligt beteende vi har bevittnat i detta experiment. När vi är 
osäkra på någonting använder vi oss av alla tillgängliga indikatorer för att i största möjliga 
mån agera ”rätt”. 

 

                                                
155 Se bland annat Verma och Gupta (2004), Croney et al. (2005) samt Völckner och Hofmann (2007) 
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7. SLUTSATSER 
Vi har i denna uppsats haft syftet att förklara relationen pris gentemot uppfattad kvalitet. För 
att kunna förklara denna relation formulerades och testades fem hypoteser. Hypotestestningen 
har visat att: 
 

• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 
där smaksinnet främst används vid kvalitetsutvärderingen 

 
• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 

där synen främst används vid kvalitetsutvärderingen 
 

• Det finns ett generellt samband mellan pris och uppfattad kvalitet avseende produkter 
där luktsinnet främst används vid kvalitetsutvärderingen 

 
• Det finns ingen skillnad mellan könen i sambandet mellan pris och uppfattad kvalitet 

 
• Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan pris och uppfattad kvalitet 

baserat på hur ofta en konsument använder den aktuella produkten, men tydliga 
tendenser på detta förekommer 

 
Vi kan således konstatera att konsumenter faktiskt använder produktpris som 
kvalitetsindikator när de bedömer en produkts kvalitet. Konsumenter använder sig av priset 
oavsett vilket av de tre undersökta sinnena (smaksinne, syn och luktsinne) som främst 
används när de bedömer en produkts kvalitet. Därmed är sambanden bakom våra tre första 
hypoteser förklarade. 
 
Vi har kunnat visa ett generellt samband som anger att ett lågt pris indikerar låg 
produktkvalitet, medan en högt prissatt produkt indikerar hög kvalitet. Detta är fallet för 
samtliga produktkategorier förutom skrivarna, där även det billiga alternativet fick högre 
kvalitetsomdömen när priset uppenbarades. En möjlig förklaring till detta är att även den 
billiga skrivaren var högt prissatt (skrivaren kostade 9 000 kr). 
 
Avseende de mellanprissatta alternativen inom respektive produktkategori har resultaten varit 
mer otydliga. Kvalitetsomdömena tycktes då variera utifrån produkternas relativpriser. 
Exempelvis fick den mellanprissatta skrivaren högre betyg när priset var känt, vilket troligtvis 
beror på att denna skrivare var så pass högt prissatt som den var (skrivaren kostade 50 000 
kr). Den mellanprissatta olivoljan gavs å andra sidan lägre kvalitetsomdömen när priset var 
känt, vilket möjligtvis beror på att denna olja låg närmare det billiga alternativet än det dyra 
alternativet i produktpris. 
 
Både kvinnor och män använder sig av priset i sin kvalitetsbedömning och det förekommer 
inga stora skillnader mellan könen avseende i vilken utsträckning de gör detta. Våra resultat 
visar även att användningsfrekvens inte påverkar kvalitetsbedömningen. Det förekommer 
emellertid vissa tendenser på att detta skulle vara fallet, men dessa tendenser är inte statistiskt 
säkerställda. Därmed har även sambanden för hypotes fyra och fem förklarats: kön och 
användningsfrekvens påverkar inte förhållandet mellan pris och uppfattad kvalitet. 
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Sammanfattningsvis anser vi oss ha uppfyllt syftet med denna uppsats. Våra resultat hjälper 
företag att styra hur deras kunder uppfattar produkternas kvalitet. Företag kan prissätta 
produkterna högt och därigenom signalera hög kvalitet. Samtidigt kan alltför låg prissättning 
indikera låg produktkvalitet. Priset fungerar alltså som en kvalitetsindikator för 
konsumenterna, även om det inte förekommer några faktiska kvalitetsskillnader mellan 
produkterna. Vår studie har dock inte tagit i beaktande hur produkternas efterfrågan förändras 
vid olika prisnivåer, utan har främst fokuserat på hur konsumenterna upplever produktkvalitet 
vid olika prisnivåer. Sammanfattat anser vi att denna uppsats lämnar ett väsentligt och aktuellt 
bidrag till främst det psykologiska området av marknadsföringsfältet. 
 
7.1 Förslag till framtida forskning 
Forskningsläget kring hur pris påverkar kvalitetsuppfattningen är relativt brett. Vi har i denna 
uppsats presenterat den forskning som vi anser vara mest relevant. Men som inom alla 
forskningsområden finns det självklart mer som skulle vara intressant att undersöka. Som 
författare till denna uppsats ser vi ett antal intressanta förslag på vidare forskning, både för 
professionella forskare och för uppsatser på C- och D-nivå.  
 
Bland annat skulle ett liknande experiment där man manipulerar priserna vara intressant. Då 
kan kontrollgruppen få veta produkternas ordinarie priser, medan experimentgruppen får helt 
andra prisuppgifter för samma produkter. Vi tror att detta skulle skapa intressanta 
placeboeffekter för experimentgruppen, och ytterligare skapa förklaring för hur priset 
påverkar kvalitetsuppfattningen. Ett annat upplägg skulle kunna fokusera på hur 
användningsfrekvensen påverkar kvalitetsuppfattningen. Som nämnts ovan anser vi att detta 
påverkar hur produktkvalitet uppfattas (i enlighet med bland annat Völckner och Hoffmans 
studie), men att vår studie inte lyckats bekräfta detta.  
 
En fördjupning inom parfymer skulle även det vara intressant och kunna ge stora bidrag till 
förståelsen av hur den komplexa relationen ser ut. Detta eftersom olika parfymer riktas till 
kvinnor och män, till skillnad från exempelvis olivolja som inte har någon sådan 
könsuppdelning. Att testa både herr- och damparfymer skulle vara ett lämpligt upplägg, och 
att då undersöka eventuella skillnader mellan könen.  
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Bilagor 
 
Bilaga A 

 

!"#    Kvinna   Man 
 
 
 
 
1. Hur ofta använder du olivolja?
  
 
 
2. Hur stor tycker du att kvalitets- 
skillnaden är på de olivoljor som 
finns i butikerna? 
 
 
3. Hur viktigt tycker du att det är att 
råvarorna håller hög kvalitet vid 
matlagning? 
 
           Är ej intresserad av matlagning 
 
  
 
4. Hur ofta gör du svartvita utskrifter? 
 
 

 
 
5. Hur ofta gör du färgutskrifter? 
 
 
6. Hur stor tycker du att kvalitets- 
skillnaden är mellan marknadens olika 
skrivare? 
 
 
7. Hur viktigt tycker du att det är att 
hårdvara och maskiner håller hög 
kvalitet vid grafisk formgivning? 
 
           Är ej intresserad av grafisk formgivning 
 
  
 
8. Hur ofta använder du deodorant? 
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9. Hur ofta använder du annan parfym? 
 
 
10. Hur stor tycker du kvalitets- 
skillnaden är mellan de parfymer som 
finns på marknaden? 
 
11. Hur viktigt tycker du att det är att 
dina hudvårds- och kosmetiska 
produkter håller hög kvalitet? 
 
           Är ej intresserad av hudvård och kosmetika 
 
I resterande del av enkäten ber vi dig utvärdera respektive produkt. Vänligen fyll i den beteckning som 

produkterna är märkta med på respektive rad nedan (i vilken ordning de anges spelar ingen roll). Bedöm 

därefter produkterna enligt hur väl påståendena stämmer överens med din uppfattning genom att kryssa i det 

alternativ som passar bäst in på dig enligt följande skala: 

 
1 = Instämmer inte alls     2 = Instämmer till begränsad del     3 = Instämmer delvis     4 = Instämmer till stor del     5 = Instämmer till fullo             
 

Olivolja: _____________   1  2  3  4  5 
Olivoljan smakar gott      
Olivoljan har en fyllig smak      
Olivoljan har hög kvalitet      
 
Olivolja: _____________  1  2  3  4  5 
Olivoljan smakar gott      
Olivoljan har en fyllig smak      
Olivoljan har hög kvalitet      
 
Olivolja: _____________  1  2  3  4  5 
Olivoljan smakar gott      
Olivoljan har en fyllig smak      
Olivoljan har hög kvalitet      
! ! !

   
Skrivare: _____________  1  2  3  4  5 
Utskriften är tydlig      
Utskriften har bra färgåtergivning      
Utskriften har hög kvalitet      
 
Skrivare: _____________  1  2  3  4  5 
Utskriften är tydlig      
Utskriften har bra färgåtergivning      
Utskriften har hög kvalitet      
 

Skrivare: _____________  1  2  3  4  5 
Utskriften är tydlig      
Utskriften har bra färgåtergivning      
Utskriften har hög kvalitet      
 

Parfym: _____________  1  2  3  4  5 
Parfymen doftar gott      
Doften är exklusiv      
Parfymen har hög kvalitet      
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Parfym: _____________  1  2  3  4  5 
Parfymen doftar gott      
Doften är exklusiv      
Parfymen har hög kvalitet      
     !

Parfym: _____________  1  2  3  4  5 
Parfymen doftar gott      
Doften är exklusiv      
Parfymen har hög kvalitet      
 
 
Bilaga B 

 
Uppfattad kvalitet för den mellersta olivoljan utifrån användningsfrekvens. 

Olivolja mellan 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 4 5 6 4 3 22 
Sällan 

andel 18,2% 22,7% 27,3% 18,2% 13,6% 100,0% 

antal 3 6 3 2 1 15 
Ibland 

andel 20,0% 40,0% 20,0% 13,3% 6,7% 100,0% 

antal 6 4 6 6 4 26 
Ofta 

andel 23,1% 15,4% 23,1% 23,1% 15,4% 100,0% 

antal 13 15 15 12 8 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 20,6% 23,8% 23,8% 19,0% 12,7% 100,0% 

antal 3 8 8 4 0 23 
Sällan 

andel 13,0% 34,8% 34,8% 17,4% ,0% 100,0% 

antal 3 5 10 3 0 21 
Ibland 

andel 14,3% 23,8% 47,6% 14,3% ,0% 100,0% 

antal 4 1 9 4 1 19 
Ofta 

andel 21,1% 5,3% 47,4% 21,1% 5,3% 100,0% 

antal 10 14 27 11 1 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 15,9% 22,2% 42,9% 17,5% 1,6% 100,0% 
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Bilaga C 
 
Uppfattad kvalitet för den mellersta olivoljan utifrån hur respondenten upplever kvalitetsskillnaden bland 
marknadens olivoljor. 

Olivolja mellan 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 10 6 5 5 1 27 
Vet ej 

andel 37,0% 22,2% 18,5% 18,5% 3,7% 100,0% 

antal 0 1 3 1 1 6 
Liten 

andel ,0% 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0% 

antal 2 4 3 0 3 12 
Medel 

andel 16,7% 33,3% 25,0% ,0% 25,0% 100,0% 

antal 1 4 4 6 3 18 
Stor 

andel 5,6% 22,2% 22,2% 33,3% 16,7% 100,0% 

antal 13 15 15 12 8 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 20,6% 23,8% 23,8% 19,0% 12,7% 100,0% 

antal 4 10 12 7 0 33 
Vet ej 

andel 12,1% 30,3% 36,4% 21,2% ,0% 100,0% 

antal 2 2 3 2 1 10 
Liten 

andel 20,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

antal 2 2 5 2 0 11 
Medel 

andel 18,2% 18,2% 45,5% 18,2% ,0% 100,0% 

antal 2 0 7 0 0 9 
Stor 

andel 22,2% ,0% 77,8% ,0% ,0% 100,0% 

antal 10 14 27 11 1 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 15,9% 22,2% 42,9% 17,5% 1,6% 100,0% 
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Bilaga D 

 
Uppfattad kvalitet för den billiga skrivaren utifrån hur ofta respondenten gör svartvita utskrifter. 

Skrivare billig 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 2 6 5 3 2 18 
Sällan 

andel 11,1% 33,3% 27,8% 16,7% 11,1% 100,0% 

antal 2 8 13 6 2 31 
Ibland 

andel 6,5% 25,8% 41,9% 19,4% 6,5% 100,0% 

antal 1 9 3 1 0 14 
Ofta 

andel 7,1% 64,3% 21,4% 7,1% ,0% 100,0% 

antal 5 23 21 10 4 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 7,9% 36,5% 33,3% 15,9% 6,3% 100,0% 

antal 0 2 4 3 0 9 
Sällan 

andel ,0% 22,2% 44,4% 33,3% ,0% 100,0% 

antal 2 6 21 9 1 39 
Ibland 

andel 5,1% 15,4% 53,8% 23,1% 2,6% 100,0% 

antal 0 4 4 5 2 15 
Ofta 

andel ,0% 26,7% 26,7% 33,3% 13,3% 100,0% 

antal 2 12 29 17 3 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 3,2% 19,0% 46,0% 27,0% 4,8% 100,0% 
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Bilaga E 

 
Uppfattad kvalitet för den dyra skrivaren utifrån hur ofta respondenten gör svartvita utskrifter. 

Skrivare dyr 

 
Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer till 

fullo 
Total 

antal 0 4 14 0 18 
Sällan 

andel ,0% 22,2% 77,8% ,0% 100,0% 

antal 1 6 19 5 31 
Ibland 

andel 3,2% 19,4% 61,3% 16,1% 100,0% 

antal 0 3 9 2 14 
Ofta 

andel ,0% 21,4% 64,3% 14,3% 100,0% 

antal 1 13 42 7 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 1,6% 20,6% 66,7% 11,1% 100,0% 

antal  0 5 4 9 
Sällan 

andel  ,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

antal  5 21 13 39 
Ibland 

andel  12,8% 53,8% 33,3% 100,0% 

antal  3 5 7 15 
Ofta 

andel  20,0% 33,3% 46,7% 100,0% 

antal  8 31 24 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel  12,7% 49,2% 38,1% 100,0% 
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Bilaga F 

 
Uppfattad kvalitet för mellanparfymen utifrån hur ofta respondenten använder parfym. 

Parfym mellan 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 3 3 2 2 0 10 
Sällan 

andel 30,0% 30,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 

antal 1 4 5 3 0 13 
Ibland 

andel 7,7% 30,8% 38,5% 23,1% ,0% 100,0% 

antal 2 16 11 10 1 40 
Ofta 

andel 5,0% 40,0% 27,5% 25,0% 2,5% 100,0% 

antal 6 23 18 15 1 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 9,5% 36,5% 28,6% 23,8% 1,6% 100,0% 

antal 0 3 6 3 1 13 
Sällan 

andel ,0% 23,1% 46,2% 23,1% 7,7% 100,0% 

antal 3 4 10 4 2 23 
Ibland 

andel 13,0% 17,4% 43,5% 17,4% 8,7% 100,0% 

antal 1 2 15 7 2 27 
Ofta 

andel 3,7% 7,4% 55,6% 25,9% 7,4% 100,0% 

antal 4 9 31 14 5 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 6,3% 14,3% 49,2% 22,2% 7,9% 100,0% 
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Bilaga G 

 
Uppfattad kvalitet för den dyra parfymen utifrån hur ofta respondenten använder parfym. 

Parfym dyr 

 
Instämmer 

inte alls 

Instämmer till 

begränsad del 

Instämmer 

delvis 

Instämmer till 

stor del 

Instämmer 

till fullo 
Total 

antal 3 5 2 0 0 10 
Sällan 

andel 30,0% 50,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 

antal 0 5 4 2 2 13 
Ibland 

andel ,0% 38,5% 30,8% 15,4% 15,4% 100,0% 

antal 2 5 21 9 3 40 
Ofta 

andel 5,0% 12,5% 52,5% 22,5% 7,5% 100,0% 

antal 5 15 27 11 5 63 

Kontrollgrupp 

Total 

andel 7,9% 23,8% 42,9% 17,5% 7,9% 100,0% 

antal 0 1 7 5 0 13 
Sällan 

andel ,0% 7,7% 53,8% 38,5% ,0% 100,0% 

antal 1 6 8 7 1 23 
Ibland 

andel 4,3% 26,1% 34,8% 30,4% 4,3% 100,0% 

antal 1 1 8 12 5 27 
Ofta 

andel 3,7% 3,7% 29,6% 44,4% 18,5% 100,0% 

antal 2 8 23 24 6 63 

Experimentgrupp 

Total 

andel 3,2% 12,7% 36,5% 38,1% 9,5% 100,0% 

 

 
Bilaga H 

 
Kontrolltest för olivolja avseende skillnad mellan könen. 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

Kontroll Equal variances assumed ,114 60 ,910 ,03819 ,33648 

Experiment Equal variances assumed -,062 61 ,950 -,02020 ,32345 
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Bilaga I 

 
Kontrolltest för skrivare avseende skillnad mellan könen. 

 t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Kontroll 
Equal variances 

assumed 
-,377 60 ,708 -,09792 ,26007 

Experiment 
Equal variances 

assumed 
,758 61 ,451 ,18990 ,25053 

 
Bilaga J 

 
Medelvärdesdifferenser mellan könen för parfym. 

Group Statistics 

Kön Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kontroll 1 2,3333 . . . 

Experiment 0
a
 . . . 

Kontroll 30 -,2889 1,24640 ,22756 Kvinna 

Experiment 33 1,1414 1,69564 ,29517 

Kontroll 32 ,4583 1,56976 ,27750 Man 

Experiment 30 ,5333 1,29129 ,23576 

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty. 

 

Bilaga K 
 
Medelvärdesdifferenser utifrån användningsfrekvens för olivoljor. 

 

        

 95% Confidence Interval for Mean 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

Minimum Maximum 

Sällan 45 -,0593 1,29936 ,19370 -,4496 ,3311 -2,67 2,33 

Ibland 36 ,6944 1,19357 ,19893 ,2906 1,0983 -1,67 3,33 

Ofta 45 ,6296 1,46891 ,21897 ,1883 1,0709 -2,33 4,00 

Total 126 ,4021 1,36842 ,12191 ,1608 ,6434 -2,67 4,00 
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Bilaga L 

 
Kontrolltest för olivoljor. 

 

      

Grupp Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,613 2 3,807 2,340 ,105 

Within Groups 97,597 60 1,627   

Kontroll 

Total 105,210 62    

Between Groups 8,883 2 4,442 2,915 ,062 

Within Groups 91,406 60 1,523   

Experiment 

Total 100,289 62    

 

 

Bilaga M 

 
Medelvärdesdifferenser för parfymer. 

 

        

 95% Confidence Interval for Mean 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

Minimum Maximum 

Sällan 23 -,0435 1,63702 ,34134 -,7514 ,6644 -2,67 3,33 

Ibland 36 ,5833 1,34371 ,22395 ,1287 1,0380 -2,00 3,67 

Ofta 67 ,6269 1,59177 ,19447 ,2386 1,0151 -2,33 4,00 

Total 126 ,4921 1,54270 ,13744 ,2201 ,7641 -2,67 4,00 

 

 

Bilaga N 

 
Kontrolltest för parfymer. 

 

       

Grupp Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,789 2 4,894 2,345 ,105 

Within Groups 125,220 60 2,087   

Kontroll 

Total 135,009 62    

Between Groups 8,441 2 4,221 1,839 ,168 Experiment 

Within Groups 137,732 60 2,296   
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Grupp Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9,789 2 4,894 2,345 ,105 

Within Groups 125,220 60 2,087   

Kontroll 

Total 135,009 62    

Between Groups 8,441 2 4,221 1,839 ,168 

Within Groups 137,732 60 2,296   

 Total 146,173 62    

Bilaga O 
 
Användningsfrekvens färgutskrifter 

 

      

Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error 

Sällan 57 3,67 ,770 ,102 

Ibland 5 3,60 ,760 ,340 

Ofta 1 4,00 . . 

Kontrollgrupp 

Total 63 3,67 ,758 ,096 

Sällan 56 4,02 ,741 ,099 

Ibland 4 4,08 ,569 ,285 

Ofta 2 3,83 ,236 ,167 

Experimentgrupp 

Total 62 4,02 ,716 ,091 

 
 
 


