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Sammanfattning 

Etableringar inom EU och utanför EU tar tid och kräver väl underbyggda beslut. Alla 

företag vill undvika kostnader som tillkommer på grund av att beslut inte är väl 

motiverade. Vi tror att en förståelse av företagets kunder kommer att leda till rätt val av 

etableringsmetod som leder till att företag ökar sina marknadsandelar och går med vinst. 

För om etableringen genomförs med kunskapen om företags kundsegment anser 

författarna att etableringen kommer att ske med framgång. Studien avslöjar dock inte 

vilken etableringsmetod företag bör välja. Författarna har valt att studera hur kunder 

agerar när de står inför valet av varumärke. För att koppla studien till Företag X har vi 

valt att studera hur konsumenterna i Företag X produktkategori resonerar kring valet av 

varumärke. Företag X tillverkar skidkonfektion men författarna har valt att generalisera 

produkterna till outdoorkläder. I studiens genomförande stod vi inför svårigheten att 

förklara kundernas verkliga agerande kopplat till kundernas resonemang kring valet av 

varumärke.  

  

Författarna valde att kombinera två olika metoder, triangulering, för att förklara 

fenomenet. Därför valde vi att använda semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide kombinerat med kvantitativa observationer. Intervjuerna genomfördes 

först och observationerna därefter för att utforma guiden till observationerna efter vad 

respondenterna uttryckt. Vi ansåg även att studien var explorativ då vi försökte förklara 

ett fenomen och att våra egna erfarenheter var av värde för studiens framfart. Det bidrog 

till av vi med hjälp av abduktion skapade en intervjuguide som studien skulle kretsa 

kring.  

  

Studien resulterade i tre gemensamma faktorer som är avgörande för konsumenternas 

val av varumärke inom produktkategorin. 

  

Design, konsumenterna kräver genomtänkt design för användningsområdet. Kvalité, 

respondenterna kräver att produkten håller i flera år och det är därför viktigt att 

produkterna är av hög kvalité. Kvalitén bidrog också till att konsumenterna känner 

trovärdighet och tillförlitlighet för varumärket. Kundernas omgivning påverkar också 

valet av varumärke. Studien visar också att kunderna är villiga att betala upp till 5000 

SEK för ett ytterplagg inom produktkategorin. Priset är avgörande för var konsumenten 

väljer att inhandla produkten men inte nödvändigtvis för valet av varumärke.  

  

Studien är gjord på uppdrag av ett företag som verkar inom outdoorbranschen. Företaget 

är nystartat och lanserade sin första kollektion under hösten 2011.  
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Förord 

Studien har gett oss möjligheten till att fritt välja ett problemområde som vi är 

intresserade av. Möjligheten har även skapat att vi har fått göra en djupdykning i den 

kunskapsbas som finns kring varumärken. I sin tur har vi fått kunskaper och 

erfarenheter som vi tror kan användas i vårt framtida yrkesliv. Efter studien kommer 

båda författarna söka efter väl grundade beslutstaganden. 

  

Vi vill tacka vår handledare, Peter Hultén, för den uppbackning och konstruktiv kritik 

han har gett oss i både framgång och motgång. Han har hjälp oss att behålla 

motivationen genom hela arbetet.  

  

Vi vill även tacka uppdragsgivaren för den insikt vi har fått i deras verksamhet samt 

möjligheten till att påverka deras organisationsutveckling. Studien har inte endast gett 

oss erfarenhet till hur en studie skall disponeras utan även hur organisatoriska beslut kan 

tas.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka respondenterna för att de tagit sig tid att besvara våra 

intervjufrågor och låtit oss analysera deras svar.  

 

Författarna. Sahar Bokharaei och Anton Olofsson  
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1.1 Problembakgrund 

Hur kan vi etablera vår verksamhet i ett land utanför EU, för att öka våra 

marknadsandelar? 

 

Det är Företag X fråga till författarna. Företag X tillverkar skidkonfektion för liftburen- 

och topptursskidåkning. Företagets mål är att tillverka högkvalitativa premiumprodukter 

med väl genomtänkt funktion och design. Tillverkning av företagets samtliga produkter 

sker inom EU. Företag X är nystartat och har sedan starten 2009 inte genererat vinst. Vi 

har valt att inte skriva ut företagets namn då det ej är av betydelse för studien, utan de 

kommer att benämnas vid Företag X. 

 

Företag har under lång tid etablerat sig utomlands för att öka försäljningen och öka 

företagets konkurrenskraft. Internationalisering är inget nytt fenomen och genom tullfria 

zoner i världen, såsom EU, har många handelsbarriärer sänkts. Ett enkelt sätt att 

internationalisera organisationen är att börja exportera företagets produkter, genom egna 

etablerade försäljningskanaler i företagets hemland. Det kan dock bli svårt för 

huvudkontoret att hantera flertalet marknader och länder på ett effektivt sätt utan att 

anställa fler eller outsourca tjänsten. För att kunna öka försäljningen och 

konkurrenskraften på sikt bör företaget använda sig av en etablerad 

försäljningsorganisation i landet. För alla etableringar utomlands krävs val av 

etableringsmetod och organisationsform för att ta sig an den nya marknaden (Picot-

coupey, 2009, s. 24-25). Enligt Madhok (1997, s. 41) är det första problemet som 

företaget möter, att ta beslutet att det ska etablera sig på en utländsk marknad. När det 

första problemet är beslutat uppstår frågan hur etableringen skall ske. Ska etableringen 

ske av egna distributionskanaler ägda av företaget eller är det effektivare att använda 

befintliga utomstående försäljningskanaler. Hur etableringen kommer att ske har stor 

betydelse för företagets framtida utfall på marknaden. Valet av fel strategi kan även 

medföra stora kostnader att ändra befintlig etableringsmodell, kostnader som kan få 

stora konsekvenser (Anderson & Coughlan, 1987, s. 80). Därför är det viktigt att valet 

av etableringsmodell är väl underbyggd.  

 

Företag X har tagit beslutet att etablera sig utomlands, i och med deras första kollektion, 

men inte haft några positiva siffror sedan start och därför anser författarna att det 

grundläggande problemet ligger i att företaget behöver ta fler marknadsandelar och växa 

på marknaden innan de etablerar varumärket ytterligare. Därför har frågeställningen 

från Företag X i samråd med författarna ändrats till. 

 

Vad behöver vi göra för att ta fler marknadsandelar och möta konkurrensen från de 

redan etablerade varumärkena i samma produktkategori? 

 

 
1. INLEDNING  

 
 I kapitlet kommer ni får veta vilka våra motiv  

är och vad studien ska undersöka. 
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Premium varumärken använder ofta en mix av hög och låg kontroll i 

försäljningskanalerna för att effektivt marknadsföra varumärket (Parment, 2008, s. 262). 

Hög grad av kontroll genom egna butiker och låg kontroll genom användning av agenter 

med tillgång till värdefulla återförsäljare som speglar varumärket. 

Distributionskanalerna har därför stor betydelse för att kunna bygga och bibehålla ett 

starkt varumärke på sikt (Parment, 2008, s. 262). Låg kontroll är användbart för att öka 

konkurrenskraften på en ny marknad utan hög finansiell risk och hög kontroll ger 

företaget större möjligheter till att erhålla stora vinster (Lu et al., 2011, s. 62). Företag X 

har idag genom sitt kontaktnät kunnat sprida sina produkter till flertalet butiker inrikes 

och utrikes. Företag X har även blivit uppmärksammade i branschtidningar för deras 

design. Därför ser författarna att det är kunden som måste definieras och att segmentet 

skall förtydligas. Företag X har en uppfattning om vilka deras kunder är men det är 

fortfarande för tidigt för att avgöra det med säkerhet. De är säkra på vilka varumärken 

som är deras konkurrenter och genom att lära känna konkurrenternas segment kan ett 

förtydligande av det egna segmentet genomföras som i sin tur leder till ökade 

marknadsandelar. Kundsegment krävs för att marknadsföringen skall kunna avgränsas. 

Segmenten bör vara effektiva, mätbara, vinstgivande samt genomförbara (Jobber & 

Fahy, 2009, s.117). Vilket innebär att ett segment måste vara inriktat på en avgränsad 

population där individerna i populationen är homogena och mätbara.  
 

Vid uppstartande av ett nytt varumärke kan olika framgångsfaktorer framhävas, 

exempelvis att varumärket skall tilltala kunden (Batra et al., 2012, s. 13). Då 

premiumvarumärken ligger i en högre prisklass måste en köpvillighet finnas hos 

kunden, till följd av vad varumärket genererar till kunden (Kristensen et al., 2012). 

Företaget måste även skapa en identitet till varumärket för att kunderna ska attraheras 

till produkterna. Konsumenter har en egen identitet som ger dem incitament till att 

handla ett visst varumärke på grund av varumärkets identitet. Aaker (1997) lyfter fem 

olika dimensioner av varumärkets personlighet. Vid förtydligande av egenskaperna i 

dimensionerna kommer kunden att attraheras positivt eller negativt till varumärket. 

Vilket gör det viktigt för företaget att i första hand se produkten ur konsumentens 

perspektiv och förstå hur de agerar vid köp av produkter i kategorin. Den 

produktkategori som Företag X verkar i är en specialiserad nisch där produkterna 

kategoriseras av flera varumärken fokuserade på funktion, kvalité och material. På 

grund av att det finns många produkter som uppfyller kundens behov måste företagen 

differentieras för att kunna nå kunden. Även mjuka värden kring varumärket, känslor 

som ett varumärke ger, som kan påverka valet. Kunder påverkas också av deras vilja att 

associeras med en specifik social tillhörighet (in-group) eller vilja att inte associeras till 

eller vara neutral till en specifik grupp (out-group) (White & Dahl, 2006, s. 411) som 

styr hur konsumenten handlar. Kunden är inte alltid medveten om vilken in-group den 

har behov av att tillhöra. Han et al. (2012) har kategoriserat konsumenter i fyra olika 

grupper beroende på deras bakomliggande syfte i val av varumärke. Det gäller dock 

endast premiumvarumärken som ger en känsla eller identitet till konsumenten. Vad 

kunderna söker är viktigt för företaget att förstå, för att marknadsföringen riktas rätt. 

Därför behöver identifiering av kundgruppen att ske och vad som attraherar och 

karaktäriserar dem. Däremot kommer inte endast identifiering av segment att räcka för 

att Företag X skall växa sig starkare och börja generera vinster. I produktkategorin finns 

det flertalet varumärken som gör likvärdiga produkter. Till följd av produkternas 

prisklass och hållbarhet byter inte kunderna ut produkterna varje säsong. Därför vill 

författarna i studien veta:  
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Vad påverkar konsumenters val av premiumvarumärken inom produktkategorin 

outdoorkläder? 

1.2 Syfte 

Med diskussionen i problembakgrunden är vårt syfte att försöka skapa en förståelse till 

konsumenternas beteende och hur de tar beslut mellan olika outdoorvarumärken. 

Företag X kommer kunna använda förståelsen för att besluta hur en fortsatt expandering 

av företaget skall ske. Genom att Företag X lär känna och definierar deras kunder menar 

vi att företaget kan rikta marknadsföringen bättre mot deras segment som leder till att 

vinsten kommer att öka. Kunskapen om föregets segment kommer i sin tur att underlätta 

framtida etableringsbeslut. 

1.3 Begränsningar 

Det är viktigt för läsaren att vet vilka begränsningar studien innehar. Studien är 

utformad för att hjälpa Företag X att generera vinst. Det innebär att författarna har valt 

att begränsa studien till de faktorer som är av intresse och kommer att gynna Företag X 

framfart. Författarna har valt att generalisera Företag X som ett outdoorvarumärke för 

att de flesta konkurrenter inom skidkonfektion är varumärken inom segmentet outdoor. 

 

Författarna har lyft delar av aktuell varumärkesforskning, det finns dock mycket mer 

forskning kring konsumentbeteende kopplat till varumärket. Däremot har författarna 

valt att avgränsa studien till de faktorer som är väsentlig för att veta vad som gör att 

kunden väljer olika varumärken. Vi har vi valt att använda oss av de faktorer som 

konsumenterna själva uttrycker. 

 

Förståelse av konsumenterna har skett genom en kvalitativ metod som kompletterats 

med en kvantitativ metod. Med följd av ett bekvämlighetsurval då studien är riktad mot 

en speciell målgrupp. Respondenterna i studien består delvis av kunder till Företag X 

och konkurrerande varumärken för att författarna skall kunna veta att de tillhör 

målgruppen. Författarna har i och med urvalet skapat en idé om hur Företag X segment 

bör se ut, dels till följd av information från företaget men även av tidigare erfarenheter. 

Det kan medföra en viss snedvridning till hur studiens konsumenter agerar. Det är hur 

konsumentgruppen agerar och tycker som studien grundar sig på vilket medför att den 

inte kan generaliseras till hur andra konsumentgrupper agerar. 

1.4 Studiens disposition 

Studien kommer att disponeras i sju kapitel, inledning med problemdefinition, metod, 

teori, resultat, analys, slutsatser och diskussion. Studien är utformat med ett 

kronologiskt perspektiv för att det skall vara lätt för läsaren att förstå slutsatserna 

författarna presenterar i kapitel sex. Däremot har studien med dess abduktiva natur inte 

skrivits i den ordning. Studien har börjats vid skapandet av en intervjuguide som 

därefter skapat resterande delar av studien. Alla delar i den slutgiltiga rapporten har varit 

beroende av varandra. Därför har många av kapitlen i studien skrivits parallellt. Nedan 

finns en beskrivande figur. 
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Fig1. En förklarande bild till studiens disposition, abduktiva natur.  

1.5 Information om företagets verksamhet  

Av hänsyn till företaget och dess önskan om att förbli anonyma kommer det verkliga 

företagsnamnet inte användas i uppsatsen. Företaget kommer att benämnas Företag X. 

 

Företag X tillverkar skidkonfektion för liftburen- och topptursskidåkning. Företagets 

mål är att tillverka kläder med hög funktion och tilltalande design. Tillverkning av 

företagets samtliga produkter sker inom EU. Företag X har än inte visat några positiva 

resultat sedan bolagets start 2009. Det innebär att företaget är i behov av eget kapital för 

att verksamheten ska fortgå. Det är inte hållbart i längden och Företag X måste visa 

positiva siffror inom en snar framtid för att verksamheten ska kunna fortgå. Dock har 

företaget ökat sin försäljning från tre till åtta länder till det andra året som produkterna 

finns i butik, vinter 2012/2013. Försäljningen inför vinter 2012/2013 har varit väldigt 

hård för många varumärken och att öka när de flesta varumärken minskar är ett 

formbesked. Företagets första kollektion lanserades vintern 2011/2012, med försäljning 

via ett återförsäljarnät i Sverige, Schweiz samt via en nätbutik med säte i Tyskland. Till 

hösten 2012 tillkommer Norge, Italien, Spanien, Andorra, USA, Österrike och butiker i 

Tyskland. Företaget ökar från 39 till 83 butiker sammanlagt i alla länder. Företag X har 

mottagit flera positiva besked på marknaden inför den kommande kollektionen 

2012/2013. Företaget har positionerat sig som ett premiumvarumärke inom 

skidkonfektion genom att erbjuda funktionella produkter med innovativ design och hög 

kvalité. Prisbilden reflekterar också ett premiumvarumärke på marknaden och valet av 

återförsäljare har begränsats till specialistbutiker inom outdoor- och skidkonfektion. 

Företaget har begränsad budget för marknadsföring och har därför valt att satsa på några 

få aktiviteter. Företag X har skickat ut sin produktkatalog tillsammans med ett nummer 

av välkänd branschtidningen i början av skidsäsongen. De använder också profiler som 

använder och tävlar i företagets produkter. Produkterna har också recenserats i flertalet 

branschtidningar med goda resultat. 
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2. METOD 
 

Metoden är skriven för att läsaren skall veta det tillvägagångssätt som studien har 
använt. För att läsaren skall se ur författarnas perspektiv samt att läsaren skall 

kunna ta ställning till studiens genomförande. 
 

2.1 Förförståelse 

Båda författarna har arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln och båda konsumerar 

premiumprodukter som kan påverka studiens resultat och författarnas synsätt. 

Författarna är medvetna till vilka varumärken de själva väljer vilket ger dem en 

subjektiv bild av hur den medvetna konsumenten agerar.  

 

Författarna valde att studera konsumenternas val av premiumprodukter för att undersöka 

vad det var för underliggande faktorer som påverkade köpsituationen samt om dessa 

kunde kopplas till varumärkets attribut. Författarna vill veta hur Företag X skall 

utveckla deras verksamhet för att växa och eftersom att en av författarna gjorde praktik 

på Företag X finns det en förutfattad mening som kommer att påverka studiens synsätt. 

Praktiken var en del i ena författarens sjätte termin på Civilekonomprogrammet. Företag 

X är ett litet företag vilket gör att den ena författaren delvis varit en del i företaget. Det 

leder till att synsättet påverkas positivt hävdar vi, då ambitionen för att ge Företag X 

användbar data ökar. 

 

Författarna studerar civilekonomprogramet med inriktning handel och logistik. Det 

finns delar i större delen av de 82,5 hp respektive 90 hp företagsekonomi, A-C nivå, 

som respektive författare läst som ger en förkunskap till ämnet kring marknadsföring 

och växande företag. De anser att en stor del i varje företags ageranden är att succesivt 

växa och öka försäljningen. Vilket författarna anser vara grunden för både handel och 

logistik, därför har företaget och deras problem intresserat författarna. 

2.2 Kunskapssyn 

Bryman och Bell (2005, s. 29) nämner två kunskapssyner, hermeneutisk och 

positivistisk. Det är en tydlig skillnad mellan vetenskaplig fakta som är ett resultat av 

forskning och grundlöst tyckande, det är bara kunskap som kan uppfattas via sinnena 

som kan anses som verklig kunskap (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27). Därför är det 

viktigt för författarna att styrka deras fynd med att kontrollera dessa i den verkliga 

miljön där konsumenten agerar. 

 

Författarna vill anta en positivistisk kunskapssyn för att målet är att resultatet ska ge en 

förklaring till ett orsakssamband (Johansson – Lindfors, 1993, s. 46) i enlighet med 

studiens övergripande frågeställning. Positivismen utgår från en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt med klar skillnad mellan fakta och värderingar (Bryman & Bell, 2005, s. 

27). Positivismens utgångspunkt betyder att vetenskapen ska vara objektiv, fakta ska 

bidra till insamlingen av data och utvecklingen av ett teoretiskt ramverk som analyseras 

med hjälp av teorin (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Det är svårt för forskare att placera 

sina förutfattade meningar i parantes då en tolkning av verkligheten skall se. Forskaren 



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 
6 

 

kommer att associera till sina egna perspektiv och klargöra för det som forskaren ser 

som sanning. Författarna är medvetna om bristen. Författarna skall tillämpa en 

fenomenlogisk syn där de ser saker från den studerades perspektiv (Bryman & Bell, 

2005, s. 31). På så vis kan författarna styrka att det studien konstaterar inte kommer från 

författarnas egna ställningstaganden, även om en av författarna innefattas av Företag Xs 

kundsegment. Studien kommer att förklara ett fenomen som beskrivs i syftet: skapa en 

förståelse till konsumenternas beteende och hur de tar beslut mellan olika varumärken. 

Det innebär att studien är av explorativ natur.  

 

Positivismen har en passiv människosyn och utgår från att forskningen sker utifrån 

social fakta, kritiken mot hermeneutiken är att den fokuserar på sociala definitioner som 

inte anses vara fakta (Johansson – Lindfors, 1993, s. 43). Enligt positivismens 

kunskapssyn ska även förhållandet mellan forskare och undersökta vara värderingsfri 

(Johansson – Lindefors, 1993, s. 45). Författarna avser att studera de sociala aspekterna 

som får konsumenter att välja ett varumärke framför en annan och de är medvetna om 

att deras värderingar och tidigare erfarenheter kan påverka och färga studien. 

Författarna anser dock att informationsinsamlingen kring ämnet kommer skapa en 

värdering i studien vilket bidrar till att en helt värderingsfri natur inte går att skapa. Men 

de eftersträvar ett objektivt förhållningssätt för att inte påverka studiens resultat. Genom 

att medvetengöra att författarnas tidigare erfarenheter och värderingar kan påverka 

studiens resultat hjälper det författarna att vara objektiv under studiens förfarande. 

Bryman och Bell (2005, s. 27) diskuterar dock svårigheterna att klargöra exakt vad 

positivismen enhälligt står för och författarna anser att de inte till fullo antar en 

positivistisk kunskapssyn.  

2.3 Teoretiskt angreppssätt   

Författarna har i och med sin förkunskap sett att deras kunskap kan användas i hur 

forskningen kan ta form. Därför har studien börjat vid skapandet av den intervjuguide 

som finns på nästa sida. Därefter har teori samlats för att bekräfta det författarna vet 

genom tidigare erfarenheter. Insamlingen av teori har även skapat en möjlighet till att 

revidera och komplementera den intervjuguide som har skapats. Den systematiska 

kombinationen som studien har haft har inspirerats av den icke linjära systematik som 

Dubois och Gadde (2002, s. 556) diskuterar. På så vis har studien vandrat mellan vad 

forskarna vet från tidigare erfarenhet, den empiri som samlats och med befintlig teori. 

Dubois och Gadde (2002, s. 555) har funnit att om forskaren går mellan en 

forskningsaktivitet och en annan kan den mer utvecklat förstå både teorin samt empirin. 

Det finns två typer av data, aktiv och passiv. Där aktiv data står för den empiri som 

upptäcks exempelvis genom intervjuer och det passiva data består av teorier som sökts 

fram. En studie som vill finna mycket aktiv data kräver att forskaren är väldigt passiv i 

sig (Dubois & Gadde, 2002, s. 557). I studien finns en balans mellan aktiv och passiv 

data, däremot är inte forskarna helt passiva i samlandet av aktiv data då de vet vilka 

frågor som behöver besvaras för att frågeställningen skall kunna besvaras. Studien är 

inte rent induktiv, inte heller rent deduktiv, studien karaktäriseras av ett abduktivt 

angreppsätt. 
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2.4 Intervjuguide 

1. Påverkansfaktorer 
- Butikens bemötande 
- Inre faktorer - känslor, uppfyllelse av 
bekräftelsebehov 
- Yttre faktorer – bloggar, reklam, 
sponsring 
- Till vem köper kunden varan?  
När, tidpunkt? 
- Ensam eller shoppa med vänner?  
 

2. Val av varumärke 
- Vad avgör valet av varumärke?  
- Produktegenskaper, uppfattade fördelar  
- Differentiering på vardags och 
fritidskläder 
- För vilka belopp?  

3.  Profil 
- Ålder 
- Kön 
- Inkomst/yrke 
- Fritidsintressen 
- Bostadsort 
- Ekonomisk situation 
 

4. Social Tillhörighet/Psykografiska 
faktorer. 
- Fritidsintressen 
- Social tillhörighet 
- Köpbeteende 
- Livsstil 
- Personlighet 
 

5. Övriga 
 
 
 

 

 
Fig 2. Intervjuguide 

2.5 Multimetodologi  

Det är som tidigare nämnts en explorativ studie. Författarna har valt att använda 

multimetodologisk triangulering för att nå en högre trovärdighet i studien på grund 

avsaknad av tillräckligt stort urval, vilket en kvantitativ enkätundersökning kräver. 

Kombinerade datainsamlingar kan skapa aspekter och insikter som forskaren tidigare 

inte reflekterat över (Dubois & Gadde, 2002, s. 558). Studiens djupintervjuer efterföljs 

med kvantitativa observationer för att bekräfta data från intervjuerna samt för att kunna 

dra relevanta slutsatser. Den multimetodologiska trianguleringen tillåter författarna att 

få mycket information inom det undersökta ämnet. Observationerna kompletterar de 

djupgående intervjuerna och styrker studiens tillförlitlighet. Johansson – Lindefors 

(1993, s. 130) beskriver att flera undersökningsmetoder ofta kombineras för att öka 

trovärdigheten. På grund av studiens bredd och djup kan forskare inte alltid förlita sig 

till en datainsamlingsmetod (Johansson – Lindefors, 1993, s. 130). Författarna har valt 

att använda djupintervjuer för att undersöka konsumenternas val då det tillåter 

respondenterna att svara fritt. Enbart kvantitativa undersökningar innebär att forskarens 

hypoteser endast kan bekräftas eller förkastas, därmed kan endast generaliseringar göras 

medan djupintervjuerna tillåter respondenterna att fritt yttra sina åsikter.  

 

Författarna har valt att använda multimetodologi för att det tillåter författarna att både 

ge nya insikter från de kvantitativa observationerna och uppmärksamma 
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respondenternas fria åsikter. Den kvantitativa undersökningen kan avslöja omfattningen 

av ett fenomen som uppdagas i den kvalitativa undersökningen (Johanessen & Tufte, 

2003, s. 78). Endast den kvantitativa ansatsen passar bra i undersökningar på områden 

där de redan finns goda kunskaper (Johanessen & Tufte, 2003, s. 77). Multimetodologin 

hjälper författarna samla mycket information inom det begränsade området som studien 

omfattar. Fria åsikter är av stor vikt för studien för att motivet till att välja ett varumärke 

framför ett annat kan skilja mycket mellan respondenterna. Observationerna hjälper 

också till att se hur respondenterna faktiskt agerar i köpsituationen, inte hur de säger att 

de agerar i djupintervjuerna. Observationerna tillför därför relevant data till studien, 

som kan bekräfta eller ge ny insikt till det som redan beskrivits i djupintervjuerna. Om 

resultaten från de olika ansatserna motsäger varandra behöver det inte nödvändigtvis 

vara dåligt för undersökningen utan det kan bidra till ett mer heltäckande resultat och 

nya tolkningar (Johanessen & Tufte, 2003, s 77). Alternativet för författarna hade varit 

att bara använda en av de nämnda undersökningsmetoderna eller att också komplettera 

med kvantitativa enkäter, men på grund av svårigheten att samla signifikant data för 

studien till valde författarna att utesluta enkäter som ett alternativ i studien. 

2.6 Intervjuer 

Valet av intervjuer baseras på att författarna vill hitta grunden för vad som gör att 

konsumenterna väljer mellan olika premiumvarumärken, därför anser författarna att en 

semistrukturerad intervju med några utvalda respondenter i kombination med en 

strukturerad observation kan besvara frågan. Intervjuer är den mest använda metod 

inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 360). Kvalitativa intervjuer riktar 

sig till att lyfta deltagarens synpunkter (Bryman & Bell, 2005, s. 361; Johannessen & 

Tufte, 2002, s. 97), vad som påverkar kunden att välja det ena varumärket över det 

andra. En semistrukturerad intervju ger deltagaren frihet att svara och intervjuguiden 

påverkar inte deltagaren i en den mån som en kvantitativ intervju hade (Bryman & Bell, 

2005, s. 361-363). Författarna har även valt att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer då det finns ett tydligt fokus på studien innan intervjuerna genomfördes. 

Bryman och Bell (2005, s. 366) beskriver att forskare som har ett tydligt fokus tenderar 

att använda sig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika 

frågeställningar. Intervjuguider är en del i semistrukturerade intervjuer, guiden måste 

vara flexibel men samtidigt tillräckligt för att forskaren skall kunna förstå deltagarens 

uppfattning.  

 

Intervjuguiden är inte en enkät där deltagaren svarar kort på frågor. Utan en guide till 

teman som kretsar kring studiens forskningsområde. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats för vidare analys. Respondenternas svar har sedan att kombinerats med 

kvantitativa observationer för att kunna bekräfta det som intervjuerna framhållit. 

Semistrukturerade intervjuer och observationer inrymmer en viss grad av flexibilitet 

som underlättar för forskarna att tänka alternativt kring processer och företeelser 

(Bryman och Bell, 2005, s. 318).  

 

Deltagande i intervjun är frivilligt, deltagarna har informerats detta både vid förfrågan 

om intervju samt vid intervjutillfället. Deltagarna har dessutom fått valet att inte besvara 

alla frågor om vissa frågor känns obekväma. De individer som intervjuats har blivit 

informerade om att de är en del av en uppsats på kandidatnivå samt att det som sägs på 

intervjun kommer att citeras i uppsatsen och visas för universitetet samt publiceras på 

diva portalen. Deltagarna vet därigenom att de dem säger är officiellt. För att dem inte 
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skall känna sig utlämnade har författarna att behandlat deras namn anonymt, då namnen 

inte är av betydelse för studien. Däremot berättade inte författarna hela studiens syfte, 

för att författarna inte vill att deltagarna skall vinkla deras svar till fördel eller nackdel 

för Företag X. Berättandet av syftet är en del av det informationskrav som etiskt bör 

finnas i studier (Bryman & Bell, 2005, s. 557). Författarna är medvetna om felet i 

handlingen och står för det. Information inhämtad från intervjuerna används endast för 

att styrka studien. Även om studien är på uppdrag kommer inte deltagarnas svar 

användas på något kommersiellt sätt. Författarna har inte heller framställt situationer 

som inte är sanna eller manipulerat sanningen, författarna strävar efter att veta 

sanningen. 

2.7 Observationer 

Observationerna hjälper till att fånga komplexiteten i valet hos konsumenterna i 

köpsituationen. Observationerna genomfördes av en av författarna. 31 personer 

observerades vid två tillfällen. Observationsschemat och motiven till observationerna 

återfinns i Appendix 1. 

 

Användande av semistrukturerade intervjuer har sina fördelar men då det finns risk att 

deltagarna ej är sanningsenliga eller minns fel är det bra att bekräfta deras beteenden 

med observationer av strukturerad natur (Bryman & Bell, 2005, s. 195). En strukturerad 

observation karaktäriseras av att forskaren använder sig av ett observationsschema, 

vilket innebär en form av regelverk till hur observationen skall ske (Bryman & Bell, 

2005, s. 197).  Data som samlas från observationen kan därmed likna den data som 

enkäter ger eftersom att regelverket skall vara strukturerat till den mån att de faktorer 

som är av intresse mäts (Bryman & Bell, 2005, s. 197). Det är väldigt viktigt att det 

finns ett tydligt fokus på observationsschemat (Bryman & Bell, 2005, s. 200). Studien 

försöker finna vilka kunder som väljer att köpa premium produkter, dels genom att 

observera kunden i sig och dels genom att studera vad kunden intresserar sig av i butik.  

 

Deltagarna i observationerna kommer inte veta att de deltar i en studie, därav kan 

författarna inte uppfylla det informationskrav som finns inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Johannessen & Tufte, 2002, s. 62; Bryman & Bell, 2005, s. 557). 

Diskussionen kring den etik som gäller vid observationer, där deltagaren inte känner till 

sitt deltagande, är omfattande. Författarna anser att det finns etiska översteg i studien 

gällande observationerna. Däremot kommer inga personer att kopplas till 

observationerna vid namn. Det är individernas konsumentbeteende som studeras. 

 

Den etiska princip studien bryter mot är att de observerade inte vet att observeras och 

har inget val att inte vara med studien. Medverkandet har inte varit frivilligt. Författarna 

har diskuterat om de i efterhand skall fråga deltagaren om det är okej att använda dess 

deltagande men konsekvensen skulle vara att deltagaren skulle känna sig kränkt då 

observationen redan är gjord. Ett alternativ som författarna diskuterat är att tillsammans 

med butiken placera informationsblad under den period som undersökningen är gjord 

där kunderna får valet att berätta för personalen att de ej vill deltaga i studien. Problemet 

som uppstår då är att kunderna kanske beter sig annorlunda då de vet att en 

undersökning genomförs. Det hade skapat en möjlighet för deltagarna att tacka nej till 

sitt deltagande. Dock infördes inte uppsättningen av informationsblad då författarna 

ville vara säkra på att de observerade agerade naturligt.  
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2.8 Urval 

I studien kommer ett bekvämlighetsurval att tillämpas. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att generalisering av studien inte går (Bryman & Bell, 2005, s.125). Författarna anser att 

deras förförståelse och erfarenheter av branschen bidrar till en uppfattning om vilka 

kunder som kan definieras i Företag Xs kundsegment, det är en bidragande faktor till 

bekvämlighetsurvalet i studien. Författarna anser det vara en styrka i studien att de 

undersökta personerna är faktiska kunder av premiumvarumärken. Däremot är de 

kunder vi kommer att möta är i stor sannolikhet inte representativa för hela 

kundsegmentet.  

 

Valet av intervjupersoner grundade sig i att finna personer som författarna ansåg vara 

representativa för Företag Xs kundsegment, konsumenter som handlar konkurrerande 

varumärken. Intervjuerna bestod av fem respondenter. De fick själva välja vilken plats 

intervjuerna skulle ske på och blev informerade om syftet av intervjuerna. 

 

2.8.1 Val av intervjuade respondenter 

Urvalet baserades på kunder som var faktiska kunder till konkurrerande varumärken i 

det undersökta varumärkets prisklass, premiumvarumärken. Det var viktigt för studien 

att respondenterna som intervjuades var faktiska konsumenter av konkurrerande 

varumärken som konsumenterna är villiga att betala ett premiumpris för och inte är 

generellt kunder till outdoor- eller skidkläder av varumärken i en annan priskategori 

som skulle kunna ge en felaktig bild av konsumentens värderingar av produkten. 

 

På grund av svårigheter att få access till kunder som handlar premiumvarumärken inom 

det valda undersökningsområdet (outdoorvarumärken) och det nischade kundsegmentet 

valdes fem personer ut som konsumerade konkurrerande varumärken. För att kunna 

fastställa att de intervjuade var faktiska kunder till konkurrerande varumärken och att de 

använde produkterna var författarna tvungna att säkerställa att så också var fallen. Ett 

alternativ hade varit att kontakta återförsäljare (exempelvis en webbshop) för en eller 

flera av de konkurrerande varumärkena och begära att få tillgång till information om de 

konsumenter som handlar produkterna och på så vis kunna intervjua dem. Dock ansåg 

författarna att det skulle vara svårt att få access till återförsäljarnas kunder eller 

varumärkena själva. Valet var därför att direkt försöka identifiera och hitta 

konsumenterna som använder dessa varumärken.   

 

För att begränsa urvalet och med möjlighet att få access till konsumenter valde 

författarna idrottsföreningen IKSUS Multisportsektion då multisportens grenar faller 

inom ramarna för de konkurrerande varumärkenas samt Företags X användningsområde 

för produkterna. Genom sektionens sponsoransvarige uppgavs fem personer som 

använde produkter från konkurrerande varumärken. 

 

Författarna kontaktade sedan personerna via telefon med en förfrågan om vidare 

intervju och en kort förklaring med studiens syfte.  Respondenternas namn redovisas 

inte i studien då det inte fyller något syfte för att kunna svara på studiens 

problemformulering, någon som också respondenterna informerades om under 

intervjutillfället. Respondenterna frågades sedan under intervju tillfället vilka 

varumärken som de hade konsumerat för att säkerställa att det var ett varumärke inom 
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varumärket priskategori. Alla respondenter är aktiva skidåkare med intresse för sporter 

inom aktivt friluftsliv som de konkurrerande varumärkena inriktar sig till och som 

regelbundet använder produkter från konkurrerande varumärken.   

 

Respondenterna (konsumenternas) krav på varumärket och produkten var viktigt för 

studien, för att säkerställa att de besatt de krav som kundgruppen innehar på 

högkvalitativa premiumprodukter. Som var av intresse för studiens varumärke. Att 

respondenterna var faktiska användare och konsumenter av konkurrerande varumärken 

anser författarna viktigt för att kunna återge en så tillförlitlig bild av konsumenter som 

inhandlar premiumvarumärken inom outdoor kategorin som möjligt. Under intervjuerna 

så klargjorde även respondenterna vilka varumärken som var tänkbara 

premiumvarumärken innan konsumtion samt vilka varumärken de hade köpt produkter 

ifrån. Till konkurrerande premiumvarumärken anser författarna hör; Norröna, Arcteryx, 

Sweet, Haglöfs, Peak Performance och klättermusen som alla tillverkar kläder för 

skidåkning och aktivt friluftsliv (outdoorvarumärken) i Företag X´s prisklass. Norröna, 

Arcteryx, Sweet, Haglöfs och Peak Performance är även uttalade konkurrenter av 

Företag X. 

 

 

 

Respondent/kön Datum Tid Ålder 
 

Plats för intervju 

1. Man 2012-05-08 Ca 20 min 25 år Vald av respondent 
2. Kvinna 2012-05-08 Ca 25 min 26 år Vald av respondent 
3. Man 2012-05-10 Ca 25 min 27 år Vald av respondent 
4. Man 2012-05-10 Ca 25 min 29 år Vald av respondent 
5. Man 2012-05-16 Ca 20 min 33 år Vald av respondent 
 
Tabell 1. Respondentfakta 
 

 

Då observationen syftar till att observera Företag Xs kundsegment är det viktigt att 

observationen sker i en miljö där kunderna handlar. Därför är de observerade kunder 

som besöker Utebutiken i Umeå, en butik centralt placerad i Umeå. Butiken valdes för 

dess specialisering, kunskap hos personal och nischade inriktning mot friluftsliv. 

Butiken valdes också på grund av butikens sortiment som innehåller flera 

premiumvarumärken. Vid dem tillfällen det var mer än en besökare i butiken valde 

observatören ut de deltagare som observerades för att undvika missuppfattad data. 

Kontakt med deltagaren kommer inte att ske, den observerade fick aldrig veta att den 

blev observerad vilket ger trygghet i att kunden inte ändrade agerande till följd av att 

den var iakttagen.  

2.9 Dataanalys 

Den kvalitativa datainsamlingen, från intervjuerna, var av första prioritet och samlades 

in i det första skedet. Målet var att svaren från intervjuerna skulle avgöra vad som skall 

bekräftas i observationerna. Det skulle i sin tur svara på problemformuleringen.   

Kvalitativa metoder kan skapa hypoteser för studien som i efterhand stärks med 

kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2005, s.505). Däremot har författarna valt i och 
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med den explorativa studien att hypoteser inte skall ställas utan både de kvalitativa och 

de kvantitativa data skall bidra till att bekräfta teori och förklara området. Intervjuerna 

spelades in och genomfördes av den ena författaren, avlyssningen samt transkriberingen 

genomfördes av den båda författaren som även sorterade respondentens svar i olika 

kategorier utefter de teman intervjuguiden har. I det skedet diskuterades även om 

frågorna som hade ställts var ledande för att veta om respondentens svar inte skulle 

kunna användas då den inte skulle vara respondentens fria åsikt. Inga utav svaren som 

respondenterna gav och som används i studien uppfattades som placerade av 

intervjuaren.  

 

Författarna har i ett tidigt skede sorterat teman, kodat, där de söker information. 

Kodningen har använts vid datainsamling, redovisning samt analys. Kodning av 

kvalitativ data innebär att data samlas i kategorier som en del i att fragmentera (Bryman 

& Bell, 2005, s. 457-459). Kodningen består av påverkansfaktorer, val av varumärke, 

profil, social tillhörighet samt övrigt. Risker med att koda är att den narrativa 

informationen, händelser i omgivningen, faller bort från resultatet (Bryman & Bell, 

2005, s. 462). Författarna har försökt att framhäva känslan i samtalet genom att 

ordagrant citera respondenterna. Vid transkribering har citat placerats in under 

rubrikerna och delar av intervjuerna har sorterats ut för att skapa sammanhang, därefter 

redovisas. Författarna har medvetet valt att inte använda några dataprogram för 

sammanställandet av resultat, mängden material var hanterbar nog. Bryman och Bell 

(2005, s. 467) påvisar att det är allt vanligare och bra att använda dataprogram såsom 

CAQDAS och NVivo. Men författarna hade ingen förkunskap i dessa program och såg 

ingen nytta i användandet. De kvantitativa data samlad från observationerna är inte 

heller införda i några dataprogram för kvantitativa data, SPSS, eftersom att en 

sammanställning i Excel var tillräcklig för författarnas syfte i att deskriptivt bekräfta 

konsumenters ageranden. Eftersom att de kvantitativa data syftade till att visa hur 

konsumenten faktiskt agerar efter att vi hade frågat konsumenten hur den agerat valde 

författarna att styrka underlaget med deskriptiv data. Samt söka avvikelser i 

observationerna. Observationerna omfattades av ett strukturerat observationsschema 

vilket omvandlades till kvantitativ data.  

2.10 Uppdragsgivaren 

Uppdragsgivarens anonymitet behandlas av full respekt av författarna, lika mycket som 

respekten till deltagarna. Anledningen till anonymiteten är för att författarna tror att 

information om företaget som presenteras i studien kan vara av skada då konkurrenter 

kan ta fördel av den information som är given. All information om Företag X är därför 

kodad, exempelvis med namnet som en pseudonym, för att läsaren inte skall kunna 

koppla studien till uppdragsgivaren. Bryman & Bell (2005, s. 562) framhäver 

svårigheten med att skydda organisationen då viss fakta krävs för fallstudien, 

exempelvis organisationens natur, vilket i sin tur läsaren kan koppla till vilken 

organisation studien behandlar. Organisationen är informerad om risken och ser själva 

ingen större risk i att vara uppdragsgivare och släppa den informationen i studien. Vilket 

innebär att författarna har Företag Xs medgivande till all information presenterad i 

studien.  
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2.11 Källkritik och val av litteratur 

All litteratur i studien är publicerade verk antingen i bokform eller i vetenskapliga 

artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. För att finna relevanta artiklar 

har författarna sökt på Umeå Universitets databas utgiven av Universitetsbibliotekets 

(UB) hemsida, ub.umu.se. Författarna har även sökt via Google Scholar, 

google.se/scholar, vilka ger avvikande resultat från UBs söktjänst då Google Scholar 

sorterar artiklarna efter relevans i både titel och i abstrakt. Dessutom har enskilda 

sökningar gjorts genom Emeralds egna sökmotor, emeraldinsight.com, även då den 

ingår i UB och Google Scholars söktjänster. 

 

Sökorden har baserats på den intervjuguide som finns och de som använts i de olika 

områdena redovisas i figuren nedan. 

 

1. Påverkansfaktorer 
Success factors in business, Success 
factors, marketing mix, endorsement, 
sponsoring, point-of-purchase, 
segmentation, purchase intentions, 
consumer behavior, customer behavior, 
multiattribute model, word of mouth 

2. Val av varumärke 
Brand, Brand Choice, Brand Love, New 
brands, Brand launching, consumer 
preferences, brand image, brand trust, 
brand equity 

3.  Profil 
Inga enskilda sökningar 

4. Social Tillhörighet/Psykografiska 
faktorer. 
Social consumption, word of mouth, brand 
personality, reference groups, in-groups, 
out-groups 

5. Övriga 
Inga enskilda sökningar 
 
 

 

 

Fig 3. Sökord 

 

Då alla artiklar är funna ur vetenskapliga tidskrifter och även blivit refererade, av andra 

forskare, står författarna säkra i den information de tillhandahåller. Artiklarna har även 

granskats av författarna för att avgöra att de är relevanta för studien. Specifik forskning 

kring kunders agerande i det segment studien söker svar på är begränsad vilket innebär 

att forskarna har använt sig av generella eller övergripande studier inom området av 

marknadsföring och konsumentbeteenden. Däremot finns det referenser till studier som 

är specifika i sitt användningsområde eller att metoderna i studien är ifrågasatta. I de fall 

har författarna i och med den abduktiva studien grundat sig i att respondenterna kan 

bekräfta teorin. Vilket ger författarna trygghet att informationen är användbar i 

forskningssammanhanget.  

2.12 Sanningskriterier 

Studien är inte generaliserbar då studien i dess kvalitativa natur endast kan replikeras i 

exakt lika omständigheter. Författarna tror däremot att respondenterna skulle besvara 

frågorna detsamma, givet att de är i samma situation och frågorna är densamma. 



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 
14 

 

Användandet av bekvämlighetsurvalet är en stor del till varför studien är begränsad. För 

att få ett representativt resultat som hade kunnat generaliseras skulle studien behövt ha 

en bredare problemformulering samt att fler personer hade intervjuats under en längre 

period. 

 

Författarna står fast vid att de data som har framställts är av användning och är 

intressant för Företag X framtida satsning. De visar vad en liten del av framtida segment 

anser viktigt. 

 

För att säkerhetsställa att inga data försvinner har författarna spelat in intervjuerna som 

noggrant transkriberats av båda författare för att säkerhetsställa att inga data försvinner. 

Därefter har båda författarna sammanställt data för att misstolkningar inte skall uppstå. 
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3. TEORI 
 

Som stöd för vårt emiriska material har vi  
utgått från teorier som vi anser går att koppla till vår frågeställning.  

 

3.1 Ingress till varumärken   

Varumärket är en viktig del i kundens beslutsfas, varumärket följs av förväntningar och 

i vissa fall är varumärket helt avgörande för kunden (Fisher et al., 2010). Kunden skapar 

därmed en trygghet till ett varumärke och väljer att agera därefter. För att kunder skall 

vilja köpa premiumprodukter gör varumärket stor skillnad, om det finns en kännedom 

om varumärket (Huang & Sarigöllü, 2012, s. 96).  Huang och Sarigöllü (2012) studerar 

hur medvetenhet kring varumärket påverkar utfall, inom förpackade konsumtionsvaror. 

Huang och Sarigöllü (2012, s. 96) visar att utfall är korrelerat till medvetenhet till 

varumärket men i form av att medvetenheten kring varumärket skapas då företaget 

lyckas sälja deras produkter. Då ses antalet sålda varor som ett mått på medvetenheten 

kring produkten. Däremot påvisar Huang och Sarigöllü (2012) att det nödvändigtvis inte 

behöver finnas en medvetenhet om varumärket innan kunden besöker butik, speciellt då 

det gäller varor som kunden ofta inhandlar, utan beslut kan ske direkt i butik och i detta 

fall kan det vara presentationen i butik som är avgörande. Det är alltså inte bara 

avgörande för kunden i beslutsfasen utan även företagets resultat är beroende på 

kännedomen av varumärket. Huang och Sarigöllü (2012, s. 97) visar att kunder generellt 

inte gör väl grundade beslut till vilket varumärke de inhandlar, de har inte sökt 

information på förhand. Fisher et al (2010, s. 833) påvisar däremot att i 

dagligvaruhandeln skiljer sig värdet av ett varumärke jämfört med andra industrier. 

Värdet av varumärket är lägst inom dagligvaruhandeln, konsumtionsvaror, däremot inte 

tillräckligt lågt för att inte ha en betydelse (Fisher et al., 2010, s. 833). Kunden visar att 

den inte är lojal till varumärken, utan kan enkelt välja att byta produkt om den blir 

påverkad. Konsumenten kan då bytt från det varumärke den i första hand hade tänkt 

köpa till ett annat. För att få kunden att byta varumärke påvisar Haung och Sarigöllü 

(2012, s. 99) att prissättningsstrategier är av stor betydelse. Däremot visar Kristensen et 

al. (2012, s. 53) att kunder är villiga att betala mer för produkter med hög kvalité. 

Kristensen et al. (2012) studerar hur vad kunder är villiga att betala bland herrskor, där 

de testade hur design, kvalité och varumärke korrelerade till betalningsvilja. Kunderna 

väljer gärna en vara som är väl konstruerad, med bra kvalité, om de känner till 

varumärket (Kristensen et al., 2012, s. 52). Då skapar konsumenten ett behov eller ett 

begär för varumärket.  

 

Nutiden påverkar hur konsumenter handlar, tiderna har förändrats med ny teknologi och 

global marknad. Hanteringen av varumärken har flyttats mellan produktorienterad, 

service- och företagsorienterad och därför skiljer sig varumärken inte bara mellan 

branscher, kulturer och geografiska platser utan även hur de ska hanteras (Iglesias et al., 

2011, s. 438). Det innebär att varje bransch måste utveckla en strategi som 

kommunicerar varumärkets kärnvärden lika på alla marknader utan att förmedla 

inkonsekventa värden och egenskaper som kan gör att varumärket upplevs lika på alla 

marknader. Ett varumärke är värdefullt endast när det ger värde för konsumenterna 

(Boatwright et al., 2009, s. 38). Iglesias et al., (2011) anser att synen på hur företag 
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bygger varumärken behöver ses över och omarbetas på grund av nya förändrade 

marknadsförhållanden, marknaden har förändrats med nya teknologier och en snabbt 

föränderlig marknad som innebär att varumärkens förvaltare behöver se över flera 

kommande frågeställningar; att flera intressenter påverkar varumärket mer än tidigare, 

skapa värde mellan alla intressenter, att kommunicera varumärket rätt på en splittrad 

marknad samtidigt som fler metoder och ny fakta måste skapas för att lära sig att bygga 

starka varumärken (Iglesias et al., 2011, s. 438). Rubinson (2008, s. 302) anser att 

marknaden har förändrats så mycket att marknadsförare är närmare början än slutet på 

att förstå hur de ska involvera konsumenterna att fördjupa relationen till varumärken. 

3.2 Påverkansfaktorer 

Kunder kan ha planerat sitt köp och därefter valt vilken butik 

de skall besöka eller kan spontant begett sig till butikerna där 

de söker något specifikt. Spontanköp brukar även främjas i 

butik med hjälp av gavelmarknadsföring alternativt att nya 

produkter framhävs. En välanvänd metod i butiker idag är 

marknadsföring i butiken, point-of-purchase marketing (POP). 

Det är en beprövad marknadsföringsmetod och använd på rätt sätt bidrar insatsen till en 

ökad försäljning. Metoderna består av exempelvis hyllpratare, interaktiva kiosker och 

informerande foldrar på plaggen där huvudsyftet av de är att påminna kunden om varan 

(De Pelsmacker et al, 2010, s. 476-477). I dagligvaruhandeln är POP vanligt, vimplar 

som hänger från hyllkanten, kuponger eller smakprov i butik. POP marknadsföring skall 

skapa uppmärksamhet för kunden – påminna – informera – övertala – skapa image, 

faktorerna är inte exkluderande. Med det menas att en POP kampanj kan lika mycket 

övertala som den skall skapa uppmärksamhet för kunden på plats i butik (De 

Pelsmacker et al., 2010, s. 477). Det är av vikt att varumärket innan införande av en 

POP metod noggrant valt ut vilka butiker deras produkter skall säljas i. Det är första 

steget till att nå kunder inom deras segment samt att varumärkets image kan förbättras 

eller försämras beroende på vilken återförsäljare som används och att placeringen i 

butiken också har en hög påverkande effekt i image synpunkt (De Pelsmacker et al., 

2010, s. 488). Det finns en relation mellan butikens miljö och konsumentbeteendet, en 

trevlig butik får kunden att stanna i butiken längre (Genom De Pelsmacker et al., 2010, 

s. 489, Mehrabian & Russel, 1974). Vilket i sin tur påvisar en större chans att POP 

kommunikationen kommer fram till kund på en övertalande nivå. 

 

Däremot i klädesbutiker används POP med försiktighet, ett exempel är då nya produkter 

skyltas extra. Samt i premiumbutiker ses sällan varken realisationer eller erbjudanden 

som innebär att kunden sparar pengar, marknadsföringen kan då bygga på att 

skyltningen av produkterna skiljer sig. Det är viktigt för kunden att det inte är för stor 

skillnad mellan kartan och verkligheten. Kunden skall inte ha fått förhoppningar, via 

reklam eller annan kommunikation från butik, vilka ger en sämre alternativt bättre bild 

av hur bemötandet i butiken kommer att vara. Med bemötande menas både service från 

personal men även butikens utseende. En konsument kan ha en hög alternativt låg 

optimal stimuleringsnivå (OSL), vilket innebär hur mycket kunden kan ta in av 

omgivande köpstimulering (Wang et al., 2012). Wang et al. (2012) menar att om en 

kund är mycket mottaglig till omgivande stimuli, har hög OSL, kommer kunden att 

spendera både mer tid och pengar i butik. Däremot är studien ifrågasatt då den är 

genomför på en partiskt urval (Wang et al., 2012, s. 16). Personal är en viktig del i hur 

kunden uppfattar butik. Att personal skall vara trevlig och kunnig är idag vedertaget. 

Fig. 4 Påverkansfaktorer 
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Däremot påvisar Bishop Galiano och Hathcote (1994) att det bör förutom artighet finnas 

möjlighet till individualiserad service genom hög kvalité på service, kunskap inom 

området och att personalen vill hjälpa kunderna. Dessutom visar Bishop Galiano och 

Hathcote (1994) att butiksmiljön skall vara uppdaterad och modern, butiksmiljön är det 

första kunderna möter. På samma sätt som första intrycket spelar roll till fortsatta 

intryck mellan människor gäller första intrycket i butik.  

3.2.1 Word Of Mouth 

Det är viktigt att titta på flera faktorer som påverkar konsumenternas val av varumärken. 

Konsumenter påverkas inte bara av varumärket och företagskommunikation till det 

tilltänkta segmentet av konsumenter men även av flera andra faktorer som media och 

oberoende källor påverkar kundernas val och åsikter om varumärket. Källor med hög 

trovärdighet är konsumentens omgivnings åsikter om varumärken, vänner och olika 

källor som köparen har stor tillförlitlighet till. Flera studier (Bronner & de Hoog, 2008, 

s. 244; Riegner, 2007) har undersökt hur kunders åsikter om ett varumärke och påverkas 

av andra konsumenternas val. 

 

Med dagens tillgång till internet, bloggar, forum och social media innebär det att 

konsumenter kan interagera mer och snabbare än vad som tidigare har varit möjligt. 

Kunderna kan snabbt skaffa sig en uppfattning om en produkt genom att googla och leta 

fram tester på produkter som de funderar på att köpa. På så vis sprids snabbt 

information om nya produkter som publiceras på bloggar och andra intressesidor som 

kan finnas tillgänglig för andra personer att läsa, till och med innan produkter finns på 

marknaden. Kunder kan idag snabbt skaffa sig en uppfattning om en produkt som finns 

på marknaden långt innan den ens sett eller titta på produkten i verkligheten. De mest 

inflytelserika personerna på internet som använder det dagligen är personer mellan 24-

44 år, konsument generade hemsidor påverkar vissa produktkategorier och segment mer 

än andra men att åldersgruppen förväntas växa inom de närmaste åren (Riegner, 2007, s. 

447). Riegners (2007, s. 442) studie visar att endast nio procent av 1397 undersökta är 

influerade av användare skapade hemsidor men påpekar att WOM på internet är i en 

tidig utvecklingsfas och att det påverkar en viss typ av produkter och 

försäljningskanaler mer än andra (Riegner, 2007, s. 442). 

 

Bronner och de Hoog (2008) undersökte hur konsumenternas val påverkades av 

oberoende hemsidor och hemsidor från varumärket innan och efter köp. De kom fram 

till att även inom klädindustrin var hemsidor från varumärkena mer frekvent använda än 

oberoende intressehemsidor genererade av konsumenterna men att båda hemsidor 

användas frekvent (Bronner & de Hoog  2008 s. 243-244). Det var dock vanligast i 

studien att använda konsumentsidor för sökningar efter åsikter som var genererade efter 

köp men att båda hemsidor kompletterade varandra i konsuments beslutsprocess. Men 

Bronner och de Hoog (2008, s. 244) diskuterade också hur trovärdigt konsumenterna 

utvärderar informationen som finns tillgänglig då det är svårt att veta om personerna 

som skriver informationen har samma preferenser och livsstil.  

 

Genom social media kan företag snabbt få information direkt från dess kunder utan 

mellanhänder (Barwise & Meehan, 2010, s. 82). Företag använder idag etnografisk 

forskning för att ta reda på hur företagets produkter och varumärket stämmer överens 

med konsumenternas livsstil och här skapar social media nya väger att utforska 

konsumenternas åsikter och livsstil ytterligare (Barwise & Meehan, 2010, s. 82). 
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Barwise och Meehan (2010, s. 83) menar att social media skapar nya möjligheter 

marknadsföra sitt varumärke och att framgångsrika varumärken delar fyra 

grundläggande faktorer, de kommunicerar klara och tydliga kundlöften, de ökar 

trovärdigheten genom att leva upp till löftena, de formar marknaden genom att leva upp 

till kundlöftena och de ökar varumärkets konkurrenskraft genom att ständigt hitta nya 

lösningar för att åstadkomma det. Trovärdighet och löften spelar därför stor i betydelse 

för konsumenternas åsikter och val mellan olika varumärken. För att leva upp till 

varumärkets uppställda krav och kundlöften är det viktigt att de tar del av marknadens 

åsikter för att kontrollera att de lever upp till sina krav. Här kan social media vara en 

viktig kanal för att bidra med information. Missnöjda kunder kan snabbt sprida sin 

missnöjdhet över varumärkets produkter eller sprida information som snabbt kan ge 

varumärket ett dåligt rykte. Användandet av sociala media från varumärkets håll bör 

främst användas för att inhämta information från marknaden (Barwise & Meehan, 2010, 

s. 84). Företag kan därför använda sociala medier för att bevaka kundernas åsikter och 

beteende över varumärket och hur det kommuniceras och upplevs kunder mellan. Om 

företaget upptäcker att varumärket upplevs felaktigt av kunderna kan de snabbt ge svar 

på tal genom att använda social media som en del i deras marknadsföring. Positiv WOM 

är betydligt vanligare än negativ (Bronner & de Hoog 2008) och företag bör därför inte 

ignorera de positiva effekter som social media kan skapa med konsumenterna. 

3.2.2 Sponsring 

Jensen och Hsu (2011 s. 361) har i en casestudie visat att de bäst rankade varumärkena, 

enligt Interbrand (interbrand.com), är varumärken som investerar mycket i sponsring av 

olika evenemang och personer. Eftersom att varumärkena redan är etablerade och kända 

på marknaden drar de en fördel av att synas och skapa en än större grad av 

uppmärksamhet vilket i sin tur ökar försäljning. Däremot kan anledningen till varför de 

är rankade som de bästa märken vara för att de har stora resurser till att marknadsföra 

varumärket. Jensen och Hsu (2011) kunde dock inte bekräfta att mer sponsring leder till 

bättre utfall för företagen.  Jensen och Hsu (2011) lyfter även att mindre företag inte har 

kapaciteten eller möjligheten till att konkurrera i synlighetsgrad med väletablerade 

företag och därför väljer traditionella marknadsföringsmetoder. Pope och Voges (2000) 

påvisar däremot att om kunden tror eller vet att företaget, varumärket, sponsrar en sport 

ökas viljan att köpa det varumärket även att märkets image förbättras. Det är därmed 

medvetenheten om sponsringen som är värdeskapande. 

 

Vid användning av sponsring måste syftet för sponsringen etableras i förväg (De 

Pelsmacker et al., 2010, s. 377) speciellt för små företag som har begränsade resurser. 

Därefter kan typ av sponsring beslutas, det finns två huvudområden där sponsring 

klassificeras inom; eventrelaterat och orsaksrelaterat (De Pelsmacker et al., 2010, s. 

377). Om varumärket skall sponsra en sport är det viktigt att veta vilka personer som 

brukar följa sporten, exempelvis att företagsägare följer golf kommer dem att ta del av 

varumärkets exponering, en typ av eventsponsring. Orsaksrelaterad sponsring är då 

företag sponsrar organisationer som gör gott i samhället för att skapa en bra bild av sitt 

eget företag. Sponsorskap av idrottspersoner alternativt kända personer har ökat och är 

en ”endorser”. Endorsement är en annan gren inom sponsring men räknas inte med i de 

ovan klassificeringarna av sponsring. Företag kan alltså välja att på kontrakt ge 

produkter till personer som de skall synas offentligt med. Det finns stora risker med att 

välja den formen av sponsring, att misslyckanden av de personerna bidrar till en negativ 

reflektion på varumärket (Steven et al., 2003; Agrawal & Kamakura, 1995). Det finns 
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även fördelar med att välja rätt person att skylta sitt varumärke med, att kunder vill 

identifiera sig med dem och därav köper produkterna i synnerlighet i de fall där 

personerna verkligen ser upp till idrottaren (Carlson & Donovan, 2008). 

3.3 Val av varumärke  

Konsumenter väljer mellan varumärken baserad på de 

varumärken som först uppdagas i konsumentens medvetande 

(Jobber & Fahy, 2009, s. 61). Därefter väljs varumärken 

baserat på ett antal varumärken som de anser är mest intressant 

med hänsyn till de varumärken som de överväger att välja 

mellan, som konsumenten memorerat i sitt medvetande 

(consideration set). Dagens konsumenter har stark köpkraft men lite tid att välja mellan 

vilka produkter de ska köpa, och drabbas ofta av svårigheter att välja mellan alla 

varumärken (Ballantyne et al., 2006, s 340). Med mycket information om alla produkter 

på marknaden och med begränsad kognitiv förmåga att behandla och memorera alla 

varumärken formar konsumenterna subgrupper av varumärken, consideration set, som 

de sedan väljer från (Ballantyne et al., 2006, s. 349; Suh, 2009, s. 534). Vad som sedan 

avgör valet av varumärke beror på produktens karaktär, om produktens karaktär är av 

funktionell nytta eller nöje (Suh, 2009, s. 546). Produktens karaktär påverkar också hur 

individer utvärderar produkten. Produkter som är av funktionell karaktär tenderar att 

utvärderas genom mer analytiska metoder genom att bearbeta mycket information om 

produkterna medan produkter som konsumeras för glädje och nöje tenderar att baseras 

mer på intuitiva beslut (Suh, 2009, s. 535). Valet av funktionella produkter i 

konsumenternas subgrupp påverkas sedan av varumärkets attityd och konsumentens val 

av varumärke (Suh, 2009, s. 564). 

 

Boatwright et al., (2009) föreslår att varumärkesidentitet skapas på samma sätt som 

produkter skapas, syftet är att varumärkesidentiteten avspeglar konsumenternas 

uppfattning, syn på varumärket, produkterna och den service som varumärket erbjuder. 

När produkterna skapar värde för konsumenterna kommer de att kommunicera och 

skapa mening, delge erfarenhet och bygga en relation till konsumenterna (Boatwright et 

al., 2009, s. 46).  

 

Blackston (2000, s. 104) har funnit två viktiga faktorer som påverkar trovärdigheten 

mellan kunder och varumärken, kundnöjdhet och trovärdighet för varumärket. 

Trovärdighet måste erhållas av konsumenterna och kan inte erhållas endast av bra 

produkter, trovärdighet är beroende av den intimitet som visar att varumärket känner till 

varumärkets individuella konsumenter och inte som att de beter sig för att göra det 

(Blackston, 2000, s. 104). Kundnöjdhet bygger på att företaget är aktivt och 

kundorienterat, det innebär att varumärket ser och lyssnar till konsumenterna och att det 

kommuniceras genom all marknadsföring till konsumenterna, inte bara genom reklam 

(Blackston, 2000, s. 104). Varumärkets anställda bidrar också till att kommunicera 

varumärket, stärka och förmedla varumärkets attityder (Blackston, 2000, s. 105). 

Varumärket måste därför ständigt kommuniceras med konsumenterna som nu kräver att 

vara involverade i utvecklingen (Christodoulides et al., 2011, s. 108) och återfå 

feedback för att kontrollera att de återspeglar konsumenternas upplevda värde av 

varumärket. Christodoulides et al., (2011, s. 108) menar att varumärken som inte 

kommer att inkludera konsumenterna in varumärkets utveckling kommer att misslyckas 

och föreslår därför att företag bör inkludera deras kunder i användargenererat innehåll, 

Fig. 5 Val av varumärke 
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(consumer-generated content, UGC). Det innebär bland annat att UGC aktiviteter ska 

spegla varumärkets kärnvärden, ska användas för att samla information om 

konsumenternas uppfattning om varumärket och att varumärket ska kunna anpassa efter 

konsumenternas åsikter (Christodoulides et al., 2011, s. 108). Dock är det en svårighet 

för företag är att skapa ett varumärke som är förenlig med produktegenskaper och 

attribut och som inte bara fokuserar på att möta konsumenternas behov (Boatwright et 

al., 2009, s. 38). Men Ballantyne et al., (2006, s. 349) menar att utmaningen för 

varumärken är att skapa en image som innefattar ursprung och äkthet för att kunderna 

ska se varumärket som trovärdiga inom sin marknad. Varumärket måste skapa 

emotionella band med konsumenterna genom att ge varumärkets image mening som 

skiljer varumärket. Det kan uppnås genom att varumärkets ursprung och äkthet skapar 

värde för kunderna (Ballantyne, 2006, s. 349). Det är också viktigt att varumärken 

måste skapa en symbolisk och emotionell mening för att de ska överleva på dagens 

konkurrensintensiva marknader (Ballantyne, 2006, s. 2005).  

3.3.1 Premiumvarumärken 

Marknader med överkapacitet är per automatik konkurrensintensiva, då utbudet är större 

än efterfrågan (Parment, 2008, s. 259). Här särskiljer sig premiumvarumärken genom att 

erbjuda egenskaper som gör varumärkets egenskaper attraktiva hos konsumenterna trots 

överkapacitet på marknaden. I distributionsledet för premiumvarumärken samarbetar 

därför varumärket, distributörer och återförsäljare för att hålla efterfrågan hög hos 

konsumenterna och undvika oönskade realisationer som kan skada varumärket samtidigt 

som de vill öka volymen på försäljningen (Parment, 2008, s. 260). Både återförsäljare 

och importörer för premiumvarumärken måste därför särskiljas från volymvarumärken 

för att balansera efterfrågan och inte skada varumärket. Återförsäljarens val av 

varumärke har därför stor inverkan för hur varumärket upplevs av konsumenten. Om ett 

premiumvarumärke placeras intill ett volymvarumärke hos återförsäljaren kan det få 

negativ inverkan på premiumvarumärkets värde. Enligt Parment (2008, s. 260) har 

återförsäljare till premiumprodukter större tillförlitlighet till varumärket gällande villkor 

och bestämmelser då varumärket förser återförsäljarna med attraktiva produkter, bra 

marginaler, ett långsiktigt hållbart varumärke och de är också mer mottaggliga för 

investeringar från varumärket för att stärka dess image. En stark försäljningskanal från 

varumärket ner till återförsäljare hjälper därför till att upprätthålla en lönsam, hållbar 

och långsiktigt distributionskedja även på hårt konkurrenssatta marknader (Parment, 

2008, s. 260-261). 

3.3.2 Segmentering 

Kundsegment krävs för att marknadsföringen skall kunna avgränsas. Segmenten bör 

vara effektiva, mätbara, vinstgivande samt genomförbara (Jobber & Fahy, 2009, s. 117). 

Vilket innebär att ett segment måste vara inriktat på en avgränsad population där 

individerna i populationen är homogena och mätbara. Det är även av vikt att företaget 

har resurser för att kunna nå konsumenterna och att de i slutändan kommer generera 

vinst för företaget. Segmentering kan ske genom att företag sorterar in kunderna efter 

geografi eller demografi. Det senare har blivit mer vanligt, att kunder sorteras efter 

livsstil och intressen, inom klädesbranschen. Branschen är i sig dynamisk medflertalet 

konkurrenter. Quinn et al. (2007, s. 456) visar att det finns en problematik med att 

kunna nå och identifiera kunderna som bör sorteras efter en demografisk syn. Därmed är 
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det viktigt för organisation och varumärken att mäta företagets egen kapacitet till att nå 

kunderna, därefter välja segment. 

3.3.4 Varumärkets image 

Varumärkets image definieras som varumärkeskapital (brand equity) när varumärket 

skapar värde för produkten (Hye-Shin, 2000, s. 244). Varumärket är värdet som 

konsumenten betalar för och som skapar emotionella känslor till ett varumärke som 

leder till köp och i förlängningen ökade marknadsandelar (Hye-Shin, 2000, s. 244). 

Konsumenternas bild av varumärket är därför viktigt, för det är vad som stimulerar till 

köp och som skapar värde gentemot andra varumärken inom samma produktkategori. 

Varumärkets image ger en bredare syn på varumärket än varumärkets personlighet 

(Hye-Shin, 2000, s. 244). Varumärkets image är också uppfattningarna som 

konsumenterna kopplar ihop med ett varumärke (Ballantyne et al., 2006, s. 346). 

Blackston (1992, s. 80) menar att det är skillnad mellan varumärkets image som bara 

beskriver en endimensionell relation mellan varumärket och konsumenten än 

varumärkes relation till konsumenten som är tvådimensionell. Att skapa en relation från 

varumärket till konsumenten är en logisk utveckling från att beskriva varumärkets 

personlighet som hjälper till att bilda en relation till konsumenterna, än att beskriva 

relationen i personlighetsdrag mellan parterna (Blackston, 1992, s. 80). Varumärkets 

personlighet och varumärkets image används också synonymt för att beskriva 

konsumenternas uppfattning om varumärket (Hye-Shin, 2000, s. 244). 

3.3.5 Varumärkets personlighet  

Enligt Aaker (1997) besitter varumärken olika personligheter som kan liknas med 

människors personligheter. Aakers (1997) studie identifierar fem olika dimensioner i 

varumärkets personlighet; uppriktig, spännande, kompetens, sofistikerad och pondus, 

som associeras till ett varumärkes personlighet. Där uppriktig, spännande och 

kompetent är egenskaper som de flesta människor besitter medan sofistikerad och 

pondus är egenskaper som flera eftersträvar men inte nödvändigtvis innehar (Aaker, 

1997, s. 353). Här skiljer sig varumärkets personlighet från människors och människor 

som önskar att inneha de egenskaperna kan därför köpa varumärken för att förstärka den 

önskade egenskapen i sin personlighet. På grund av konsumenternas olika 

personligheter konsumerar individer varumärken av olika anledningar. Varumärkets 

personlighet är också det som skiljer varumärken från andra inom samma 

produktkategori. Det gör att varumärken kan anspela på olika känslor och värden hos 

konsumenterna trots att de tillhör samma produktkategori.  

 

 

Beskrivning Betydelse 

Uppriktig Ärlig, Genuin och gladlynt. 

Spännande Modig, pigg, fantasifull och aktuell. 

Kompetens Ansvarstagande, pålitlig och effektiv 

Sofistikerad Charmig, romantisk och glamorös 

Pondus Utåtriktad, tuff, stark och robust 
Fig 6. Sammanfattning av Aakers (1997) definition på de fem personlighetsdimensionerna. 

 

Kompetens är en viktig dimension inom klädvarumärken med hög varumärkes attityd, 

för att kompetens kopplas till värde och kvalité av ett välkänt varumärke av 
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konsumenterna (Hye-Shins, 2000, s. 251). Varumärken attraherar individer av olika 

anledningar, exempelvis Harley-Davidson attraherar tuffa kunder genom att anspela mot 

personligheten tuff (Aaker, 1997, s. 353). Därför bör företag välja en eller få av 

betydelserna inom dimensionerna för att inte riskera en otydlig association till 

varumärket (Hye-Shins, 2000, s.  251) som kan förvirra kunderna. 

 

Maehle och Supphellen (2011, s. 111) studie fokuserar på hur varumärkets personlighets 

dimensioner skapas hos konsumenterna och hur olika källor bidrar till det. De föreslår 

att Aakers fem dimensioner av ett varumärkes personlighets delas in i tre grupper 

beroende på betydelsen för konsumenterna. Första gruppen inkluderar dimensionerna 

Uppriktig och kompetens som skapas av konsumenterna och varumärket tillsammans, 

andra gruppen innefattar dimensionerna sofistikerad och pondus som skapas av 

symbolisk betydelse (användare, logo, varumärkets namn, förebilder) och tredje 

gruppen med dimensionen spännande skapas av alla tre delar varumärket, 

konsumenterna och symbolisk betydelse tillsammans (Maehle & Supphellen, 2011, s. 

110). De olika dimensionerna fyller också olika betydelser; uppriktig och kompetens 

skapas av praktisk betydelse som trygghet och pålitlighet medans dimensionerna 

sofistikerad och pondus skapas av en vilja att identifieras socialt (Maehle & Supphellen, 

2011, s. 110-111). Ursprunget och betydelsen för varumärkets personlighet skiljer därför 

mellan dimensioner och vad som ligger bakom och formar bakgrunden till 

konsumenternas val av varumärke. 

3.3.6 Varumärken och kundrelationer  

Vissa forskare anser att konsumenter skapar relationer till varumärken som människor i 

sociala sammanhang (Fournier, 1998; Muniz & O´Guinn, 2001).  Fournier (1998, s. 

367) anser att konsumenter inte väljer varumärke, de väljer livsstil och varumärke som 

stämmer överens med deras livsstil. Relationen, livsstilen och den självbild 

konsumenten eftersträvar påverkar val av varumärke och hur relationen utvecklas 

sinsemellan. Likt relationer mellan människor tar relationen till varumärket olika form i 

kvalité beroende på konsumenters personlighet då varumärket har egna personliga 

egenskaper som konsumenterna kan relatera till (Fournier, 1998, s. 366). I kombination 

är konsumenten och varumärket värdeskapande (Veloutsou, 2007, s. 10). Problematiken 

ligger i att skapa relationen. Relationen kan utvecklas i flera dimensioner och genom de 

olika egenskaperna som konsumenten identifierar i varumärket och kan relatera till.  

 

Flera forskare har studerat konsumenternas identifiering med varumärken (Papista & 

Dimitriadis, 2012; Han et al., 2010). I relationen mellan varumärken och konsumenter 

är ålder ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till (Papista & Dimitriadis, 2012, s. 48). 

I varumärkets roll att skapa en relation från konsumentens perspektiv identifierar 

Papista och Dimitriadis (2012, s. 48), kundnöjdhet bygger på funktionella egenskaper, 

trovärdighet för varumärkets produkter, överensstämmelse med konsumentens självbild, 

vilja att underhålla kontakten med konsumenterna, känslomässig tillhörighet och 

kännedom för varumärket är viktiga faktorer som definierar styrkan mellan 

konsumenter och varumärken. Men de viktigaste faktorerna är trovärdighet för 

varumärket och uppfyllelse av funktionella behov för att utvecklas över flera segment 

(Papista & Dimitriadis, 2012, s. 48-49).  

 

Osäkerheten som konsumenten kan uppleva vid köp minskas med en stark 

varumärkespersonlighet och ökar tillförlitligheten hos varumärket (Veloutsou, 2007, s. 
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13). Konsumenter är inte bara lojala till varumärket för att de har en relation till 

varumärket utan för att ett starkt varumärke minskar konsumenters osäkerhet. Vid köp 

av produkter från ett etablerat varumärke som konsumenten har en relation till, 

underlättar det köp även om konsumenten inte tidigare har kunskap om produkten. 

Relationen och bandet till varumärket som konsumenten byggt upp under tidigare köp 

räcker för att konsumenten ska lita på att produkten uppfyller ens förväntningar. 

Konsumenter bildar relationer till varumärken i olika dimensioner som formar 

relationen, den kan vara kort, lång, privat eller publik, formell eller informell, frivillig 

eller påvtingad (Veloutsou 2007, s. 12; Fournier, 1998). Hur stark banden mellan 

varumärket och konsumenterna är beror på hur mycket konsumenterna kan identifiera 

sig med varumärkes egenskaper (Veloutsou, 2007, s. 13) 

 

Veloutsou (2007, s. 21) anser att banden som bildas mellan konsumenten endast är en 

sekundär relation. Bandet bildas då konsumenten köper av samma varumärke för att den 

känner trygghet, inte att individen verkligen känner att varumärket är bundet till dess 

identitet. Kunderna vill minska osäkerheten vid köp för att minimera risken att deras 

behov med produkten inte ska uppfyllas. Beroende på vilken typ av produkt som 

konsumenten konsumerar har de olika behov att minska osäkerheten som påverkar 

relationen mellan konsumenter och varumärket. Hur stark relationen och banden är 

mellan varumärket och konsumenter beror på relationens karaktär och parternas insats i 

den (Veloutsou, 2007, s. 21). Vid köp av produkter med låg insats minskar också 

osäkerheten att produkten och varumärket ska motsvara konsumentens förväntningar. 

Produkter som kräver låg insats kan till exempel vara köp av en jacka av ett varumärke 

som konsumenten redan har en relation till varumärket och insatsen är därför 

förhållandevis låg att inte produkten ska motsvara kundens förväntningar. Vid köp av 

högteknologiska produkter som kräver hög insats och kunskap som kunderna inte 

innehar ökar osäkerheten och risken för att produkten inte ska motsvara 

förväntningarna. Risken minskar om konsumenten använder ett varumärke som de 

tidigare har en stark relation till än att köpa produkten via ett nytt varumärke som de 

inte har en relation till.  Dock är det är svårt att säga hur konsumenter skapar band till 

varumärken, forskningen är fortfarande väldigt begränsad inom konsumentprodukter 

(Veloutsou, 2007, s. 13) och mer behövs för att kunna utvärdera vad som påverkar 

relationen mellan konsumenter och varumärken.  

3.3.7 Utvärdering av varumärken  

Roberts och Nedungadi (1995) diskuterar att kunder utvärderar varumärken tre olika 

perspektiv; Kostnad- och nyttoperspektiv, läro-perspektiv och informationsprocess-

perspektiv. 

Kostnad- och nyttoperspektivet handlar om att konsumenten värderar kostnaden att 

utvärdera varumärket mot att lägga till det, eftersom konsumenter väljer mellan flera 

varumärken förväntas nyttan av att söka minska. Men då kostnaden att välja bland 

varumärken är konstant finns det ett optimalt antal varumärken som kunder kan hantera 

och eftersom det kostar tid för konsument att byta varumärken är det troligt att antal 

varumärken förblir konstant (Roberts & Nedungadi, 1995, s. 3-4). Läroperspektivet 

innebär att genom att individer köper och utvärderar olika varumärken, lär sig 

konsumenten vilka varumärken de sedan väljer mellan (Roberts & Nedungadi, 1995, s. 

4) Informationsperspektivet innebär att konsumenter värderar informationen som har 

betydelse för sammanhanget (Roberts & Nedungadi, 1995, s. 4). Roberts och 
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Nedungadi, (1995, s. 7) menar att konsumentens consideration set varierar från 

situationer och kontexten och det är därför viktigt att ha kunskap om konsumentens 

beslutsprocess i det aktuella sammanhanget. Även upplevd pris och kvalité för 

varumärkets nivåer har betydelse för hur varumärken och produktkategorier utvärderas 

av konsumenter (Nowlis & Simonson, 2000). Nowlis och Simonson (2000, s. 14) menar 

därför att det är viktigt att känna till vilka varumärken som konsumenten väljer mellan i 

olika prisnivåer, för att kunna avgöra vad som avgör det slutgiltiga valet av produkt. 

Genom att lära känna vilka varumärken konsumenten väljer mellan kan det användas 

för att rikta marknadsföringen mellan varumärkets olika produktkategorier. Hur 

konsumenter utvärderar olika varumärken ger lite information om konsumentens 

uppfattning och motiv till valet av varumärke (Nowlis & Simonson, 2000, s. 14). Det är 

därför viktigt att förstå de underliggande faktorerna som ligger till grund för 

konsumentens upplevda fördelar i varumärket. Escalas (2004) menar att varumärken 

utvärderas på psykologiskt upplevda fördelar som konsumenter kan koppla till sin egen 

självbild. Varumärken uppfattas som attraktivare hos konsumenten om de kan använda 

varumärket för att förstärka sin egen självbild (Escalas, 2004, s. 176). 

3.4 Social tillhörighet  

Escalas och Bettmans (2005, s. 387) studie visar att 

konsumenter vill förstärka sin egen självbild genom att 

konsumera ett varumärke som används av en socialtillhörighet 

som de önskar tillhöra. Konsumenter skapar därför sin egen 

självbild genom att konsumera varumärken som de anser 

tillhöra en grupp som de attraheras av. Varumärket får en 

symbolisk mening för personen som vill profilera sig med sin in-group. Konsumenterna 

känner därför högre tillhörighet med ett varumärke som har en image med sin in-group 

än varumärken som inte tillhör en önskvärd referensgrupp (Escalas & Bettman, 2005, s. 

378). Konsumenter använder varumärken som stämmer överens med deras in-group och 

konsumenter vill inte förknippas med varumärken som projekterar en bild av en 

socialgrupp som de inte vill tillhöra (Escalas & Bettman, 2005, s. 388).  

 

In-group associationer är starkare för varumärken som försöker skapa en symbolisk 

mening av konsumenten än varumärken som inte gör det (Escalas & Bettman, 2005, s. 

388). Till exempel att varumärken med ett högt pris projekterar att endast 

höginkomsttagare har råd och att konsumera produkterna och de får därför en symbolisk 

mening av pengar och status för att endast en begränsad och rik kundgrupp har råd med 

produkterna. Konsumenter som vill framställas som framgångsrika använder därför 

varumärken som framhäver dess önskade självbild med tydlig symbolisk framtoning i 

varumärket (Han et al., 2010). Konsumenter väljer därför varumärken som de själv vill 

efterlikna och förknippas med. En relation till varumärket skapas när varumärkets 

associationer används för att förstärka eller förmedla sin egen självbild (Escalas & 

Bettman, 2005, s. 378). Ett exempel på det kan vara att ett exklusivt varumärke, som 

Hugo Boss som förmedlar framgång och konsumenten använder varumärket för att 

förknippas med att vara framgångsrik. 

 

I konstrast till att individer konsumerar ett varumärke, för att tillhöra en viss grupp 

(Escalas & Bettman, 2005), visar White och Dahls (2006) studie att konsumenternas val 

av varumärken påverkas av deras vilja att inte associeras med en specifik grupp. Det 

innebär att konsumenter utvärderar varumärken som associeras med en viss grupp mer 

Fig.7 Social Tillhörighet 
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än produkter som är neutrala för konsumenten. Konsumenter handlar produkter för att 

presentera en positiv bild av sig själv (White & Dahl, 2006, s. 411). Konsumentens val 

av varumärken sker med grund i att vilja presentera en önskvärd image och för att 

presentera en positiv självbild mot omvärlden. Användning av ett varumärke som 

konsumenten inte samtycker med skulle kunna förstöra eller försämra konsumentens 

image och därför försöker konsumenter aktivt undvika varumärken de inte vill 

associeras med. Användningen av inte önskvärda grupper i marknadsföring för 

varumärket kan därför påverka konsumenternas val för att välja ett varumärke framför 

ett annat.  

 

Konsumenter behöver inte vara lojala till ett varumärke på grund av positiva 

associationer till varumärket utan för att aktivt undvika andra varumärken (White & 

Dahl, 2006, s. 412). Fourniers (1998) forskning konstaterar att konsumenters relation till 

varumärken kan liknas med relationer mellan människor. På samma sätt undviker 

konsumenter att förknippas med varumärken som de undviker att associeras med 

människor som de inte gillar (White & Dahl, 2006, s. 412). Konsumenternas vilja att 

relatera till olika referensgrupper, både negativa som positiva påverkar konsumenternas 

val av varumärke, varumärkeslojalitet och relationen till varumärket. Den största 

drivkraften att inte vilja associeras med en viss grupp är hur konsuments självbild 

presenteras för omvärlden (White & Dahl, 2006, s. 411), vilket leder till att 

konsumenterna inte väljer produkten. Oönskade referensgrupper är en speciell 

inflytelserik grupp som konsumenten inte medvetet vill förknippas med och försöker 

därför undvika att associeras med. 

 

Han et al., (2010) diskuterar betydelsen för varumärkets framträdande i form av visuella 

symboler som gör att varumärkets produkter känns igen av konsumenterna. Olika 

konsumenter köper produkter av 

olika betydelse och 

användningsområde. Om 

varumärket används för att förstärka 

sin egen självbild och identitet 

används med fördel ett varumärke 

som känns igen av omgivningen 

eller den in-group som förstår värdet 

av varumärket. Konsumenterna 

väljer därför ett varumärke som 

antingen förstärker eller är neutrala 

för sin omgivning, för att undvika 

att associeras med en viss grupp 

köper konsumenter varumärken 

efter delvis omgivningens 

uppfattning.  

 

Han et al., (2010) har delat in 

konsumenterna i fyra grupper 

Patricianer, Parvenus, Posörer och 

Proletärer. Beroende på varför de 

handlar olika varumärken. 

 Fig 8. Han et al. (2010) fördelning, översatt av författarna. 
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Patricianer har stora finansiella tillgångar men litet behov för att framhäva sin rikedom 

för andra än i deras sociala umgänge (Han et al, 2010, s. 17). De konsumerar 

varumärken som känns igen av sin egen in-group men inte nödvändigtvis av andra 

sociala grupper. Parvenus har ett stort behov för att uttrycka rikedom och status och för 

att distansera sig mot de grupper som inte har råd att konsumera varumärken som dem. 

Parvenus vill endast förknippas med sin sociala grupp och Patricianer (Han et al., 2010, 

s. 17). Parvenus har råd att konsumera varumärken likt Patricianer och de väljer 

exklusiva varumärken som symboliserar framgång med stora framträdande symboler i 

varumärket. Till skillnad mot Particianer skyltar Pervenus med deras varumärken. 

Posörer konsumerar varumärken i strävan efter att tillhöra en tilltänkt socialgrupp som 

är rika och har hög status (Han et al., 2010, s. 17). Dock har de inte tillräckligt med 

finansiellstyrka för att konsumera de varor som krävs och de vänder sig därför till 

piratkopierade produkter med stora symboliska framträdande varumärken. Posörer vill 

inte heller förknippas med en lägre social grupp. Proletärer har inte behov att konsumera 

varumärken för att framhäva sin personlighet eller för att tillhöra en särskild önskvärd 

kundgrupp. De har lågt behov av status och de har inte heller råd att konsumera dyra 

produkter för att höja sin status (Han et al., 2010, s. 17). 

 

Han et al.., (2010, s. 27-28) menar att om ett varumärke ska bli framgångsrikt måste 

marknadsföringen vara aspirerande och riktas till alla konsumentgrupper för att det ska 

upplevas som exklusivt. Varumärkets produkter bör också vara en samling av nedtonade 

och framträdande produkter med hög kvalité och tilltalande design (Han et al., 2010, s. 

27). Om företagets produktportfölj innehåller produkter som tilltalar Patricianer som 

föredrar en nedtonad framtoning av varumärket och framträdande produkter som 

attraherar Parvenus och Posörer så kan alla konsumentgrupper använda produkterna 

oavsett om de har behov för att framhäva status eller bekräftelse av omgivningen eller 

inte. 

3.5 Framgångsfaktorer i varumärken och kundrelationer  

En av de stora framgångsfaktorerna för alla företag ligger i att få kunden att köpa 

produkten. För premiumvarumärken ligger det även i att kunden skall vara villig att 

betala för varumärket. En metod är att skapa möjlighet för konsumenten att interagera 

med varumärket, antingen att kunden kan välja utformning på produkten genom att 

personifiera den eller att skapa områden då kunden vill synas mycket med varumärket, 

på det vis vara identitetsskapande (Batra et al., 2012, s. 13). Marknadsföringen av 

varumärket bör alltså skapa ett behov hos kunden att investera både tid och pengar i 

varumärket samt de aktiviteter som finns kring produkten. Förutom att vara 

identitetsskapande och styrkande har de framgångsrika varumärkena lyckats nå kundens 

inre identitet. Företaget kommer alltså att vinna konsumenter genom att engagera sig i 

andra frågor i omgivningen som skapar inre fördelar hos kunden (Batra et al., 2012, s. 

13), en form av orsaksrelaterad sponsring. Ännu en annan framgångsfaktor är om 

varumärket och företaget skapar ett positivt band mellan varumärket och konsumenten 

(Batra et al., 2012, s. 13). En musiker och hens gitarr skapar en relation sinsemellan 

vilket kan bero på att musikern känner en stark koppling till dess instrument. Företag 

kan skapa ett vänskapsband genom att exempelvis dela med sig om företagets historia. 

Om konsumenterna känner tillförlitlighet till varumärket, att skaparen har producerat 

produkten, inte för att tjäna pengar utan för att dela med sig, kan vänskapsbandet skapas 

(Batra et al., 2012, s. 13). Företagen kan med hjälp av indikatorer mäta om de har 

lyckats skapa ett värdefullt varumärke för kunden, exempelvis genom att studera hur 
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kunden skulle reagera om varumärket skulle plockas bort. Om kunden visar en 

separationsångest kan företaget räknas som ett värdefullt varumärke (Batra et al., 2012, 

s. 13). Dessutom kan nya former av lojalitetsprogram skapas för att framhäva en 

långsiktig relation (Batra et al., 2012, s. 13). Exempelvis som Nike Running har gjort, 

genom att skapa en applikation för smartphones som ger amatörlöpare möjligheten att 

dela träningsrundor till andra som har applikationen. Applikationen hjälper även löparen 

att följa utvecklingen på sin egen träning. För att använda funktionen krävs det inte att 

kunden äger några produkter från Nike utan det som krävs är en smartphone och att 

kunden köpt applikationen. Nike har medvetet associerat sitt varumärke till löpning, 

även innan kunden har köpt Nikes varor. Genom att uppfylla ovan nämnda 

framgångsfaktorer kommer det skapas en genuin kärlekskänsla kring varumärket (Batra 

et al., 2012, s. 13). Kunden kommer uttrycka att den älskar märket och produkterna. 
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4. RESULTATREDOVISNING  
 

Kapitlet kommer att börja med att redovisa resultaten från intervjuerna, därefter 
kommer data från observationerna redovisas deskriptivt. Respondenternas svar och 

observationernas data redovisas för att vidare tolkas i nästa kapitel 

 

4.1 Påverkansfaktorer 

Ingen av respondenterna i undersökningen har på egen hand 

valt att få information från något varumärke i form av 

nyhetsbrev eller liknande. Utan de väljer själv att söka 

information, det är alltså en envägskommunikation. ”Jag vill 

hålla inboxen fri” uttrycker respondent fyra. Respondenterna 

medger att de aktivt söker produkttester och om omdömen på 

Internet om produkterna som de ska köpa. Däremot uttrycker respondenterna att det är 

viktigt att testerna är oberoende. Respondenterna medger också att de läser 

branschtidningar för att inhämta information om produkterna. Respondent två som inte 

är lika uppdaterad på material och utbud tar gärna hjälp av kunniga säljare. Respondent 

tre vill inte inhandla sina produkter i vilken sportbutik som helst, han känner ett behov 

av kunnig personal och ett väl utvalt sortiment. Respondent två vet ofta vad hon 

behöver men inte exakt vilken produkt. Det är i alla respondenters intresse, att när de 

behöver hjälp i butik, att det finns kunnig personal. Oplanerade köp är det bara 

respondent två som uppger att det sker, ”en bra säljare kan få mig att förstå att jag 

behöver detta och det är inte förrän jag kommer hem som jag inser att jag faktiskt 

behövde den” uttrycker hon intervjun. 

 

Butikens layout är viktig för samtliga respondenter. Respondent tre väljer endast butiker 

som är specialiserade inom området. Hur butiken väljer att placera varumärkena, om 

produkterna exponeras tydligt och hur de är placerade i butiken, påverkar men inte 

nödvändigtvis till köp enligt respondent två och tre då välorganiserade butiker 

underlättar för respondenterna att hitta produkterna som de söker efter. Det är väldigt 

avgörande vilket intryck butiken ger, om det är en butik som skapar tilltro för 

respondenterna. De vill inte köpa deras produkter i butiker där massproducerade varor 

och sämre varumärken säljs. Respondent två lyfter att hon inte vill gå in i en butik där 

hon inte känner sig hemma, vilket både beror på personalen och vad som säljs i 

butikerna. ”Jag skulle inte gå in i en haute couture butik och köpa löparkläder”. 

I slutändan är det däremot priset som är avgörande för var produkten inhandlas. Det 

bidrar även till att respondenterna hellre köper över internet om det är billigare. Hur 

mycket respondenterna är villiga att betala redovisas i Tabell 2. Respondent tre och fem 

uttrycker dock att de handlar i butik om servicen har varit bra. Respondent tre är den 

enda respondenten som påpekar att han undermedvetet påverkas av attraktiv reklam 

som kan få honom att välja varumärket. ”Det är ju en känsla, man läser mer om vissa 

varumärken i skidtidningar...” -Kan du referera till dem? Ne men jag vill ju som vara 

som dom, det vill väl alla.” uttrycker respondent tre. 

 

Fig. 9 Påverkansfaktorer 
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Sammanfattningsvis påverkades respondenterna av:  

 Oberoende tester  

 Utlåtande i branschtidningar, diskussioner i forum  

 Anpassade butiker samt butiksmiljö  

 Kunnig Personal ”Känner man att de kan ingenting, då köper man heller 

ingenting”. Respondent tre.  

”Det finns som sagt varumärken som jag känner förtroende för. Det ligger mycket i det, 

de har vunnit en sort legitimitet. Jag känner att jag har förtroende för deras produkter” 

Respondent fyra. 

4.2 Val av varumärke  

Det viktigaste för alla respondenter är funktionalitet och 

kvalité när de ska köpa kläder från outdoorvarumärken. 

Varumärket kommer i andra hand även om kunskap om 

varumärket skapar trygghet. Respondent fyra uttrycker att han 

aldrig skulle köpa ett okänt varumärke, för då upplever han 

att han inte vet vad han får. Genomtänka produkter med 

genomtänkta produktegenskaper är ett krav hos samtliga respondenter. De uttryckte 

även betydelse av rätt passform och design på produkterna. Respondent två uttrycker att 

hon ”vill” att det skall vara produktegenskaperna som styr men det är oftast priset som 

avgör. Samtliga respondenter uttrycker att produkterna är dyra men att de använder de 

länge. ”Designen är det som skiljer varumärkena”. Respondent ett lyfter även att det är 

viktigt att varumärket håller designen och passform konsekvent mellan kollektionerna 

då det påverkar återköp av samma varumärke. Respondent fem däremot tycker inte att 

designen är en avgörande faktor, det är kvalitén som är helt och hållet är avgörande. 

”Precis, noll styrd av trender. Man köper dem sen har man dem så länge som de 

håller.”  

Vid köp är de viktigaste faktorerna design, kvalitet och funktion för produkterna. 

Samtliga respondenterna samlar information om produkten i förhand och vet vad som är 

viktigt för produktens användningsområde innan de väljer mellan olika varumärken. 

Respondent ett anser sig inte vara lojal mot något särskilt varumärke, det är 

produktegenskaper som avgör i valet och det bekräftas av alla respondenter. Respondent 

fem uttrycker ”Nej, det är produktegenskaperna som styr”. Även om respondenterna 

säger att de inte är lojala till något märke nämner alla att det är några utvalda 

varumärken som gäller. Exempelvis att de aldrig skulle köpa ett okänt märke, 

respondent fyra uttrycker att ”har jag testat ett märke som inte nådde mina 

förväntningar kommer jag förmodligen aldrig testa det igen”. Respondent två säger att 

hon gärna köper produkter eller varumärken som hon sett andra använda i den miljö hon 

skall använda det i. Det skapar en trygghetskänsla att produkter klarar påfrestningen. 

Samtliga nämner även att materialvalen i produkterna skapar trygghet.  

Respondent två uttrycker att hon har skapat en relation till ett visst varumärke ”älskar 

dem löpartightsen och därför tittar jag gärna på fler av deras produkter”. Hon nämner 

Fig. 10  Val av varumärke 
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en produkt som ”skitsnygg” och att hon tittar på varumärket inför nästa köp. Två av 

respondenterna säger att de använder produkterna även till vardags, att han vill ha 

produkter som både kan användas vid fritidsintressen och till jobbet. Dessutom påpekar 

han att han söker kvalitéts plagg, både till vardags och till fritid men då det är dyra 

plagg vill han kunna använda dem överallt. Den andra respondenten påpekar att även 

om han inte skulle ha skidjackan till jobbet söker han vardagskläder med bättre kvalité. 

Han medger att kvalitét både påverkar honom på fritiden och i vardags och det kan vara 

beroende på den kunskap han fått av sina fritidsintressen. Respondenterna lyfter dock 

att de inte gillar varumärken som inriktar sig till fler olika kundsegment. Respondent 

fem nämner att ”Man gillar mer nischade och mindre varumärken, som inte är lika hårt 

kommersialiserade”. Respondenterna vill ha varumärken som arbetar med produkter 

som är specifika för användningsområdet, friluftsliv när de ska köpa produkter som ska 

används för det. ”Det känns mer seriös med de varumärken som är lite smalare men 

försöker att göra det dem är bra på” nämner respondent fyra. Respondent tre lyfter att 

han inte uppskattar produkter som har blivit ”hajpade”, med det menar han produkter 

som säljs till alla konsumentgrupper. Även respondent fyra väljer att avstå från vissa 

varumärken, ”Jag vill ju inte se ut som en stockholmare i backen”.  

Sammanfattat uttrycker sig respondent fyra ”Produkterna skall vara praktiska, 

avskalade och snygga” ”Jag köper inte en jacka som jag inte tycker ser bra ut bara för 

att den är bra”. Respondenterna uttycker tydligt vilka varumärken de inte vill ha, men 

även att det finns en grupp av varumärken som de väljer mellan.   

4.3 Social Tillhörighet  

Respondenterna söker inte aktivt bekräftelse av vänner och 

bekanta vid köp av ett varumärke och de uttrycker att de gärna 

handlar ensamma. Respondent fyra uttrycker det såhär ”Jag 

behöver inget stöd i det jag köper, utan jag köper oftast utifrån 

mitt eget intresse”. Funktion är en av de viktigaste faktorerna 

vid köp. Inför köp kan rådfrågas vänner om respondenten tror 

att det är en person som är kunnig inom området eller om vännen har provat ut 

varumärket. Däremot lyfter samtliga respondenter att de kan känna en tillhörighet till en 

social tillhörighet med deras fritidsintresse. Respondent ett, två, tre medger att det 

påverkar deras inköp av produkter men respondent fem säger att det inte påverkar. 

Respondenterna medger att livsstilen påverkar vilka varumärken de konsumerar och 

skulle deras intressen skifta skulle även valet av varumärken göra det. Respondent ett 

uttrycker att livsstilen påverkar honom. ”Nog spelar friluftsmänniskan i mig in”.  

Respondenterna medger på olika sätt att de påverkas av sponsring. För respondent fyra 

kan det räcka med att en speciell profil använder varumärket för att det ska få honom 

intresserad. Respondent två uttrycker att hon använder gärna varumärken hon sett på 

andra hon känner tillförlitlighet till, det får henne att känna sig trygg i valet av 

varumärke. Respondent två nämner också att hon kan känna stolthet när hon använder 

ett varumärke som stödjer ett lag som står henne nära. Respondent två, tre och fyra 

påvisar att sponsring påverkar dem, däremot lyfter dem att det kan vara uppenbart att en 

person använder produkterna för att de får dem. ”Det kan kännas som att man 

genomskådar det lite” nämner respondent fyra. De nämner att det är viktigt att 

varumärket i grunden tillverkar produkter av kvalité för att sponsringen skall vara 

Fig. 11  Social tillhörighet 
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trovärdig. Att företagen sponsrar profiler för att de använder bra produkter som hjälper 

profilerna att utöva deras sporter. Respondent fyra att det finns tre krav som måste 

uppfyllas, rätt person med rätt varumärke, bra design och rätt funktioner. 

4.4 Övrigt 

Alla respondenter medger också att priset har störst betydelse för var de inhandlar 

produkten när de väl bestämt sig. Alla köper där det är billigast på internet förutom 

respondent två och respondent fem som båda medger att de handlar i butik om de fått 

bra hjälp vid köpet annars handlar de också på internet där det är billigast. Alla 

respondenter medger att det tycker produkterna är dyra men att det är en indikator på 

kvalité från de varumärken de köper.  

4.5 Respondenternas profil  

Tema Inkomst Definierad Tidsfrist Villig att Krav Inköp Nyhetsbrev  

Respondent   Out-group   betala     och dyl. 

1 medel Ja N/A 2000 - 4000 SEK Ja behov nej 

2 medel Ja 10 år 3000 SEK Nej behov nej 

3 låg Ja N/A 3000 - 5000 SEK N/A behov nej 

4 låg Ja 2-4 år 2500 - 5000 SEK Ja behov nej 

5 medel Ja ≥ 10 år 2500 SEK Ja behov nej 

Inkomst - Respondenterna har tillfrågats att ange deras egen inkomst i låg, medel, lön.      

Tidsfrist - Hur länge kunden har tänkt använda produkten.       
Villig att betala - Vad respondenten är benägen att betala för ett ytterplagg inom 
outdoorbranschen.       
Krav - Om kunden har samma kvalitétskrav på andra produkter som inom 
outdoorkläder.       
Inköp - När kunden väljer att köpa, efter behov eller trender. behov = köper produkten 
vid behov.       
Nyhetsbrev och dylikt - Om kunden har valt att få eller prenumerera på information från 
något varumärke.       

N/A - data saknas             
 

Tabell 2. Profilfakta 

 

I tabell 2 framkommer det att ingen av respondenterna anser sig ha en hög inkomst. 

Respondenterna befinner sig mellan 25 – 33 år. De anger också att det prisintervall som 

de är beredd att betala för ett ytterplagg inom outdoorbranschen är 2000 – 5000 SEK, 

som kan vara ett par fodrade byxor eller en skaljacka. De säger att det som påverkar hur 

mycket de är villiga att betala är kvalité, design, varumärke och service från 

återförsäljare. Respondenterna uttrycker även att valet av varumärken påverkas när det 

inte gäller outdoorkläder. Respondent ett, fyra och fem uttrycker att kvalité alltid 

påverkar deras inköp. Respondenterna söker endast aktivt efter produkter vid behov, 

vilket kan innefatta säsong. Exempelvis att inför vintern söker de nya vinterplagg, till 

följd av att förra årets vinterplagg behöver bytas ut.   
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4.6 Observationsdata 

Sammanställning av översiktlig data procent antal 

Kvinnor  32% 10 

Män 68% 21 

Antal som köpte i butik vid tillfället 32% 10 

   

Genomsnittstid i butik  15,3 min 

Tidsintervall  4 – 46 min 

Genomsnittsbelopp på köp  1323 SEK 

Totalt antal observationser  31 st 

Observationstid Lördag: 
Måndag: 

11 - 14 
16 - 18 

Tabell 3. Översiktsdata 

 

Det var en spridd ålderskillnad bland de observerade, se fig. 14, till antalet, 9 resp 7 resp 

10 i de tre första åldersgrupperna. Under den studerade tidsperioden var det en ojämn 

fördelning kvinnor och män som besökte butiken. De observerade spenderade i 

genomsnitt 15 minuter i butik, med en spridning på 4 – 46 minuter. Utav de 10 personer 

som köpte något i butik var genomsnittsbeloppet 1323 SEK där högsta köp bestod av 

2800 SEK, köpet bestod av en 3-lagersjacka. 

 

Det var 10 personer som sökte hjälp från personalen, se fig 15, där sju personer frågade 

om produktegenskaperna av en utvald vara, en person frågade efter ett specifikt 

varumärke och vad två av personerna frågade om kunde inte uppfattas av observatören. 

 

I butiken observerades kundernas rörelsemönster. Butiken är uppdelad i tre sektioner; 

kläder, småsaker (stormkök, termos) samt större artiklar (liggunderlag, kajaker och 

ryggsäckar). Utav de observerade var det 19 stycken som gick runt och kollade i hela 

butiken. Resterande 12 besökte endast klädesavdelningen. 

 

De som besökte butiken kom i de flesta fall inte ensam, se fig. 12. Ca 40 % av 

besökarna hade en eller fler personer med sig i butik, Utav de som genomförde köp var 

det hälften som hade sällskap. Data visade även att de som handlade i sällskap handlade 

för betydligt högre summor än de som handlade ensam. I genomsnitt handlade de i 

sällskap för ca 1900 SEK då de som handlade ensam handlade för ca 990 SEK. 

Observatören har genom att studera vad kunden bar för varumärke vid tillfället i butik 

försökt att avläsa om det finns varumärkeslojalitet. Det var 4 av 10 som genomförde 

köp vilka och bar ett plagg av varumärket som dem inhandlade. Det var 15 av 31 i butik 

som bar ett plagg av varumärket som de tittade på i butik se fig. 13.   
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Fig. 12. Diagram på handel i butik 
Fig. 13. Diagram på varumärkeslojalitet 

Fig. 14. Diagram åldersspridning 

Fig. 15. Diagram på hjälp av personal 
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5. ANALYS 

Kapitlet analyserar relevant teori och resultat,  

kopplat till intervjuguiden. Till följd av studiens abduktiva ansats. 

 

5.1 Påverkansfaktorer  

Alla respondenterna säger att de handlar ensam, tre av fem respondenter påpekar att de 

inte påverkas av vad deras vänner tycker och tänker. Observationerna ger däremot 

indikationer på att de observerade söker bekräftelse och råd av sina vänner (in-groups) 

vid större inköp, då två tredjedelar handlade i sällskap. Det finns inte tillräckligt med 

bevis i våra data att styrka att alla respondenterna påverkas av deras omgivning, 

observationerna ska också tolkas med försiktighet då vi inte vet det bakomliggande 

syftet till att de inte handlar ensam. Observationerna ses här mer som indikationer än 

sanning. Det kan troligtvis vara så att sällskapet inte alls påverkar konsumenten i den 

mån observationerna visar och att de bara råkar handla med sällskap just vid 

observationstillfället.  

 

Var tredje person som kom in i butik sökte hjälp från personal (sju angående 

produktegenskaper, två frågor uppfattades inte och en gällande ett specifikt varumärke), 

visar observationerna. Fyra av fem respondenter uppger också att de ber om hjälp 

gällande produktegenskaper i intervjuerna och även frågorna som de observerade 

frågade om i observationerna tyder på att butikens personal har stor betydelse, att 

personalen är kunnig, då 70 % av frågorna de observerades frågor handlade om 

produktegenskaper. ”Känner man att de kan ingenting, då köper man heller ingenting” 

uttrycker respondent tre. I respondentens fall kommer butiken inte att kunna sälja till 

honom om de inte ser till att personalen på plats är kunnig. Vilket bekräftar Bishop 

Galiano och Hathcote (1994, s. 66) studie gällande att kunder söker hög kvalité på den 

service dem får. Respondent tre kräver också att personalen i en specialiserad butik skall 

kunna hjälpa honom med de frågor han har i valet av produkt. Respondenterna uttrycker 

även en önskan av att butiken ska uttrycka rätt värden för att de skall handla där. ”Jag 

skulle inte gå in i en haute couture butik och köpa löparkläder”, säger respondent två. 

Om butiken framhäver produkterna bra, bekräftar respondent ett att han blir mer 

intresserade av dem. POP kampanjer kan fungera för att skapa intresse för kunderna i 

produktkategorin. De Pelsmacker et al. (2010, s. 477) påvisar att POP skall skapa 

uppmärksamhet för kunden – påminna – informera – övertala – skapa en image. 

Butikens placering av varumärkena är också viktigt för att det ska vara lätt och 

överskådligt att jämföra produkterna anser respondent två och tre som påverkar valet av 

butiker.  

 

Alla respondenter nämnde också att oberoende tester, tidningar och övrig oberoende 

media är viktiga källor för deras val av varumärke och produkt innan köp. Bronner och 

de Hoog (2008, s. 243-244) kom fram till att varumärkens hemsida var mer frekvent 

stärks inte av de undersökta. Gemensamt för alla respondenter var att de först använde 

intressehemsidor för att skapa en uppfattning om den produkt som de funderade på att 

köpa men att båda användes och att de kompletterade varandra. Det kan delvis bero på 

att Bronner och de Hoog (2008) studie genomfördes på kläder men inte mot en nischad 

kundgrupp på en viss produktkategori inom ett speciellt segment. Respondent ett och 
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fem bekräftar dock att de först använder varumärkets hemsida och sedan letar efter 

oberoende tester om en specifik produkt.  

 

Respondentgruppen innefattas av de personer som och använder internet mest enligt 

Riegners (2007, s. 447) studie. Riegners (2007, s. 447) studie visar att några 

produktkategorier och segment påverkas mer än andra. Respondenterna påvisar att de 

använder internet frekvent för att läsa tester om produkterna. Men tillskillnad mot 

(Riegner, 2007, s. 447) som visade att varumärkets hemsidor var mer frekvent använda 

nämnde samtliga respondenter att intressehemsidor användes mer och att av 

varumärkenas hemsidor uppfattades var till för att sälja varumärkets produkter.  

5.1.1 Sponsring 

Respondet tre, fyra och fem nämner att intresse uppdagas för varumärket används i rätt 

miljö, både av andra individer men även av sponsrade profiler och i marknadsföringen. 

Men det är viktigt att varumärket är används av en individ som de har förtroende för och 

det ger en känsla av kvalité för produkten. Respondenterna påpekar även att det är 

viktigt att företagen sponsrar rätt personer. ”Det kan kännas som att man genomskådar 

det lite” uttrycker respondent fyra. Kunden behöver vara övertygad att den sponsrade 

personen inte bara är sponsrad av monetära skäl, utan varumärket måste vara 

representativt till de aktiviteter som utförs. Varumärket måste också vara trygga i att 

profilen kommer att representera varumärket för att inte orsaka att skada till 

varumärkets image (Steven et al., 2003; Agrawal & Kamakura, 1995). Det innebär att 

företaget måste använda trovärdiga personer för kundsegmentet. Respondent två 

uttrycker att hon kan känna stolthet i att ett varumärke sponsrar ett lag inom hennes 

intresse vilket bidrar till att hon gärna använder produkter från varumärket. 

5.1.2 WOM 

Alla respondenter uttryckte att deras omgivnings och in-groups åsikter var viktigt vid 

inhämtning av information och varumärken inför kommande köp. Riegners (2007, s. 

442) studie visade att WOM på internet är i ett tidigt stadie. Men eftersom 

produktkategorin karaktäriseras av funktionella och avancerade produktegenskaper 

kräver det hög insats från kunderna. Alla respondenter medger att det vill läsa om olika 

varumärken och att de söker upp informationen på internet. Det kan också påverkas att 

produkterna är dyra och konsumenterna vill därför vara säker på att de kommer att vara 

nöjda med produkten. Det har förmodligen hänt mycket med information spridningen 

på internet sedan Riegners studie (2007) och enligt respondenterna så har WOM på 

internet stor betydelse för deras val.  

5.2 Val av varumärke 

Veloutsou, (2007, s. 21) anser att relationen mellan varumärket påverkas av partnernas 

insats i den. Alla respondenter medger att valet sker noga mellan varumärken innan de 

bestämmer sig. Eftersom respondenterna använder produkterna under en lång period 

kan vi konstatera att produkterna har hög insats som i sin tur stärker relationen mellan 

varumärket och konsumenten. En tänkbar anledning till att valet av produkter kräver 

hög insats av kunderna skulle kunna vara att den kund som spenderade längst tid i 

butiken var 46 minuter och det genomsnittsliga besöket i butik i observationerna var 

drygt 15 minuter. Vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till att produkterna 
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kräver hög insats och att konsumenterna måste överväga de olika produkterna och 

varumärkenas upplevda fördelar. Dock är det omöjligt för författarna att visa om det var 

en möjlighet eller om de observerade endast gick omkring och tittade i butiken utan att 

ens överväga ett eventuellt köp även om de visade intresse för flera varumärken och 

produkter. 

 

5.2.1 Trovärdighet 

Hye-Shins (2000, s. 251) visar att kompetens var en viktig personlighets dimension för 

varumärken med hög varumärkes attityd för att det kopplades till värde och kvalité av 

konsumenterna. Alla respondenter nämner kvalité och trovärdighet som en avgörande 

faktor mellan de varumärken som de väljer mellan. Även om samtliga respondenter 

medger att det produktegenskaper och design som styr i första hand bland de 

varumärken de väljer, consideration set. Blackston (2000, s. 104) menar att 

trovärdigheten bygger på att varumärket känner till de individuella kunderna och inte 

beter sig för att göra det. Alla respondenter nämner att en bidragande faktor för att de 

väljer mellan de olika varumärkena grundar sig att de är ämnade för bruk i rätt miljö och 

det stärker trovärdigheten för varumärket. Att produkterna är testade mycket och att 

varumärket vet vad de gör. Respondent fem nämner trovärdigheten för varumärket 

grundar sig i att de har ett intresse för att göra bra produkter mer än att bara tjäna pengar 

som volymvarumärken och det skapar en trygghet. En trygghet som grundar sig i att 

produkterna är testade under en lång period innan de kommer ut på marknaden. Papista 

& Dimitriadis, (2012, s. 48-49) fann också att trovärdighet var en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa en relation från konsumenternas perspektiv som bekräftades av 

alla respondenter. Respondent fyra uttrycker känslan för ett mindre nischat varumärke 

som ”genuiunt” och att de försöker göra produkterna bra än att bara försöka 

tillfredsställa alla målgrupper och att de nischade varumärkena vinner mer förtroende. 

Respondent två bekräftar att hon blir mycket besviken om de varumärken hon väljer 

inte lever upp till hennes förväntningar och alla respondenter medger att valet av 

varumärkena sker på grund av stor trovärdighet för dem.  

5.2.2 Utvärdering av varumärken 

Samtliga respondenter medger att de bara köper produkter från varumärken som de vet 

någonting om. Roberts & Nedungadis (1995, s. 4) läroperspektiv innebär att 

konsumenter köper och utvärderar mellan olika varumärken och lär sig vilka som de 

tycker om och väljer sedan bland dem. Bland respondenterna medgav ingen att de är 

lojal mot ett specifikt varumärke utan det var en grupp av varumärken som 

respondenterna var lojala till inom det nischade segmentet. Upplevd pris och kvalité har 

betydelse för hur varumärket utvärderas av konsumenten (Nowlis och Simonson, 2000). 

Alla respondenter uttrycker att de värderar kvalitén i produkterna för att de använder de 

i ett långt tidsperspektiv. Men respondent tre, fyra och fem uttryckte att kvalité var 

viktigt även vid köp av andra produktkategorier men att varumärket inte var lika starkt 

kopplat i de andra produktkategorierna. Det bekräftar delvis Nowlis & Simonsons 

(2000) studie om att individer värderar upplevd pris och kvalité för varumärket i nivåer 

som har betydelse för hur varumärken och produktkategorier utvärderas av 

konsumenten. Samtliga respondenter nämner att det inte skiljer nämnvärt i kvalité på 

materialen inom det specifika segmentet friluftskläder utan att det är mest andra värden 

som avgör, som passform och design. Det bekräftar Roberts & Nedungadis (1995, s. 4) 
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informationsperspektiv att konsumenter värderar informationen som har betydelse för 

sammanhanget, i det här fallet passform och design för att de vill att produkterna ska 

användas länge. Roberts och Nedungadi, (1995, s. 7) menar att konsumentens 

consideration set varierar från situationer och kontexten och det är därför viktigt att ha 

kunskap om konsumentens beslutsprocess i det aktuella sammanhanget. Det är därför 

viktigt att förstå vilka egenskaper som konsumenterna värderar högt för Företag Xs 

produkter men även vilka värden som segmentet ser hos andra varumärken, för att bli en 

del av individernas consideration set. Suh (2009, s. 546) menar att valet av varumärke 

beror på produktens karaktär, om produktens karaktär är av funktionell nytta eller nöje. 

Det kan inte bekräftas fullständigt då varumärkena inte kategoriserats av respondenterna 

då produkterna är en del av deras intresse, nöje, men också fyller funktionell nytta i 

utövandet. 

5.3 Social tillhörighet  

Fournier (1998, s. 367) menar att konsumenter inte väljer varumärken utan livsstil och 

varumärken därefter. Alla respondenter medger att de konsumerar varumärken som de 

förknippar med sin livsstil, antingen sportig eller med inriktning mot friluftsliv. 

Observationerna visar att knappt hälften av dem bar samma varumärke som de 

handlade, däremot kan detta vara en ren slump och går inte att bekräfta av författarna. 

Dock var antalet hela 15 av 31 stycken som bar samma varumärke som de tittade på 

vilket ändå ger indikationer på att de troligen har eller vill skapa en relation till 

varumärket även om vi inte med säkerhet kan fastställa det, författarna anser att siffran 

är för hög för att helt kunna utesluta ett samband mellan konsumenten och varumärket. 

Veloutsou (2007, s. 21) anser att konsumenter bildar band till ett varumärke av trygghet 

och inte för att kunderna identifierar sig med varumärket. Alla respondenter bekräftar att 

de förenar varumärket med deras identitet. Det bekräftar också Escalas och Bettmans 

(2005, s. 387) studie som visar att konsumenter vill förstärka sin egen självbild genom 

att konsumera ett varumärke som används av deras in-group. Alla respondenter utom 

respondent fem medger att deras vänner har inflytande på vilka varumärken de väljer 

men det är inte nödvändigtvis avgörande, inte vad de medvetet uppgav att de gjorde. 

Respondent tre förklarar det: 

 

”Det är ju en känsla, man läser mer om vissa varumärken i  

skidtidningar...” 

 

-Kan du referera till dem? 

 

”Ne men jag vill ju som vara som dom, det vill väl alla.”  

 

Respondent tre och fyra visar både en vilja att tillhöra en in-group, men konsumtion 

sker samtidigt för att medvetet inte associeras till en annan oönskad grupp av individer 

som respondenterna inte vill förknippas med. 

 

En relation till varumärket skapas när varumärkets associationer används för att 

förstärka eller förmedla sin egen självbild (Escalas & Bettman, 2005, s. 378). 

Respondent tre och fyra har även uttryckt vilja att inte köpa vissa varumärken för att 

undvika att förknippas med konsumenterna som använder varumärket. Escalas och 

Bettmans (2005, s. 388) diskuterar att konsumenter använder varumärken som stämmer 

överens med deras in-group och att konsumenter inte vill förknippas med varumärken 
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som projekterar en bild av en socialgrupp som de inte vill tillhöra. Det stödjer både Han 

et al. (2010, s. 17) och White och Dahls (2006) studie att varumärken undviks för att 

inte associeras med andra. Han et al. (2010, s. 27-28) menar att om ett varumärke ska bli 

framgångsrikt måste marknadsföringen vara aspirerande och riktas till alla 

konsumentgrupper för att det ska upplevas som exklusivt. Det bör också nämnas att ett 

av de varumärken som nämndes av respondent tre och fyra inte ville förknippas med är 

ett väldigt framgångsrikt varumärke. För att företag inom branschen ska upplevas som 

exklusivt hos alla konsumentgrupper och attrahera alla konsumentgrupper ska de 

presentera flera olika produktkategorier med olika framträdande logotyper och symboler 

för olika konsumenter, i enlighet med Han et al. (2010, s. 27) studie. Dock nämnde 

samtliga respondenter att de aktivt undviker varumärken som riktar sig till alla. Det 

stödjer också White och Dahl (2006, s. 412) studie att konsumenter inte behöver vara 

lojala till ett varumärke på grund av positiva associationer till varumärket utan för att 

aktivt undvika andra varumärken. Escalas och Bettman (2005, s. 387) menar att det 

beror på konsumenterna upplever högre tillhörighet med ett varumärke som har en 

image med sin in-group än varumärken som inte tillhör en önskvärd referensgrupp.  
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6. SLUTSATSER 

Slutsaterna i studien bör användas med  

försiktighet då det ej är generaliserbara. 

 

6.1 Vad påverkar konsumenters val? 

Respondenterna visar att de som konsumenter främst väljer varumärken efter design och 

kvalité. Respondenterna uttrycker att de använder produkterna i flera säsonger och 

kvalité har därför stor betydelse. Valet av produkter sker från en samling varumärken 

som uppfyller de kriterier som individen har på varumärket. Varumärket måste vara 

trovärdigt för att konsumenten ska överväga att välja en produkt från varumärket. 

Trovärdighet kan varumärket erhålla genom produktrecensioner och rekommendationer 

från konsumentens omgivning, oberoende källor som individen har stor trovärdighet för 

och tidigare erfarenheter enligt respondenterna. För att kunderna ska återkomma till 

varumärket kräver att de håller en konsekvent design på kollektionerna, för att inte 

riskera att förlora konsumenterna. Trovärdighet för varumärket bygger på att 

konsumenterna är övertygande om att företaget tillverkar produkter för rätt miljö, något 

som respondenterna uttrycker som viktigt. Studien visar att varumärket måste vara 

nischat för att få trovärdighet och att produkterna är inriktat för deras 

användningsområde och inte avsedd för ett brett användningsområde som gör det 

otydligt för vad individen ska använda produkten till.  

 

Vi kan även konstatera att kunder påverkas av deras omgivning och livsstil i valet av 

varumärken. Respondenterna utrycker att de konsumerar varumärken som associeras 

med deras in-groups. Respondeterna uttryckte också att de undviker varumärken som 

inte är accepterade i sin in-group för att inte riskera att förknippas med en oönskad 

social tillhörighet. 

 

Vi kan inte säga med säkerhet att POP i butik påverkar konsumenternas val men 

respondenterna beskriver att det påverkar även om de oftast har tagit beslut innan de 

besöker butiken. Respondenterna påpekade också att det är viktigt att personalen i butik 

är kunnig när de frågar om hjälp. Men respondenterna visade att den slutgiltiga faktorn 

när de har har valt varumärke är priset och det avgör delvis också var de handlar 

produkten. Observationerna visade också tendenser på att personalen påverkade men då 

vi inte vet de observerades uppfattning om varken produkten eller personalens agerande 

i butik kan vi bara spekulera i att det påverkar, som exempelvis personalens kompetens 

att svara på de observerades frågor or produktegenskaper påverkar troligen. 

6.2 Förslag till företaget  

Återförsäljaren har enligt respondenterna stor betydelse för var konsumenterna köper 

deras produkter. Företaget använder idag bara nischade återförsäljare och vår studie 

tyder på att de ska fortsätta med det och inte sälja produkterna till stora kedjor med 

volymvarumärken för att erhålla kortsiktiga vinster som kommer att skada varumärket i 

längden och minska trovärdigheten hos konsumenterna. Respondenterna påvisar att om 

butiken har kunnig personal påverkar valet. Företag X bör därför satsa på att utbilda 

återförsäljarnas personal så de får kunskap om företagets produkter och blir mer 
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motiverade att sälja dem. Om personalen också får prova företagets produkter tror vi 

också att det skapar ett större incitament för att sälja produkterna. Företag X har då 

skapat en POP kampanj där personalen är verktyget. Vi ser också att det är viktigt att 

Företag X är uppdaterade och lyhörda för vad konsumenterna tycker om deras 

produkter. Då företaget är nystartat kan de gynnas av att tidigt involvera kunderna i 

varumärket för att skapa en långsiktig relation till dem. Kunderna är väldigt medvetna 

om vilka varumärken och produkter de väljer och det är därför viktigt för företaget att 

skapa en relation till konsumenterna. Det viktigaste för företaget är att bli en del av 

konsumenternas grupp av varumärken som de väljer mellan. 

 

Företag X behöver lära känna deras kunder och kundernas preferenser för att kunna 

välja rätt etableringsmetod som kommer att leda till att företaget går med vinst innan de 

etableras ytterligare på nya marknader. Om de väljer att fortsätta etableringen på nya 

marknader är det viktigt att företaget vet att valet av distributionskanal speglar 

konsumenterna och varumärkets värden. 

 

Det segment vi kan identifiera till följd av intervjuerna och observationerna är kunder 

som är medvetna om deras livsstil och kräver kvalité på produkterna. Kunderna är allt 

från 20 år – 60 år och handlar från en grupp av varumärken. Den karaktäriseras inte av 

att vara lojala till ett specifikt varumärke, då kunden tycker att det viktigt att funktion, 

passform och design är det viktigaste elementen. 

  



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 
41 

 

 

 
7. DISKUSSION 
 

I diskussionen har vi förklarat vilka  

styrkor och brister vi ser i vår studie. 

 

7.1 Diskussion 

Studien har omfattats av triangulering med syfte att observationerna skulle bekräfta eller 

förkasta data som framkommit i djupintervjuerna. Men observationsschemat var inte 

tillräckligt väl utformat för att kunna bevisa eller motbevisa det som respondenterna har 

uttryckt. Fler intervjuer och observationer hade krävts för att bekräfta om 

kundsegmentet är lojala till ett varumärke. En svårighet i observationerna var också att 

följa kundernas resonemang angående valet i beslutsituationen, mer information om 

resonemanget av kundernas val skulle öka studiens tillförlitlighet. Det hade kunnat 

genomföras med hjälp av fokusgrupper där respondenterna hade kunnat intervjuas och 

studeras före, under och efter köp. En svaghet i observationerna är att den dyraste 

produkten som inhandlades var 2800 SEK som endast är representativ för Företag X 

billigare produkter och inte hela produktsegmentet som omfattas av produkter upp till 

5000 SEK. Författarna anser att observationerna delvis bidragit med användbar data 

som bekräftar att konsumenterna väljer bland en grupp varumärken och att de ger 

indikationer på att konsumenterna är lojala. Ingen av de intervjuade bekräftade dock att 

de är lojala till något enskilt varumärke. Dock har observationerna bidragit med 

användbar data till studien. Observationerna visar att fyra av tio kunder bar samma 

varumärke som de handlade och 15 av 31 kunder bar samma varumärke som de tittade 

på i butiken, en möjlighet är att det är ren slump eller om det faktiskt var ett samband 

som visar på att konsumenten har en relation till varumärket går dock inte att bevisa 

utan vidare utfrågning av de observerade. Om författarna hade valt att fråga de 

observerade hade de kunnat ge mer styrka och signifikans åt observationerna då det 

förmodligen hade kunnat förkasta eller bekräfta den data som uppkom i 

observationerna. 

 

7.1.1 Reflekterande diskussion om valet att använda observationer  

Författarna valde att använda observationer i syfte att undersöka det kunskapsgap som 

uppstår mellan vad respondenterna (konsumenterna) anser hur de agerar och hur de 

verkligen agerar i köpsituationen i butik. Observationerna var en undersökningsmetod 

som skulle kunna ge indikationer på om det verkligen fanns ett samband mellan 

respondenternas svar i intervjuerna och konsumenternas agerande i butik, därför var 

undersökningsmetoden av intresse för studien. Problemet med observationerna var dock 

svårigheterna att fastställa om det som observerades faktiskt var signifikant för 

frågeställningen eller om det till synes bara var spekulationer från författarnas sida. Vi 

anser ändå, att även om dem vetenskapliga signifikansen för observationerna är tvetydig 

och svårtolkad att de ändå bidrog till intressant fakta till studien. Samt att ett försök att 

klargöra konsumenternas situation och agerande i butik påverkar valet av varumärken. 

Därför genomfördes observationer även om resultatet inte gav den information som 
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författarna hade hoppats på. Ett annat alternativ hade varit att använda en kvantitativ 

undersökning i form av en enkätstudie att besvaras av konsumenterna i butik men en 

enkätstudie har också den begränsningen som innebär att respondenterna eventuellt inte 

svarar som de agerar i köpsituationen och därför valde författarna att använda 

observationer i ett försök att kunna tillföra ytterligare information om konsumenternas 

agerande.  

 

Det begränsade urvalet av observerade personer och på grund av svårigheten med att 

fastställa om det endast var spekulationer eller om det faktiskt har ett samband med vad 

konsumenterna konsumerar för varumärken gör också att metoden kan ifrågasättas som 

användbar för studien men författarna anser ändå att observationerna tillförde intressant 

fakta till studien även om den vetenskapliga signifikansen i undersökningsmetoden kan 

ifrågasättas som användbar. Flera observationstillfällen och observerade skulle kunna ge 

en trovärdigare bild av verkligheten och mer kunskap på ett område som saknar relevant 

forskning. Om observationerna följdes upp med enkäter skulle det ge en tydligare och 

trovärdigare bild av konsumenternas val av varumärken i butik. Författarna valde inte 

att följa upp observationerna med enkäter då det skulle kunna innebär att de observerade 

kan känna sig kränkt då de var ovetande under observationstillfället. Valet av 

observationer är dock inte något som författarna anser är irrelevant då observationerna 

tillför en ytterligare synvinkel för konsumenternas val av varumärken.  Observationer är 

användbart för flera olika typer av studier av människans beteende och författarna tror 

att observationer också kan vara användbart inom företagsekonomisk forskning, i det 

här fallet hur konsumenter agerar och påverkas av val mellan olika varumärken i butik. 

Till exempel används cookies och andra filer för att kartlägga konsumenternas beteende 

på internet, agerande, framgångsrikt som ett komplement till andra 

undersökningsmetoder. På internet finns tekniken för att spåra och förfölja 

konsumenterna något som är svårare i det verkliga livet. Men med mer forskning på 

området skulle det ge företag enklare att använda konsumenternas uppfattning för att 

rikta marknadsföringen rätt. Trianguleringen med intervjuerna skapar inte heller den 

begräsning som en enkätstudie som endast kan bekräfta eller förkasta något som 

författarna tar upp. Observationerna skapade också möjlighet för att få in ytterligare 

data som ansågs som positivt då studien syftar till att ta reda på vad som påverkar 

konsumenternas val även om resultatet var något svårtolkat.  

 

Författarnas val att använda ett bekvämlighetsurval i studien är en styrka då kunder till 

den nischade produktkategorin inte bör generaliseras från andra produktkategorier på 

grund av alla krav som produkten ska uppfylla. Men bekvämlighetsurvalet i studien har 

varit viktigt för att få tag på kunder i den nischade produktkategorin. Studien skulle 

kunna generaliseras inom branschen om ytterligare data hade analyseras för att visa 

hur kunderna agerar i köpsituation. Syftet har inte varit att kunna beskriva 

konsumentbeteende generellt och därför bör inte studien användas för att generaliseras 

till andra produktsegment. Därför bör studiens resultat tolkas med försiktighet. 

 

Vårt försök att skapa ett tydligt segment till Företag X har endast påbörjats och då 

författarna i början avgjorde ett segment som vi anser passa Företag X kan vi inte 

uttrycka om den är bäst tillämpad eller inte. Det finns för lite data för en perfekt 

matchning. 

 

Frågorna ställda i observationsschemat har inte heller riktats tydligt mot hur kunden 

resonerar utan kring de omgivande faktorer som författarna har kunnat avläsa. Med det i 
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åtanke anser författarna att observationerna mer omfattande hade kunnat ge fler bevis att 

grunda respondenternas svar på. 

7.2 Framtida forskning 

Vi anser att Företag X bör genomföra en studie där de tar in kompletterade information 

med kvalitativa djupintervjuer från återförsäljare och i branschen för att få en djupare 

insikt om hur konsumenterna väljer i butik och mer information om segmentet som 

konsumerar premiumvarumärken vad de attraheras av. 

 

Studien hade även kunnat genomföras igen men innefatta fler branscher för att visa på 

skillnader mellan olika branscher. Forskning hade även kunnat fokusera på att vidare 

besvara på frågan om hur kunder väljer mellan likvärdiga produkter och 

premiumvarumärkens utveckling i sociala sammanhang.  

 

POP är väl studerat inom dagligvaruhandeln, studier kring POP i premiumbutiker skulle 

bidragit till fler och förbättrade metoder för varumärken som Företag X. Vi har sett 

exempel på olika metoder för premiumvarumärken att använda sig av POP däremot tror 

vi att nya metoder som förankras i att behålla varumärkets image borde ge tillskott till 

varumärkes- och marknadsföringsforskningen. 

 

Våra data visade på att kunderna handlar för mer då de handlar i sällskap, studier som 

kan förtydliga korrelationen mellan inköp och sällskap hade kunnat ge en till dimension 

i studien. Vi ser även en stor framväxt kring WOM via sociala nätverk, vår studie gav 

insikt till att kundernas produktsökning omfattades av sökningar via nätverk på internet. 

Studier i hur internet, oberoende källor och sociala nätverk påverkar kunderna skulle ge 

ny insikt för hur företag bör positionera sig på dagens marknad. 
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APPENDIX 1: Observationsschema 
 
Fråga Argument/Anledning Hur data samlats. 

Man / Kvinna För att se om det är någon balans 

mellan kvinnliga och manliga kunder. 

Det finns risk att butikens egna 

segment styr fördelningen. 

Kön man/kvinna 

Ålder? För att avgöra vilken åldersgrupp vi 

befinner oss i. Det finns risk att 

butikens egna segment styr 

spridningen. 

Åldersintervall 20 – 30 år, 31 

- 40 år,  41 – 50 år, 51 – 60 

år, 61 – 70 år. 

Vad har kunden på sig? (Typ 

och Märke)  

För att kunna bedöma kundens 

varumärkeslojalitet. Tittar kunden 

extra på varumärket den bär. Vid 

köp, köper den ett varumärke som 

den bär? 

Anteckning av burna 

varumärken. 

Vilka delar i butiken rör sig 

kunden? 

Rör sig kunden i de delar där 

premiumvarumärken visas, om 

butiken är uppdelad på det  viset.  

Genom att skriva vilka delar 

kunden besöker då 

områdena är sifferkodade. 

Är kunden ensam? Shoppar 

kunden ensam? 

I intervjuerna har respondenterna 

påvisat att de helst handlar ensam. 

Vi vill bekräfta eller förkasta detta. 

1 = JA 

2 = NEJ 

Om kunden ber personalen om 

hjälp, vad frågar denne om? 

För att bedöma vilka krav som finns 

på personalen. 

Anteckning av fråga. 

Tittar kunden på flera 

varumärken? 

Återigen för att bedöma 

varumärkeslojalitet. 

1 = JA 

2 = NEJ 

Hur länge är kund i butik? Intressant information. Antal minuter. 

Handlar kunden? Intressant då vi kan dra övriga 

slutsatser för ageranden. 

1 = JA 

2 = NEJ 

Hur mycket handlar kund? För att veta vilket prisspann som 

spenderas i butik. 

Antal SEK. 

 

Övriga avvikande observationer. 

För att inte stänga formuläret helt 

utan kunna hålla en viss del öppen 

för eventuella intressanta avvikelser. 

Det kommer däremot bli svårt att 

använda informationen då den inte 

avgör en strukturerad del. 

 

 

Gällande frågan om ålder, har en subjektiv bedömning av vad observatören tror att 

kunden befinner sig i för ålderspann gjorts. Observatören har ingen tidigare erfarenhet i 

att avgöra personers ålder. Den subjektiva bedömningen innebär att vi inte vet om 

ålderfördelningen av de observerade är helt korrekt.



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 

Källförteckning  

Vetenskapliga artiklar  

Aaker, J. L., (1997) Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 

17, 347-356  

 

Agrawal, J. & Kamakura, A. W., (1995) The Economic Worth of Celebrity Endorsers: 

An Event Study Analysis, Journal of Marketing, 59 (3), 56-62 

 

Anderson, E. & Coughlan, A.T., (1987) International Market Entry and Expansion Via 

Independent or Integrated Channels of Distribution. Journal of Marketing, 51 (1), 71-82 

 

Ballantyne, R., Warren, A. & Nobbs, K. (2006) The evolution of brand choice. Journal 

of Brand Management, 13 (4), 339-52 

 

Barwise, P. & Meehan, S. (2010) The One Thing You Must Get Right When Building a 

Brand, Harvard Business Review, 88, 80-84 

 

Batra, R., Ahuvia, A. & Bagozzi, P. R., (2012) Brand love. Journal of Marketing, 76 

(1),1–16 

 

Bishop Gagliano, K. &  Hathcote, J. (1994) Customer Expectations and Perceptions of 

Service Quality in Retail Apparel Specialty Stores, Journal of Services Marketing, 8 (1), 

60–69 

 

Blackston, M. (2000) Observations: Building Brand Equity By Managing the Brand 

Relationships. Journal of Advertising Research,  40 (6), 101-105 

 

Boatwright, P., Cagan, J., Kapur, D. & Saltiel, A. (2009),A step-by-step process to build 

valued brands, Journal of Product & Brand Management, Vol. 18 Iss: 1 pp. 38 – 49 

 

Bronner, F. & de Hoog, R. (2008) Consumer-generated versus marketer-generated 

websites in consumer decision making. International Journal of Market Research, 52 

(2), 231-248 

 

Bryman, A & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 

Översättning av Björn Nilsson. 

 

Carlson, B. D. & Donovan, D. T. (2008) Concerning the Effect of Athlete 

Endorsements on Brand and Team-Related Intentions, Sport Marketing Quarterly, 17, 

154-162 

 

Christodoulides, G., Jevons, C. & Blackshaw, P. (2011) The Voice of the Consumer 

Speaks Forcefully in Brand Identity: User-Generated Content Forces Smart Marketers 

to Listen, Journal of Advertising Research,  51, 101-108  

 

De Pelsmacker, P., Geuens, M. & van den Bergh, J., (2010), Marketing 

Communications – A European Perspective. Fourth Edition. Essex: Prentice Hall 

 



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 

Dubois, A. & Gadde, L-E. (2002) Systematic combining: an abductive approach to case 

research. Journal of Business Research, 55, 553–560 

 

Escalas, E. J. &  Bettman, R. J. (2003) Self-Construal, Reference Groups, and Brand 

Meaning, Journal of Consumer Research, 32 (3), 378-389 

 

Escalas, E. J. (2004) Narrative Processing: Building Consumer Connections to Brands, 

Journal of consumer psychology, 14, 1&2, 168-180 

 

Fischer, M., Völckner, F. & Sattler, H. (2010) How Important Are Brands? A Cross-

Category, Cross-Country Study, Journal of Marketing Research, 47, 823–839 

 

Fournier, S (1998) Consumers and their brands: Developing relationship theory in 

consumer research. Journal of Consumer Research, 24 (2), 343-373. 

 

Han, J. Y., Nunes, J. C. & Dréze, X. (2010) Signaling Status with Luxuy Goods: The 

Role of Brand Prominence, Journal of Marketing, 74, 15-30. 

 

Huang, R. & Sarigöllü, E. (2012) How brand awareness relates to market outcome, 

brand equity, and the marketing mix. Journal of Business Research, 65 (1), 92–99 

 

Hye-Shin, K. (2000) Examination of brand personality and brand attitude within the 

apparel product category, Journal of Fashion Marketing and Management, 4 (3), 243-

252 

 

Iglesias, O., Singh, J, J. & Casabayó, M. (2011) Key changes and challenges for brands 

in an uncertain environment. Journal of Product & Brand Management, 20 (6), 436 – 

439 

 

Jensen, J. A. & Hsu, A. (2011) Does sponsorship pay off? An examination of the 

relationship between investment in sponsorship and business performance. International 

journal of sports marketing & sponsorship , 12 (4), 352-364 

 

Jobber, D. & Fahy, J. (2006) Foundations of Marketing, Second edition, Berkshire: 

McGraw-Hill Education.  

 

Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2002) Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, 

Malmö: Liber. Översättning av Geije Johansson. 

 

Johansson-Lindfors, M-B. (1993) Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur 

 

Kristensen, T., Gabrielsen, G. & Zaichkowsky, L. J. (2012) How valuable is a well-

crafted design and name brand?: Recognition and willingness to pay, Journal of 

Consumer Behaviour, 11, 44–55  

 

Lu,Y., Karpova, E.E. & Fiore, A.M. (2011) Factors influencing international fashion 

retailers' entry mode choice, Journal of Fashion Marketing and Management, 15 (1), 58 

– 75 

 



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 

Madhok, A. (1997) Cost, value and foreign market entry mode: The transaction and the 

firm, Strategic Management Journal, 18, 39–61  

 

Maehhle, N. & Supphellen, M. (2011) In search of the sources of brand personality, 

International Journal of Market Research, 52, 1,  95-114 

 

Muniz, A. M. & O´Guinn, T. C. (2001) Brand Community, Journal of Consumer 

Research, 27, 412-432 

 

Nowlis, S. M. & Simonson, I. (2000) Sales Promotions and the Choice Context as 

Competing Influences on Consumer Decision Making, Journal of Consumer 

Psychology, 9 (1), 1-16 

 

Papista, E. & Dimitriadis, S. (2012) Exploring consumer-brand relationship quality and 

identification, International Journal of Market Research, 15 (1), 33-56 

 

Parment, A. (2008) Distribution strategies for volume and premium brands in highly 

competitive consumer markets, Journal of Retailing and Consumer Services, 15, 250–

265 

 

Picot-Coupey, K. (2009) Determinants of a Retailer’s Choice of International 

Expansion Mode: Conceptual Model and Empirical Validation, Recherche et 

Applications en Marketing, 24 (4), 24-54 

 

Pope, K. N. & Vogner, K. (2000) The Impact of Sport Sponsorship Activities, 

Corporate Image, and Prior Use on Consumer Purchase Intention. Sport marketing 

quarterly, 9(2), 96-102     

 

Quinn, L., Hines, T. & Bennison, D. (2007) Making sense of market segmentation: a 

fashion retailing case, European Journal of Marketing, 41 (5), 439– 465 

 

Riegner, C. (2007) Word of Mouth on the Web: The Impact of Web 2.0 on Consumer 

Purchase Decisions, Journal of Advertising Research, 47 (4), 436-447 

 

Roberts, J. H. & Nedungadi, P. (1995) Studying consideration in the consumer decision 

process: Progress and challenges, International Journal of Research in Marketing, 12 

(1), 3–7 

 

Rubinson, J. (2008), Editorial: Marketing in the era of long-tailmedia, Journal of 

Advertising Research, 48 (3), 301-2. 

 

Stevens , A. J., Lathrop, H.A & Brasish, L. C. (2003) "Who is your hero?" Implications 

for athlete endorsement strategies. Sport marketing quarterly, 12 (2), 103 -110  

 

Suh, J-C. (2009) The Role of consideration sets in Brand Choice: The moderating role 

of product characteristics, Psychology & Marketing, 26 (6) , 534-550 

 

Wang, C. L., Chang, L-H. & Wysong, S. (2012) An empirical investigation of the 

influence of optimum stimulation levels in retailing, International Journal of Retail & 

Distribution Management, 40 (1),6 – 20 



Kandidatuppsats: Från insidan till utsidan. 

 

 

 

Veloutsou, C. (2007) Identifying the Dimensions of the Product-Brand and Consumer 

Relationship, Journal of Marketing Management, 23, 7- 26 

 

White, K. & Dahl, D. W. (2006), ”To Be or Not Be? The influence of Dissociative 

Reference Groups on Consumer Preferences,” Journal of Consumer Psychology, 16 (4), 

404-413 

 

 


