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Sammanfattning 

Varumärkens betydelse mellan företag, B2B, har fått större fokus bland forskare och 

säljande företag. Brand equity är ett erkänt begrepp inom varumärkesforskningen som 

mäter varumärkets värde med hjälp av underkategorierna; varumärkeslojalitet, 

varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer. För att bredda 

begreppet brand equity har vi adderat varumärkesförtroende för att studera vad 

varumärkesförtroende innebär vid inköp. Detta är viktigt för säljande företag att förstå 

då varumärkesförtroende ofta grundar sig i erfarenheter, vilket är en av faktorerna som 

påverkar byggbranschen vid val av varumärken. 

I denna studie studeras brand equity och dess påverkan på köpbeslutsprocessen. Hur 

påverkar brand equity köpare? Vilka steg i köpbeslutsprocessen påverkas? Genom att 

studera detta kan säljande företag få en ökad förståelse för hur köpare resonerar vid 

inköp, vilket kan användas när de ska utforma effektivare säljstrategier. Dessutom 

kommer beslutspåverkande roller att studeras för att resultatet ska bli mer praktiskt 

applicerbart då det ofta är flera individer som är inblandande när företag ska genomföra 

inköp. 

Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som grund för att 

studera vilken betydelse varumärken har under köpbeslutsprocessen i byggbranschen. 

Intervjuerna har genomförts med sju individer som är ansvarig eller haft en stor roll vid 

inköp av maskindrivna handverktyg på sina företag.  

Det resultat som studien kommer fram till påvisar att brand equity har betydelse. Ju 

starkare ett varumärkes brand equity är desto mer påverkan har det på 

köpbeslutsprocessen. Detta får till följd att varumärken med starkare brand equity blir 

favoriserade och effektiviserar köpbeslutsprocessen eftersom att köpare tenderar att 

sålla bort varumärken med svag brand equity. Köpare gör en mindre omfattande 

köpbeslutsprocess då de väljer att utvärdera färre varumärken. Med varumärken som 

har ett starkt brand equity upplever dessutom köpare att det finns mindre risk att göra 

felköp. Säljande företag bör på grund av studiens resultat arbeta aktivt med att förbättra 

brand equity för sina varumärken. 

Förutom det praktiska bidraget att studien kan användas för att förbättra säljstrategier 

kommer studien ge ökad förståelse för brand equity i B2B. 
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund till forskningsområdet och definierar vår 

problemformulering. Dessutom presenterar vi syftet, avgränsningar och beskriver 

kortfattat teorierna som kommer att användas i studien.  

1.1 Problembakgrund 

Varumärkens betydelse 
Köpare tenderar att handla varumärken som de känner till sedan tidigare eftersom de 

förväntar sig att dessa varumärken kommer uppfylla deras förväntningar på produkten i 

en större utsträckning (Aaker, 1992, s. 30). Detta förtroende grundar sig ofta i tidigare 

upplevda erfarenheter, antingen via indirekta eller direkta upplevelser (Kim et al., 2008, 

s. 99). Starka varumärken tenderar att skapa positiva associationer hos köparen och är 

denne nöjd med köpet tenderar den samme att göra återkommande köp av samma 

varumärke (Jobber & Fahy, 2012, s. 146). Varumärkeslojalitet skapas, ett förtroende 

och en relation byggs upp. Därför är investeringar i god kundservice och ökad kvalitet 

något som företag kan använda sig av för att öka lojaliteten till sitt varumärke 

(Rauyruen & Miller, 2007, s. 28). Betydelsen för varumärken och dess innehåll har 

ökat, även i en B2B-kontext. Varumärken som IBM, Intel och UPS som mestadels 

verkar på B2B-marknaden är några exempel på världskända varumärken. (Persson, 

2009, s. 8). Att köpa ett speciellt varumärke kan vara ett uttryck för en själv som individ 

och vad man vill framhäva (Parment, 2006, s. 20-21). 
 

Ett välkänt begrepp för att studera ett varumärkes värde är brand equity, vilket innebär 

värdet och de förväntningar som ett varumärke skapar för sina produkter. Enligt Aaker 

(1992, s. 28; 1996, s. 216) innefattar begreppet brand equity fyra kategorier; 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och 

varumärkesassociationer. Generellt har begreppet brand equity blivit ett omtalat 

begrepp inom marknadsföringsforskningen och företag som verkar inom en B2B-

kontext har börjat förstå innebörden och betydelsen av hur varumärket upplevs 

(Juntunen et al., 2011, s. 300) även om B2B inte har kommit lika långt i sin utveckling 

som B2C (Persson, 2009, s. 8-9). 

 

Det är centralt för säljande företag att inneha kunskap och förståelse för vad köpare 

värdesätter i ett varumärke när företags säljstrategier ska utformas (Anderson et al., 

2009, s. 4). På så vis kan säljande företag finna möjligheter att behålla samt få nya 

konkurrensfördelar genom att sätta kunderna i centrum (Lado et al., 2011, s. 203). Detta 

anser vi påvisar betydelsen av att förstå det egna varumärkets brand equity. Vi anser att 

om brand equity kopplas ihop med köpbeslutsprocessen så kan den ökade förståelsen 

innebära en ökad kundmedvetenhet som kan nyttjas både i strategifrågor och vid 

säljmöten på operativ nivå.  

 

Denna studie ämnar studera varumärkens betydelse i B2B inom byggbranschen genom 

intervjuer med personer som har ett inköpsansvar för maskindrivna handverktyg. B2C 

är mer utforskat inom detta område i jämförelse B2B men varumärken och dess 

betydelse har under de senaste åren fått ett allt större utrymme i B2B-forskningen 

(Persson, 2009, s. 8). Köpares uppfattning om ett specifikt varumärke påverkar 

varumärkets brand equity och påverkar köpviljan (Aaker, 1992, s. 28-30; Juntunen et 
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al., 2011, s. 300). Därmed anser vi att brand equity bör ha en betydelse under 

köpbeslutsprocessen hos företag, då det är konstaterat att brand equity påverkar 

köparens val. Därför anser vi att det är intressant att studera och erhålla en djupare 

förståelse för hur brand equity påverkar köpbeslutsprocessen i B2B.  

Köpbeslutsprocessen 
Innan ett köpbeslut sker genomförs en köpbeslutsprocess av köparen men det finns 

många faktorer som påverkar hur köpet går till (Rackham, 2001, s 15-16). Exempel på 

faktorer som påverkar köpbeslutsprocessen hos företag kan vara tidigare erfarenheter, 

struktur i organisationen eller rutiner som råder i organisationen (Park & Bunn, 2003, s. 

244-245). Inköpen som görs av företag påverkas även av miljön och den köpande 

organisationen (Kotler & Armstrong, 2010, s. 196). Vissa beslut tas utifrån andra 

grunder, såsom rutinmässiga beslut medan andra beslut kräver eftertanke och djupare 

analyser innan beslutet kan fattas (Edlund et al., 1999, s. 51). Dessa skillnader är viktiga 

att förstå för såväl inköpsorganisationer som sälj- och marknadsföringsavdelningar 

(Park & Bunn, 2003, s. 237). Mycket av forskningen som finns idag om 

beslutsprocesser fokuserar på vad som sker vid inköp i organisationer och hur det 

påverkar val av leverantör och återförsäljare (Moriarty & Spekman, 1984; Bunn & 

Clopton, 1993; Spekman et al., 1995, refererad i Park & Bunn, 2003, s. 237) men vi har 

inte hittat någon forskning om hur köpbeslutsprocessen påverkas av brand equity. 
 

Köpbesluten hos företag måste ofta ta hänsyn till fler faktorer som budget, risker, 

kostnads- och vinstkrav och ofta involveras flera individer i både kravställning och 

beslut, vilket resulterar i en mer komplex process i jämförelse med konsumenternas 

process (Fredereick et al., 1972, s. 12; Kotler & Armstrong, 2010, s. 194;198, Jobber & 

Fahy, 2012, s. 76). Typ av köp, tillsammans med inköpets betydelse påverkar hur 

mycket efterforskning som kommer att genomföras innan ett beslut fattas (Baker, 2002, 

s. 88ff). Dessutom innebär företags inköp generellt större risk i och med större 

kvantiteter och färre leverantörer jämfört med B2C-marknaden (Jobber & Fahy, 2012, s. 

76; Kotler & Armstrong, 2010, s. 193-194). Hos företag består köpbeslutsprocess av ett 

visst antal steg och antalet kan variera beroende på författare och teori. Kotler och 

Armstrong (2010, s. 201) redogör för en modell över köpbeslutsprocessen, Business 

buying process, där de beskriver företags köpbeslutsprocess med åtta steg:  
 

1. Problemidentifikation  

2. Behovsanalys 

3. Produktspecifikation 

4. Potentiella leverantörer 

5. Offertförfrågan 

6. Val av leverantör 

7. Orderspecifikation 

8. Efterköpsutvärdering 

  

Vanligtvis behandlas alla stegen vid ett köp av en ny produkt men vid ett återkommande 

eller ett modifierat köp kan vissa steg uteslutas (Kotler & Armstrong, 2010, s. 201; Park 

& Bunn, 2003, s. 244, 248). Ett företags rutiner påverkas av vilken kultur som råder 

inom företaget vilket i sin tur avgör hur ett företagets specifika inköpsprocess är 

utformad (Park & Bunn, 2003, s. 244, 248). Det finns oftast flera individer som är 

delaktiga i ett köpbeslut såsom påverkare, beslutsfattare, köpare, portvakt och 

användare. Samma individ kan inneha flera roller. (Webster & Wind, 1972, s. 17-18) 
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Eftersom det är flera individer som kan ha inflytande och påverka valet av produkter 

och varumärken är det därför intressant att studera beslutspåverkande roller. Det är även 

intressant att studera vilka individer som innehar olika roller vid inköp på grund av att 

företagsstrukturer skiljer sig åt mellan företag och hur de påverkar köpbeslutsprocessen. 

En större kunskap om detta skulle kunna vara till stöd som en del när 

försäljningsstrategier utformas eftersom man kan fokusera på vilka funktioner som ska 

vara i fokus. 

Byggbranschen 
Byggbranschen har uppfattats som ineffektiv och alldeles för kostsam på grund av få 

lönsamma leverantörssamarbeten och en ovanligt hög kostnadsstruktur i jämförelse med 

andra branscher (Bresnen & Marshall, 2000, s. 230; Lind & Song, 2012 s. 5; Naoum, 

2003, s. 71). En anledning till detta har varit att branschens produktivitetsutveckling i 

stort har varit stillastående de senaste 20 åren, vilket är sämre än många övriga 

branscher (Lind och Song, 2012 s. 5). På grund av detta har byggbranschen länge 

kritiserats för att vara bakåtsträvande och ha en motvilja att förnyas (Ingemansson, 

2012, s. 5). Även inköpsstrategierna har kritiserats för att vara ineffektiva (Naoum, 

2003, s. 71). Orsakerna till att utvecklingen inom branschen varit sämre är bland annat 

en extrem prisfokusering och den rådande affärskulturen som inneburit en ovilja att ta 

hjälp utifrån och istället fokuserat på internt lärande (Ingemansson, 2012, s. 12-14). 

Under de senaste åren har dock åtgärder vidtagits för att rationalisera och öka 

effektiviteten inom byggsektorn, vilket till exempel har bidragit till förbättringar av 

produktionsplanering och ett fördjupat samarbete med kunderna (Beach et al., 2005, s. 

611; Ingemansson, 2012, s. 9-10).  

 

Byggföretagens utveckling drivs till stor del av internt lärande och 78 % av företagen 

anser att detta är en viktig del av förändringsarbetet. Med internt lärande menas att 

anställda inom organisationen lär av varandras erfarenheter utan delaktighet från en 

extern part. Det kan jämföras med att enbart 13 % av byggföretagen anser att 

exempelvis en maskinleverantörs idéer och synpunkter fungerar som en drivkraft till 

förnyelse vilket tyder på lågt förtroende för leverantörerna. (Ingemansson, 2012, s. 12-

13)  

 
Inköpsbeteende och köpbeslutsprocesser har även fått mer fokus i takt med att externa 

kostnader inom företaget har ökat, idag är mer än 75 % av kostnaderna hos ett 

byggföretag köp av varor eller tjänster (Gadde & Dubois, 2012, s. 5). Enligt Gadde och 

Dubois (2012, s. 8) tenderar många byggföretag att göra affärer med samma 

leverantörer men affärsrelationerna har varit ytliga eftersom byggföretagen inte vill göra 

sig beroende och binda upp sig till en specifik leverantör och riskera att drabbas av 

varubrist som kan leda till förseningar och därigenom ökade kostnader. Strategin att 

göra sig oberoende av leverantörer har rekommenderats för alla typer av inköp eftersom 

det skapar en högre flexibilitet och möjlighet att kunna ”spela ut” flera leverantörer mot 

varandra. (Gadde & Dubois 2012, s. 8) Kotler och Armstrong (2010, s. 194) påstår att 

samarbetet mellan leverantör och köpare har utvecklats och blivit en konkurrensfördel. 

Denna utveckling ser vi som ytterligare ett belägg för att kalla byggbranschen mindre 

benägen till förnyelse och förändring jämfört med utvecklingen för andra branscher.  

 

Enligt Gadde och Dubois (2010, s. 254) krävs en förändring av grundläggande normer 

samt ett tätare samarbete mellan leverantörer och köpande företag för att uppnå en ökad 

effektivitet. Detta skulle innebära att decentraliseringen av beslut skulle behöva minskas 
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till förmån för att skapa tätare relationer till leverantörer (Gadde & Dubois, 2010, s. 

263). Då byggbranschen anses ha långvariga men ytliga relationer till sina återförsäljare 

anser vi att studien kommer att bli mera intressant och skapa en bättre förståelse genom 

att vi även studerar varumärkesförtroendets påverkan på köpbeslutsprocessen eftersom 

varumärkesförtroende bygger på en relation mellan varumärket och köparen (Shuv-

Ami, 2012, s. 282). Detta som ett komplement till brand equity eftersom förtroendet för 

ett varumärke enligt Kim et al., (2008, s. 99) grundar sig i direkta eller indirekta 

erfarenheter. Därav borde varumärkesförtroende anses som en viktig faktor vid val av 

leverantör inom branschen, då personalen till stor del influeras av varandras åsikter 

(Ingemansson, 2012, s. 12-14). 

 
Under de senaste åren har varumärkets betydelse uppmärksammats och ses som en av 

de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag (Keller & Lehmann, 2006, s. 

754). Forskningen har även kommit fram till att uppfattningen om ett varumärke 

påverkar den upplevda kvaliteten av produkten hos köpare (Beverland et al., 2010, s. 

1223). Det har dock länge funnits en uppfattning bland företag att varumärkets 

betydelse haft en minimal påverkan på köpbeslutsprocessen i en B2B-kontext, detta då 

föreställningen har varit att köp sker mera rationellt bland företag jämfört med 

konsumentmarknaden. Denna uppfattning har dock reviderats och intresset för 

varumärken inom B2B har ökat eftersom köparna hos företag inte längre ses som lika 

rationella och dessutom påverkar immateriella egenskaper (Persson, 2009, s. 8). Det är 

konstaterat att köpare inom företag baserar sina beslut utifrån emotionella faktorer och 

personlig tillfredsställelse trots att företag har system och regler som ska verka för 

rationella beslut vid inköp (Beverland et al., 2010, s. 1223-1224). 
 
Hur ett varumärke uppfattas av köparen påverkar det värde varumärket förmedlar och 

vilken betydelse det har vid en köpbeslutsprocess. Uttrycket brand equity är ett 

omfattande begrepp som ofta kopplas ihop med varumärkeslojalitet, 

varumärkeskännedom, kvalitetsupplevelse och varumärkesassociationer. (Aaker, 1992, 

s. 28-30; Juntunen et al., 2011, s. 300). Brand equity skapas och används av företag för 

att utöka och förstärka sin position på marknaden (Jayakumar & Bejoy, 2012, s. 49). 

Byggbranschen har enligt ti igare re ogörelser svaga ban  till sina leverantörer 

  ngemansson        s    -      amti igt som en allt högre konkurrens bi rar till att  et 

blir allt sv rare att konkurrera me  tra itionella faktorer s som pro uktkvalitet   ater   

 ater        s     1). Vi anser att kombinationen av en ökad betydelse för varumärket 

och den negativa inställning som finns mot leverantörer i byggbranschen ger en 

intressant möjlighet att studera vilken påverkan brand equity har på 

köpbeslutsprocessen. Det finns ett kunskapsgap inom detta område, vilket bidrar till att 

säljande företag har bristfällig kunskap om vad varumärkets brand equity betyder när 

det gäller att skapa konkurrensfördelar med varumärket samt vilken betydelse det har 

under köpbeslutsprocessen. 
 
Flera forskare är överens om att processen skiljer sig åt om ett företag ska köpa in nytt 

kontorsmateriel jämfört med tjänstebilar eftersom ett rutinbaserat inköp med lågt värde 

inte involverar lika många människor och inte tar lika lång tid medan köp som får större 

konsekvenser analyseras mer noggrant och tar längre tid att genomföra (Baker, 2002, s. 

88ff.; Kotler och Armstrong, 2010, s. 201). Ovannämnda teorier behandlar bland annat 

köpbeslut och att de påverkas beroende på vilket typ av inköp som ska genomföras.  
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Kunskapsgap 
Varumärkens betydelse för konsumentmarknaden är allmänt erkänt medan varumärkens 

betydelse för köpare på företagsmarknaden är bristfälligt undersökt (Kuhn et al., 2008, 

s.40). Detta kan bero på att varumärket inte ansetts ha lika stor betydelse inom B2B som 

tidigare nämnts (Persson, 2009, s. 8-9). Eftersom det finns bristfälligt med forskning 

inom området har inte heller byggbranschens inköpsbeteende med fokus på brand 

equitys påverkan undersökts.  

 

Vidare anser vi genom att skapa en djupare förståelse för kunskapsgapet om hur brand 

equity påverkar köpbeslutsprocessen kommer ny kunskap genereras för både 

köpbeslutsprocessen och brand equity i B2B. Byggbranschen har svaga band till sina 

leverantörer (Ingemansson, 2012, s. 12-13) och kunskapsgapet bidrar till att säljande 

företag har bristfällig kunskap om vad varumärkets brand equity bidrar med under olika 

faser av köpbeslutsprocessen. Eftersom vi genomför en kvalitativ studie där brand 

equitys påverkan av köpbeslutsprocessen undersökts kommer säljande företag få 

praktisk kunskap som i dagsläget inte finns och studien kommer även att bidra teoretiskt 

genom att beskriva hur två olika teoretiska begrepp påverkas av varandra. 

1.2 Problemformulering 
Utifrån det nämnda kunskapsgapet och den praktiska bakgrunden gällande 

byggbranschen har vi kommit fram till vår problemformulering: 
 
Hur påverkar brand equity köpbeslutsprocessen i en B2B-kontext? 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att studera varumärkets betydelse i en köpbeslutsprocess i 

byggbranschen. Inom ramen för detta avser vi att beskriva och diskutera brand equitys 

påverkan under köpbeslutsprocessen. Studien avser att tolka och skapa en djupare 

teoretisk förståelse för varumärkets betydelse i en köpbeslutsprocess samt att ge 

kunskap och praktisk vägledning till säljande företag om hur köpande företag värderar 

varumärken, resonerar kring inköp och hur beslutspåverkande roller påverkar 

köpbeslutsprocessen för att utveckla företags försäljningsstrategier. 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 
Begreppet brand equity kan syfta på varumärkets finansiella värde och vilket värde 

varumärket adderar till kundnyttan, vilket beskrivs i ett dussintals modeller (Persson, 

2009, s. 3). Vi har avgränsat studien genom att enbart undersöka synen av brand equity 

som är kundorienterad och fokuserar på kunders relation till ett varumärke genom 

Aakers (1996) modell av brand equity.  

 

Återförsäljarens roll vid inköp av maskindrivna handverktyg kommer inte att studeras 

eftersom syftet med studien är att skapa djupare förståelse för betydelsen av 

varumärkens brand equity köpbeslutsprocessen och beslutspåverkande roller. Alltså inte 

vilken påverkan återförsäljare har genom varumärkesaktiviteter, butiksutformning, 

relationer till köpare med mera. 

 

Studien är avgränsad till byggföretag i Stockholmsregionen och Umeåregionen. Denna 

uppdelning kommer inte behandlas vidare i studien eftersom syftet inte avser att studera 

regionala skillnader utan skapa en mer generell förståelse. 
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Enligt Jobber och Fahy (2012, s. 77) kan inköp av företag kategoriseras utifrån 

produkttyperna: material - råvaror till produktion till exempel järn. Produkter till 

produktion av slutprodukter, exempelvis kullager. Maskiner och inventarier - 

exempelvis spikpistoler. Produkter för underhåll och drift - till exempel smörjmedel 

eller skiftnycklar. I denna uppsats har en begränsning gjorts mot att endast behandla 

inköp som faller under kategorin maskiner och inventarier för att studera 

problemformuleringen. Därför har alla frågor under intervjuerna inriktats mot inköp av 

maskindrivna handverktyg. 

1.5 Begreppsförklaringar 
Leverantörer – med leverantörer menas företaget som står bakom varumärket, indirekt 

varumärket.  

 

Köpare och kunder – avser köpare i B2B inom byggbranschen 

 

Maskindrivna handverktyg – handverktyg med mekanisk motor och drivs av annat än 

handkraft, exempelvis batterier, gas eller el. Exempel på maskindrivna handverktyg är 

cirkelsågar, borrmaskiner och spikpistoler. 

1.6 Uppdragsgivaren 
Denna studie skrivs på uppdrag av ITW Construction Products i Sverige. ITW är en 

internationell koncern med över 65 000 anställda och över 800 olika företag. Inom 

koncernen finns det många varumärken varav Paslode är det varumärke som används 

för de gasdrivna spikpistolerna med tillhörande spikar, vilket vi har valt att kategorisera 

som maskindrivna handverktyg. Varumärket inriktar sig mot professionella hantverkare 

och tillhör det högre prissegmenten inom produktkategorin (pasolde.com), vilket kan 

antyda att Paslode kan klassificeras som ett premiummärke. Enligt Parment (2006, s.16) 

innebär ett premiummärke att kunderna får bättre egenskaper men till ett högre pris i 

jämförelse med andra märken. 
 

Uppdragsbeskrivningen innebär att vi ska öka kunskapen för hur varumärken påverkar 

kundernas köp i byggbranschen och därigenom praktiskt bidra till att utveckla företagets 

säljstrategi. ITW Construction i Sverige säljer sina produkter via återförsäljare. Enda 

tillfället som försäljning av Paslodes produkter sker direkt till slutkund är när köparen är 

en industriell tillverkare.  
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER  
I detta kapitel presenterar och diskuterar vi våra tidigare erfarenheter och kunskaper 

inom forskningsområdet men även studiens perspektiv, kunskapssyn och vetenskaplig 

ansats. Vi kommer också att diskutera och kritisera val av källor och andrahandskällor.  

2.1 Ämnesval 
Uppsatsämnet diskuterades och bestämdes under slutet av 2012 då vi kom i kontakt 

med ITW Construction Products. Av dem fick vi ett uppdrag som innefattade att 

undersöka kunder inom byggbranschen för att öka förståelsen för hur varumärket 

påverkar inköpen av spikpistoler. Byggbranschen är en relativt outforskad bransch 

vilket bidrog till vårt intresse för detta uppdrag. Vår tanke med uppsatsen är att utveckla 

förståelsen av ett ämne inom företagsekonomi som är i enlighet med vår 

civilekonomutbildning med inriktning mot handel och logistik som dessutom fördjupar 

vår kunskap kring våra intresseområden inköp och försäljningsstrategier. Med detta som 

utgångspunkt har vi valt att studera brand equity i samverkan med köpbeslutsprocessen 

i en B2B-kontext eftersom det påverkar både köpande och säljande part. 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är den kunskap och uppfattningar som personer bär med sig från tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Det är viktigt att beakta och analysera sin förförståelse 

som forskare eftersom detta bidrar till att läsarna kan bedöma hur författarnas 

förförståelse har påverkat studien. Förförståelsen har en inverkan på forskningen 

eftersom det finns subjektiva åsikter i varje moment som implicit påverkar forskaren. 

Detta betyder att det inte finns något som kan klassas som en värderingsfri och neutral 

forskning. (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 30, 95) Eftersom förförståelsen 

påverkar forskningen vill vi redogöra för vår bakgrund och erfarenheter för att ge 

läsaren en beskrivning av oss och hur detta har påverkat studien och dess resultat. 

 

Det är möjligt enligt Gummesson (2000, s. 67) att dela upp förförståelsen i två delar, 

förstahands- och andrahandsförståelse. Skillnaden mellan dem är att 

förstahandsförförståelse är det som skapas av egna erfarenheter. Andrahandsförståelse 

får individer genom att ta del av andrahandsinformation via exempelvis vetenskapliga 

artiklar, litteratur, föreläsningar, seminarium eller andra individers berättelser. 

(Gummesson, 2000, s. 67) Studier som är subjektiva kommer att vara anpassad till en 

enskild forskare och kan vara svåra för andra forskare att replikera med samma resultat, 

vilket är viktigt att förklara. (Graziano & Raulin, 2010, s. 82). Johansson (2011, s. 40) 

beskriver att objektivitet finns när ett påstående är oberoende av individen. Vi anser att 

Johanssons (2011, s. 40) tolkning av objektivitet styrker Graziano & Raulin (2010, s. 

82) syn på en objektiv studie vilket innebär att denna studie inte kommer att vara 

objektiv. Dessutom kommer studien påverkas av vår förförståelse när vi tolkar och 

analyserar empiriska data.  

 

Varje forskare vill utifrån empiriska data kunna dra slutsatser och genomföra analyser 

och för att skapa trovärdighet för resultatet måste forskare tydligt redogöra för hur 

processen utförts (Lundahl & Skärvad, 2008 s. 34).  Vi anser att det är viktigt att 

redogöra för alla fakta kring studien och vad som kan ha påverkat den för att läsaren 

kritiskt ska kunna granska studiens olika kapitel och kunna bilda sig en uppfattning om 

resultatets trovärdighet. 
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2.2.1 Vår förstahandsförståelse 
En av oss har tidigare arbetat inom B2B och har även en viss arbetserfarenhet från 

byggbranschen. Detta har bidragit till att en förståelse hur B2B-handel, kultur och 

affärer i branschen. ITW Construction Products har givit oss en internutbildning för att 

ytterligare beskriva strukturen i branschen, vilket har givit båda författarna en 

grundläggande förståelse för branschen. Samma individ har under en kortare period 

även arbetat inom ITW-koncernen, dock utan kundkontakt eller med varumärket. Detta 

i kombination med att studien inte är specifikt inriktad mot uppdragsgivarens 

varumärken eller produkter hävdar vi att denna förförståelse kommer ha minimal 

inverkan på studiens genomförande samt våra framtida resultat och rekommendationer. 

Vidare kommer dennes förförståelse för byggbranschen göra att intervjuerna kommer 

att underlättas då språket och branschspecifika termer kan anpassas till respondenterna.  

 
Den andre författaren har sedan tidigare ingen erfarenhet av B2B-branschen, 

byggbranschen eller ITW Construction Products. Denne har däremot arbetat med 

försäljning inom detaljhandeln och banksektorn. Blandningen av våra olika erfarenheter 

innebär att vi kompletterar varandra och kan minska risken för att förutfattande 

meningar om bransch, kultur eller företag påverkar studien.  

2.2.2 Vår andrahandsförståelse 
Vi studerar båda på Handelshögskola vid Umeå universitet där vi läser 

civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. I utbildningen ingår 

kurser som fokuserat på försäljning, marknadsföring och inköp vilket kan ha påverkat 

och format författarnas syn på begrepp inom dessa områden. I första hand är det 

kurserna inom Försäljning C som kan ha påverkat oss och då främst kursen 

Säljaktiviteter, eftersom olika sälj- och inköpsprocesser har studerats. Andra kurser som 

påverkat vår syn och förförståelse kring studiens problem och teorier är Inköp och 

logistik, Perspectives on strategy och kursen Marknadsföring som ingår i kursblocket 

Företagsekonomi A. Dessa kurser har haft fokus på och behandlat olika delar av vår 

studie. Denna förkunskap har bidragit till att vi kunnat sätta oss in i de teoretiska 

referensramarna och har haft en bättre förståelse för de teoretiska begreppen. På master-

nivå har en av oss läst två kurser med inriktning mot management vid Umeå universitet 

och två kurser inom internationell logistik och supply chain management. De två 

sistnämnda kurserna vid University of Economics i Prag under en utbytestermin. Den 

andre läste ytterligare två kurser med inriktning mot management vid Umeå Universitet, 

sammanlagt 30 hp.  

 

Vår andrahandsförförståelse har skapat subjektiva influenser som kan ses i 

argumentationen vid val av källor men vi strävar efter att kritiskt granska alla 

reflektioner för att få en trovärdig studie även om inte studien syftar till att generaliseras 

utan skapa en djupare förståelse för ämnet. Vi har försökt att bortse från egna privata 

åsikter när vi drar slutsatser för att därigenom uppnå en högre trovärdighet. 

2.3 Konstruktionistisk verklighetssyn 
Det ontologiska begreppet kan indelas i två synsätt, konstruktionism och objektivism 

(Bryman, 2008, s. 35-36). Enligt konstruktionsimen förändras verkligheten fortlöpande 

i och med att det sociala samspelet förändras över tid och författarna presenterar således 

inte den slutgiltiga versionen av verkligheten (Bryman, 2008, s. 37). Motsatsen till 

konstruktionism är objektivism som innebär att “sociala företeelser och  eras bety else 

har en existens som är oberoen e av sociala aktörer”  Bryman     8  s   6   Denna 
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studie kommer inte beskriva en version som stämmer helt med verkligheten och 

kommer därför inte kunna generaliseras och ses som representativt för hela 

verkligheten. Istället syftar studien att belysa befintliga teorier. Detta medför att 

studiens ontologiska utgångspunkt är konstruktionistisk och beskriver vår och studiens 

ontologiska syn. Den konstruktionsitiska synen på verkligheten inte är konstant utan 

växer ständigt fram genom sociala samspel (Bryman & Bell, 2005, s. 33-34). Det 

innebär att vår studie skapar en version av verkligheten och därmed inte går att 

generalisera.  

2.4 Hermeneutisk vetenskapssyn 
Epistemologi och ontologi är två filosofiska begrepp inom den vetenskapliga 

forskningen. Begreppen är vedertagna och används av forskare när de ska genomföra en 

studie (Bryman & Bell, 2007, s. 16, 22). Begreppet epistemologi innebär läran om 

kunskap, alltså hur ett fenomen tas fram och blir vetbart (Bryman & Bell, 2007, s. 16, 

22; Johansson-Lindfors, 1993, s. 34). Ontologi handlar om läran hur verkligheten 

faktiskt ser ut (Jacobsen, 2002, s. 29) och beskriver hur fenomen finns till (Johansson-

Lindfors 1993, s. 34). 

 
Inom epistemologin finns två inriktningar, positivism och hermeneutik (Bryman, 2008, 

s. 29-30, 32). Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär en 

tolkningsbaserad ansats som tolkar situationer och händelser för att skapa mening och 

sammanhang (Lundahl & Skärvad, 2008, s. 110). Med ett hermeneutiskt synsätt 

eftersträvar forskaren att undersöka och tolka helheten, ge en holistisk syn av 

forskningsproblemet (Patel & Davidson, 2007, s. 30). Argumentationen ovan styrker 

studiens hermeneutiska utgångspunkt eftersom syftet avser skapa en djupare förståelse 

och kommer inte att utmynna i en generalisering till en hel population. 

 

Vidare avser studien att ge en holistisk syn av problemformuleringen genom att vi 

tolkar respondenternas resonemang. Hade studien istället genomförts med ett 

positivistiskt synsätt hade det inneburit svårigheter att tolka svaren för att få den 

fördjupade förståelsen för problemet. Detta eftersom positivismen menar att världen går 

att studera på ett objektivt sätt utan människan sätter sin prägel med en subjektiv åsikt. 

(Jacobsen, 2002, s. 30-31) Den positivistiska synen har dessutom kritiserats av de som 

förespråkar en tolkningsbaserad ansats, detta eftersom den hermeneutiska synen hävdar 

att det inte finns en objektiv verklighet som går att applicera på människor utan att 

verkligheten tolkas utifrån individen (Jacobsen, 2002, s. 31-32). 

2.5 Deduktionistisk ansats 
I denna studie undersöks tre teoretiska begrepp, köpbeslutsprocessen, 

beslutspåverkande roller och brand equity för att skapa en djupare förståelse för 

teoriernas påverkan av varandra hos köpare. Inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen används oftast deduktiv eller induktiv ansats som angreppssätt (Magne-

Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 51). Den deduktiva ansatsen utvecklar och förklarar 

hur verkligheten förhåller sig till befintliga teorier (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 

1997, s. 51; Saunders et al., 2009, s. 113). För att kunna göra detta används vanligen 

stora mängder kvantitativa data, vilket skiljer sig från den induktiva ansatsens 

utgångspunkt i kvalitativa data (Saunders et al., 2009, s. 124-126). Enligt Bryman och 

Bell (2007, s. 27) och Johansson-Lindfors (1993, s. 57-59) används generellt en 

induktiv ansats för att skapa teorier från empiriska resultat, dock utgår författarna i 

denna studie från redan existerande teorier vilket gör att vi argumenterar för att en 
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induktiv ansats är mindre lämplig att använda. Något som stärker detta är studiens syfte 

som vill skapa en djupare förståelse av problemet och inte skapa nya teorier utan istället 

belysa befintliga teorier i en ny kontext och därför kommer ett deduktivt angreppssätt 

att användas. 
 
Detta för att studien ska kunna öka förståelsen för varumärkens brand equity och hur 

denna påverkar köpare i köpbeslutsprocessen. Att skapa nya teorier genom en induktiv 

ansats skulle inte uppfylla studiens syfte, då en induktiv ansats syftar till att skapa 

teorier. Vidare utförs studien genom en kvalitativ metod på ett fåtal respondenter vilket 

medför att den inte kommer kunna generaliseras. Vår deduktiva forskningsansats tillföra 

dock ny kunskap och ytterligare förståelse då den specifika kontexten som undersöks i 

studien tidigare inte studeras på detta sätt. Vid datainsamlandet har semi-strukturerade 

intervjuer använts och denna information är till grund för ett resonemang kring hur 

brand equity påverkar köpbeslutsprocessen och vilka roller som påverkar 

inköpsbeslutet. 
 

Den deduktiva ansatsen i denna studie kan dock kritiseras för att den grundar 

verkligheten på befintliga teorier och denna kan komma att skilja sig från 

respondenternas syn på verkligheten. För att överbrygga detta har vi utgått ifrån 

vedertagna vetenskapliga teorier och på så vis ökat relevansen för innehållet (se 

exempelvis Aaker 1996; Keller, 1993; Kotler & Armstrong, 2010; Webster & Wind, 

1972, Webster; 1965). 

2.6 Företagsperspektiv 
Studien genomförs utifrån ett säljande företags perspektiv vilket innebär att slutsatser 

och rekommendationer kommer anpassas för att kunna vara till stöd för utformande av 

försäljningsstrategier. Val av perspektiv påverkar hur studien genomförs och vilka 

slutsatser som forskarna kommer fram till (Johansson-Lindfors, 1993, s. 37-38). Därför 

är det viktigt att förklara stu iens perspektiv för att ge mening och sammanhang för 

resultatet   hur n        s  88    ftersom stu ien skrivs p  upp rag av ett företag me  

ett intresse praktiskt intresse har det inneburit att vi har fått anpassa studiens syfte att 

både bidra praktiskt i företagets intresse och teoretiskt till den akademiska världen. 

Detta har varit en avvägning och utmaning då båda intressena ska uppfyllas på ett 

tillfredställande sätt. Detta har vi säkerställt genom att kontinuerligt ha uppföljningar 

med handledare från ITW Construction Products samt vår uppsatshandledare från Umeå 

universitet. Valet av perspektiv har inneburit att intressen som kan finnas från 

återförsäljares sida eller köpares inte har tagits i beaktande. Dock är det köparens syn på 

brand equity, köpbeslutsprocess och beslutsfattande roller som kommer att undersökas 

och vara till underlag för studiens empiriska data, analys och slutsatser. Vår 

förhoppning är att studien kommer vara till nytta för säljande företag i B2B-branscher 

med liknande struktur.  

2.7 Kvalitativ forskningsstrategi 
För att uppfylla studiens syfte har vi antagit en kvalitativ ansats som metod för 

genomförandet av datainsamling. Genom detta kan vi förstå och tolka varför individer 

eller grupper förhåller sig till ett fenomen på ett visst sätt (Lundahl & Skärvad, 2008, s. 

102). Den egna förförståelsen, tankar, intryck och kunskap är enligt ett hermeneutiskt 

synsätt en förutsättning för att kunna tolka och förstå ett fenomen på ett bättre sätt (Patel 

& Davidson, 2007, s. 30). Den kvalitativa metoden har som syfte att skapa förståelse för 

problemet och är mindre strukturerad i jämförelse med den kvantitativa metoden 
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(Johansson-Lindfors, 1993, s.88-89; Lundahl & Skärvad, 2008, s. 44, 101). Förståelse 

skapas genom att studera och analysera beteende hos individer eller grupper. Det 

handlar om att undersöka hur ett fenomen uppfattas snarare än hur det verkligen är, 

hermeneutiken benämner detta som tolkning. (Lundahl & Skärvad, 2008, s. 101)   
 

Vi kommer att genomföra intervjuer för att få mer djupgående information till studien 

än vad en kvantitativ metod skulle bidragit med. Detta är möjligt då närheten till 

respondenterna förbättrar forskarens uppfattning om de undersökta individerna eller 

grupperna och deras svar (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 79). Enligt 

Jacobsen (2002, s. 150) är en kvalitativ metod bra att använda sig av när det finns lite 

kunskap om det fenomen som ska studeras medan en kvantitativ studie är att föredra när 

god kunskap om fenomenet finns. Eftersom kunskapen om brand equitys påverkan på 

köpbeslutsprocessen är begränsad anser vi utifrån Jacobsens (2002, s. 150) argument att 

en kvalitativ studie är att föredra. Nackdelar som finns med en kvalitativ studie är att 

information kan bli för detaljerad och oöverskådlig (Jacobsen, 2002, s. 150). Eftersom 

vi avser att uppnå en djupare förståelse för fenomenet anser vi att en kvalitativ metod är 

nödvändig, trots nackdelarna eftersom en kvantitativ metod inte skulle uppfylla studiens 

syfte.  
 
Ytterligare en anledning till valet av en kvalitativ metod är svårigheterna med att få 

access till tillräckligt många individer på byggföretag. Enligt Saunders et al. (2009, s. 

119) är en kvalitativ studie att föredra när endast ett fåtal individer i varje företag 

besitter den kunskap som vi avser att studera, vilket ytterligare stärker resonemanget om 

att genomföra en kvalitativ studie. Dock medför en kvalitativ studie att 

generaliserbarheten minskar i och med att de undersökta företagen inte med säkerhet 

motsvarar alla andra företag i branschen (Bryman & Bell, 2005, s.230; Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997, s. 82; Lundahl & Skärvad, 2008, s. 195; Jacobsen, 2002, s. 150). 

Det är inte ett problem i denna studie då syftet är att skapa en djupare förståelse över 

brand equitys påverkan på köpbeslutsprocessen i byggbranschen. 

2.8 Val av teorier 
Vi har valt teorier utifrån kriterierna att kunna uppnå syftet med studien och kunna 

besvara problemformuleringen. Tanken med teorikapitlet är att skapa en teoretisk grund 

som går att koppla till vår problemformulering. Inom vissa områden finns det flera 

alternativa teorier som skulle kunna användas istället för de vi valt. Vi har medvetet valt 

att inte nämna alla teorier som skulle kunna vara aktuella för studien eftersom målet 

med studien är att gå på djupet med valda teorier och inte testa vilken teori som bäst 

stämmer överens i studiens kontext. Utgångspunkterna som vi använt oss av i studien är 

Business buying process, beslutspåverkande roller, brand equity och 

varumärkesrelationer. 
 
Vi hävdar att olika köpbeslutsprocesser beskriver hur ett köp hos ett företag går till och 

anser att Business buying process med stöd av Websters (1965, s. 375) Industrial 

buying process är de teorier som bäst beskriver köpbeslutsprocessen. Vi har valt två 

teorier som utgångspunkt när vi beskrivit köpbeslutsprocessen eftersom 

köpbeslutsprocessen varierar beroende på företag (Webster & Wind, 1972, s. 31). De 

två valda teorierna har dessutom varit grund för många andra köpbeslutprocesser inom 

B2B.  
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En köpbeslutsprocess beskriver hur processen från upptäckt behov till hur ett köp 

utvärderas medhjälp av att identifiera olika steg (Webster, 1965, s. 375). Genom att utgå 

från en Business buying process med stöd av Industrial buying process kommer vi på 

ett mer tillfredställande sätt uppfylla studiens syfte eftersom vi bättre kan analysera 

fenomenet och där skiljer sig köpbeslutsprocesserna sig åt mellan företagen.  

 
Vidare har brand equity fått stort utrymme tillsammans med begreppen som det 

innehåller. Det finns flera olika tolkningar av brand equity, de flesta teorierna behandlar 

samma kategorier men delar upp dem i olika antal underkategorier. Vi har valt att 

använda oss av Aaker (1996) beskrivning av brand equity och de underkategorier han 

identifierat vilka är varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, kvalitetsupplevelse och 

varumärkesassociationer. Denna beskrivning av brand equity är en av de mest välkända 

inom området och den har tydliga underkategorier som på ett begripligt sätt går att 

koppla till vår kvalitativa studie. Vi har kompletterat Aakers (1996, s. 8) beskrivningar 

av underkategorierna i brand equity med stöd från andra vetenskapliga artiklar såsom: 

 Varumärkeslojalitet: Solomon (2010) Consumer behaviour: a European 

perspective 

 

 Varumärkeskännedom: Bendixen et al. (2004) Brand equity in the business-to-

business market, Berrys (2000) Cultivating service brand equity och Kellers 

(1993) Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity 

 

 Upplevd kvalitet: Gill och Dawras (2010) Evaluating Aaker ’ s sources of brand 

equity and the mediating role of brand image  

 

 Varumärkeskännedom: Bendixen et al. (2004) Brand equity in the business-to-

business market 

 

 Varumärkesassociation: Aaker och McLoughlins (2007) Strategic Market 

Management och Bridges et al. (2000) Communication strategies for brand 

extensions: enhancing perceived fit by establishing explanatory links 

 

  arumärkesförtroen e   ater och  aters        Product and relationship 

quality influence on customer commitment and loyalty in B2B manufacturing 

relationships och Shuv-Ami (2012) Brand commitment: A new four-dimensional 

Studiens tredje teoretiska begrepp behandlar beslutspåverkande roller vid inköp. Vi har 

här valt att använda oss av Webster och Winds teori med fem olika roller eftersom den 

är en av de mest ansedda modellerna inom området (Rackham, 2001, s. 30-33; 

Stevenson & Swayne, 2011, s. 103). Vi har valt att presentera de olika rollerna eftersom 

det är olika individerna som i slutändan påverkar och tar besluten om köp i företag 

(Webster, 1965, s. 370). Denna teoretiska aspekt anser vi är viktig att beakta eftersom 

de olika rollerna inte utspelar sig på samma sätt i skilda kontexter (Webster & Wind, 

1972, s. 17-18). Detta sammantaget gör att vi anser att beslutspåverkande roller kan ha 

en betydelse när vi ska uppfylla studiens syfte.  

2.9 Val av källor 
De källor som användas i studien finns med för att skapa en bra grund för att besvara 

problemformuleringen och syftet med studien. För att få en bredd på källorna som 
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använts i studien har både vetenskapliga artiklar och läroböcker nyttjats. Majoriteten av 

artiklarna som använts har hittats i EBSCO (Business Source Premier). Dock har ett 

fåtal källor som använts funnits via andra sökmotorer än EBSCO eftersom de inte 

funnits tillgängliga där, samt för att undvika att referera till andrahandskällor. 

 

Det vanligaste sättet att dela in källor är i förstahandskällor och andrahandskällor. En 

andrahandskälla bygger på tidigare forskning medan en förstahandskälla inte baserat sin 

forskning på tidigare källor (Lundahl & Skärvad, 2008, s. 224). Författarna i denna 

studie har både använt sig av förstahandskällor och andrahandskällor, dock har 

författarna i största möjliga mån använt sig av förstahandskällor detta för att undvika 

andra författares tolkningar av teorier och därför kan vissa källor uppfattas som 

förlegade. Vi är medvetna om detta men då enbart små förändringar skett inom några av 

studiens områden de senaste årtiondena har vi valt att använda oss av 

ursprungsteorierna istället för modifierade tolkningar för att minska risken för 

feltolkningar. I vissa fall har vi inte kunnat gå tillbaka till förstahandskällan eftersom 

den inte har funnits tillgänglig, vilket har gjort att vi använt oss av andrahandskällor och 

i viss mån referering av andrahandskällor. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (2008, s. 224) är det viktigt att undersöka och kritiskt 

granska de källor som används. För att kunna använda en källa måste äkthet, relevans 

och tillförlitlighet granskas. Detta är något vi har försökt göra i största möjliga mån 

genom att använda oss av publicerade artiklar som är vetenskapligt granskade samt att 

vi tillsammans har granskat majoriteten av artiklarna och använt oss av erkända 

sökmotorer så som EBSCO. 
 
De sökord som har används och fungerat som huvudsaklig utgångspunkt är Industrial 

buying process, bussiness buying process, buying decision making, brand equity, role 

play of buying decision, brand awerness, brand loyalty, brand association och brand 

commitment. Via har både sökt enskilt på varje ord men även kombinerat de i olika 

sökningar för att få ett brett sökresultat. Vi har medvetet valt att försöka använda så få 

citat som möjligt i den teoretiska texten eftersom citatet kan bli tagna ur sitt 

sammanhang. 

2.10 Källkritik  
En källa kan ha faktafel, lögner, ideologiska och politisk propaganda, etc. Det gäller att 

vara medveten om att alla källor inte ger en korrekt bild av verkligheten men för att 

försöka säkerställa källors trovärdighet är det nödvändigt att finna källor som förklarar 

vad som tidigare skett (Lundahl & Skärvad, 2008 s. 223). För att forskare ska vara 

källkritiska kan de behandla källor på ett kritiskt sätt genom att undersöka i vilket syfte 

texten är skriven, vem som har skrivit texten, är författaren påverkad i någon form, om 

författaren har en relation till händelsen (Patel & Davidson, 2007, s. 64-65). De fyra 

kriterier vi valt att granska är äkthet, oberoende, tendensfrihet (Lundahl & Skärvad 

2008; Alvesson & Sköldberg, 2008; Thurén, 1997;Thurén, 2005) och tidssamband 

(Thurén, 1997; Johansson-Lindfors, 1993) för att i största möjliga mån kunna uppfylla 

kraven för källkritik på de källor som studien är uppbyggd på. 
 

Kriteriet äkthet innebär att kunna verifiera att källan inte är förfalskad eller modifierad 

utan är det den utger sig för att vara (Thurén, 2005, s. 19-20). För att kunna leva upp till 

kriteriet om äkthet har vi till största del använt oss av vetenskapligt publicerade artiklar 

med författare som tidigare blivit granskade. Artiklarna vi använder oss av har ofta 
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använts som referenser i artiklar som berör samma vetenskapliga område, vilket vi anser 

verifierar äktheten. Exempel på dessa artiklar är Websters (1965) Modeling the 

industrial buying process, Webster och Winds (1972) A General Model for 

Understanding Organizational Buying Behavior och Aakers (1992) The Value of Brand 

Equity. 

 

Kriteriet oberoende innebär att säkerställa att källan är oberoende och inte är påverkad 

av någon annan (Thurén, 1997, s. 34), vilket betyder att källan inte har behandlats i 

olika mellanled. Har källan behandlats i olika mellanled blir risken för feltolkningar 

större (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226; Lundahl & Skärvad, 2008, s. 226). När 

flera källor som inte har koppling till varandra påstår samma sak blir trovärdigheten av 

källan större vilket kategoriserar graden av oberoende. Det finnas svårigheter att 

använda sig av fler oberoende händelseförlopp för att nå fram till sanningen, forskarna 

får istället göra bedömningar av enskilda källor för att bedöma dess trovärdighet. 

(Lundahl & Skärvad, 2008, s. 226) Detta har vi beaktat genom att hitta ursprungskällan 

för att inte drabbas av feltolkningar som kan uppstå i mellanleden. Se exempelvis 

Kellers (1993) Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity 

och Davis, et al. (2008) Branding a B2B service: Does a brand differentiate a logistics 

service provider? där Davis et al. har valt att utgå ifrån Kellers teori vilket har gjort att 

vi sökt upp Kellers ursprungskälla för att kontrollera att Davis et al inte har tolkat eller 

använt teorin på ett felaktigt sätt och för att vi ska kunna utgå ifrån originalkällan. I 

enstaka fall har vi använt oss av andrahandsrefereringar då det inte varit möjligt att 

finna originalkällan. Dock har vi övervägt relevansen av våra andrahandsrefereringar 

för att inte använda en feltolkad förklaring. För att kunna säkerställa att källan är 

oberoende har vi, i de fallen där andrahandskällan påstår något som kan verka 

kontroversiellt, gått tillbaka till ursprungskällan vilket gör att vi anser oss uppfylla 

kravet om oberoende källor.  

Tendensfrihet är det tredje kriteriet och innebär att en källa inte blivit vinklad eller inger 

en falsk bild av verkligheten. En vinkling av verkligheten kan ske medvetet eller 

omedvetet. Detta är vanligt förekommande när det sker uttalande från partier, 

organisationer eller individer med en politisk agenda. Misstänker forskare att någon är 

tendentiös är det viktigt att söka upp en källa som hävdar motsatsen, det dem källor 

samtycker om kan anses som trovärdigt. (Thurén, 2005, s 66-67; Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 224) Det finns svårigheter med tendensfrihet enligt oss eftersom det 

ibland är svårt att utforska om en källa är påverkad av en agenda. Exempelvis har vi haft 

svårt att granska om författarna eller universiteten som står bakom vetenskapliga 

artiklar är finansierad av institut eller företag med en viss agenda därav haft svårigheter 

att avgöra om vi har uppfyllt kraven om tendensfrihet. Dock har vi alltid försökt styrka 

våra valda teorier med flera artiklar som påvisar samma sak för att få en sådan trovärdig 

bild som möjligt. Vi har även valt att använda oss av vetenskapliga artiklar som är 

publicerade i tidskrifter, vilket gör att artiklarna blivit granskade innan publicering. 

Exempel på tidskrifter som använts är Journal of Business Strategy, Journal of the 

Academy of Marketing Science, Harvard Business Review och Marketing Sciene, vilket 

vi anser bidrar till en pålitligare och mer tendensfri artikel. 

Det sista och fjärde kriteriet vi valt att granska källorna utifrån är tidssamband, vilket 

används för att bedöma trovärdigheten hos en källa. En källa som är daterad senare 

anses som mer trovärdig (Thurén, 1997, s. 26). Dock är det vanligt att forskare använder 

sig utav andrahandskällor för att återge en annans författares teori, vilket kan leda till 

felaktiga tolkningar och slutsatser av ursprungsförfattarens ståndpunkt. Detta fenomen 
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är vanligt förekommande inom den samhällsvetenskapliga forskningen. (Johansson-

Lindfors, 1993, s.88-89) Vi har medvetet valt att söka upp originalkällan för att inte 

drabbas och feltolkningar som Johansson-Lindfors (1993) varnar för. Eftersom några av 

de teorierna vi använt oss av grundades för tiotals år sedan men fortfarande anses vara 

mest lämpliga att beskriva verkligheten på har vi valt att använda oss utav något äldre 

källor i vissa fall vilket innebär att tidssambandet blir långt. Exempel på två av dessa 

källor är Websters (1965) Modeling the industrial buying process och Webster och 

Winds (1972) A General Model for Understanding Organizational Buying Behavior. 

 

Andrahandskällor kan innehålla feltolkningar och förvrängningar av ursprungsteorin 

vilket ger en felaktig bild av vad ursprungsförfattaren vill förmedla. Det kan ske 

eftersom författaren som tolkar originalkällan inte har varit med när empirisk 

originaldata har samlats in och analyserats. (Johansson-Lindfors, 1993, s.88-89). Vidare 

hävdar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89) att ” et i  ag finns en ten ens till en slags 

“aktualitetssjuka” som me för att klassiska verk iblan  kan komma i skymun an för 

nya verk som inte allti  är bättre”  Detta är n got vi har upplevt när vi har granskat 

många andrahandskällor, vilket har gjort att vi valt att använda oss av ursprungskällan 

istället för andrahandskällan. Se exempelvis Aakers (1992) The Value of Brand Equity 

som ofta har använts som referens i senare forskning men för att inte riskera att utgå 

ifrån förvrängda källor har vi valt att använda ursprungskällan.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel introducerar vi teorier och koncepten som ligger till grund för studien i 

syfte att ge läsaren en teoretisk förståelse för forskningsområdet. Köpbeslutsprocessen, 

brand equity och beslutspåverkande roller är huvudteorierna som används och har 

byggts på med kompletterade teorier för att förstå och bredda vad koncepten innebär, 

se Figur 1. Detta kapitel kommer vara grunden för den empiriska datainsamling och 

analysen. Kapitlet avslutas med en modell där vi förklarar hur teorierna 

sammankopplas. 

 

Figur 1: Egen översiktsbild över studiens huvudsakliga teorier 

3.1 Köpbeslutprocessen 
Kotler och Keller (2006, s. 218) påstår att säljande organisationer och marknadsförare 

måste ha en förståelse hur kunderna agerar i en köpsituation. Något som beskriver detta 

med hjälp av olika steg är teorier om hur en köpbeslutsprocess ser ut, från ett upptäckt 

behov till utvärdering av köpet (Webster, 1965, s. 375; Kotler & Keller, 2006, s. 218). 

Många anser att ett företags köpbeslutsprocesser är enklare att förstå än privatpersoners, 

vilket oftast inte stämmer enligt Anderson och Narus (2004, s. 122). Den huvudsakliga 

skillnaden mellan köpbeslutsprocessen hos B2B jämfört med B2C är att B2B ofta har 

fler intressenter som påverkar och är involverade i beslutet (Anderson & Narus, 2004, s. 

114), mer kundanpassade produkter, personliga relationer mellan köpare och säljare, 

mer förtroende för försäljaren och mindre fokus på marknadsföring (Persson, 2009, s. 

10). En ytterligare anledning som gör köpbeslutprocessen mer komplicerad är att den 

varierar beroende på vilken produkt företaget tänkt köpa (Kotler & Keller, 2006, s. 

218). 

 

För att göra köpbeslutsprocessen mer begriplig och generaliserbar har den förenklats 

med hjälp av olika modeller men verkligheten är mer komplex då den påverkas av varje 

enskild situation, typ av köp och typ av marknad (Baker, 2002, s. 88; Webster, 1965, s. 

370). En anledning till detta är att företags köpbeslutsprocesser skiljer sig åt eftersom 

individer med olika preferenser som är inblandade vid inköp (Webster & Wind, 1972, s. 

18). Dessutom har företag olika system, policys, organisationsstrukturer och rutiner som 

påverkar processen (Kotler och Armstrong, 2010, s. 200). Detta har lett till att Webster 

och Wind (1972, s. 31) påstår att det inte går att skapa en köpbeslutsprocess som är 

generell för alla företag. 
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3.1.1 Köpbeslutsprocessens historia 
Köpbeslutsprocessen började studeras under senare delen av 1960-talet, det skapade en 

förståelse för hur den industriella köpbeslutsprocessen såg ut, vilket bidrog till att 

modeller skapades och som används än idag (Schoenherr & Mabert, 2011, s. 829). 

Utveckling av köpbeslutsprocessen har dock i stort sätt varit stillastående sedan 1970-

talet (Jagdish, 1996, s. 8), vilket vi anser tyder på att äldre källor fortfarande är 

relevanta. 
 

Skillnaden mellan organisationer, verksamheter, människor inblandad i köpet, 

köpsituationen skiljer sig mycket mellan olika företag (Webster & Wind, 1972, s. 31). 

På grund av detta utgår vi ifrån Business buying process med hjälp av Webster (1965) 

syn på den industriella köpbeslutsprocessen. Websters köpbeslutsprocess skapades år 

1965 och innehåller fyra delar; problemidentifikation, köpansvar, sökprocessen och 

urvalsprocess (Webster, 1965 s. 375). Eftersom köpbeslutsprocessen inte ser likadan ut 

är det viktigt att förstå hur de olika köparna tar beslut för att sedan kunna skapa ett 

högre kundvärde och erhålla konkurrensfördelar (Webster & Wind, 1972, s. 31). Detta 

anser vi stöds av Webster (1965, s. 370) då han hävdar att om alla köpare hade likadana 

preferenser och köpbeslutsprocess skulle leverantören aldrig behöva anpassa sig till och 

förstå köparen. Därför anser vi att det kan vara till hjälp för säljande företag att studera 

köpbeslutsprocessen hos sina köpare eftersom byggföretagen varierar i storlek och 

struktur vilket även innebär att inköpsrutinerna skiljer sig åt. 

3.1.2 Business buying process 
Kotler och Armstrong (2010, s. 200-201) beskriver köpbeslutsprocess som behandlar 

processen med åtta steg: 

 
1. Problemidentifikation: En individ identifierar ett problem som måste lösas. Detta kan 

bland annat basera sig på missnöje med nuvarande leverantörer eller att det finns brist 

på maskiner. Problemet kan potentiellt även identifieras av en leverantör. (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 200-201). Exempelvis kan detta vara när ett maskindrivet 

handverktyg inte klarar av att utföra den uppgift som den inte inköpt eller att maskinen 

har gått sönder och därmed uppstår ett problem. 

 
2.   Behovsanalys: En analys genomförs för att fastställa kvantitet och de grundläggande 

specifikationer som produktlösningen ska innefatta. Ibland kräver detta ett samarbete 

mellan ingenjörer, produktutvecklare, användare och annan personal för att kunna 

identifiera det slutgiltiga behovet. Websters (1965, s. 372) modell är mer utvecklad i 

detta avseende och han kallar detta för köpansvar. Där beskriver han hur ansvaret för ett 

inköp fördelas. Detta ser olika ut beroende på företagsstruktur och vilket typ av inköp 

som ska genomföras. Hur mycket ansvar en enskild individ får kan även variera 

beroende på hur mycket teknisk kompetens som krävs, hur mycket köpet påverkar 

företagets ekonomi och hur köpet kommer att påverka framtida relationer. Krävs en 

högre kunskap om marknaden eller produkten, som inte företagets inköpsavdelning 

besitter, krävs det att köpansvaret fördelas mellan olika avdelningar för att kunna ta 

hänsyn till att produktkrav, relationskrav och ekonomiska krav uppfylls. (Websters 

1965, s. 372). För byggföretag skulle en behovsanalys kunna innebära att snickare och 

inköpare samspråkar om vad som behövs köpas in för att täcka ett behov. 

 



 

 18 

3.  Produktspecifikation: En mer specifik analys av problemet som tar hänsyn till 

egenskaper som material, design, pris etc. Detta generar en mer specifik lösning av 

problemet vilket hjälper företaget att gå vidare med att söka efter potentiella 

leverantörer (Kotler & Armstrong, 2010, s. 201). För att kunna lösa en uppgift på ett 

tillfredställande sätt så att snickarna ska kunna utföra sin uppgift måste det säkerställas 

att de maskindrivna handverktygen uppfyller kraven som framkommit i 

behovsanalysen. Det kan till exempel vara att en skruvdragare ska vara tillräckligt stark 

för att kunna skruva in skruvar i ett hårt material. 

 

4.  Potentiella leverantörer: Leverantörer kontaktas och undersöks av det köpande 

företaget. Vid komplexa och kostsamma köp frigörs i regel mer tid eftersom valet av 

leverantör då blir allt viktigare. I detta steg kan ett välkänt varumärke med gott rykte ge 

fördelar. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 201) Denna del beskriver Webster annorlunda i 

jämförelse med Kotler och Armstrong då Webster har en sökprocess som innehåller två 

steg. Det första är en utvärdering av alternativa leverantörer som svarar upp mot 

kravspecifikationen. Den andra delen av sökprocessen är att analysera vilka olika 

produktlösningar leverantören kan leverera. Detta gör köparen med hjälp av de krav 

som fastställs under behovsanalysen. Syftet med utvärderingen är att kunna anpassa 

lösningen efter det behov som finns. Om behovet funnits vid tidigare inköp behövs 

nödvändigtvis inte nya lösningar än de som tidigare använts. Är däremot behovet 

förändrat kommer nya alternativ behöva utvärderas utifrån de nya sökkriterierna för att 

kunna uppfylla de nya behoven. (Webster, 1965 s. 373-374) Byggföretagen kan 

exempelvis söka efter potentiella leverantörer via internet, personliga relationer eller 

återförsäljare. 
 

5.  Offertförfrågan: En förfrågan skickas ut till de leverantörer som anses uppfylla kraven 

som köparen har. Responsen från leverantören kan variera. Köparen kan exempelvis 

erhålla en katalog, besök av försäljare eller skrivna anbud vid mer komplexa eller 

dyrare inköp. I detta steg bör de säljande företagen särskilja sig från mängden för att få 

konkurrensfördelar. (Kotler & Armstrong, 2010, s. 202) Offertförfrågan kan exempelvis 

skickas ut via leverantörers egna hemsidor, återförsäljare eller mässor. 

 

6.  Val av leverantör: När anbuden från leverantörerna inkommit sker ett val av leverantör 

(Kotler & Armstrong, 2010, s. 202). De individer som är delaktiga i 

köpbeslutsprocessen jämför olika attribut från leverantörerna som sedan ligger till grund 

för beslutet. I detta steg behandlas oftast pris, kvalitet, etik, pålitlighet och rykte etc. 

(Kotler & Armstrong, 2010, s. 202; Robinson, et al., 1967, s. 15) Denna del motsvarar 

urvalsprocessen i Websters köpbeslutsprocess. Urvalsprocessen enligt Webster går ut på 

att analysera tre variabler som köparen kan kontrollera; pris, kvalitet och service 

(Webster, 1965 s. 375). Ett nära samarbete med leverantören, så kallat partnering ger 

flera fördelar för såväl säljande som köpande företag (Bresnen & Marshall refererad i 

Gadde & Dubois, 2012, s. 5-6).  Exempelvis kan det vara att individer som har 

beslutsfattande roller i byggföretagen värderar olika leverantörer utifrån vad som anses 

viktigt för köpet. 

 

7.   Orderspecifikation: En beställning skickas till leverantören där leveransvillkor, pris och 

garantier avtalas (Kotler & Armstrong, 2010, s. 203). Detta steg innebär oftast 

köptillfället och komplexiteten varierar beroende på köp och kvantitet. Byggföretagens 

orderspecifikation kan variera beroende på typ av köp och kvantitet. 
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8.  Efterköpsutvärdering: När köpet är avslutats utvärderas produkten och leverantörens 

prestation (Kotler & Armstrong, 2010, s. 203). I detta fall skiljer sig inte Kotler och 

Armstrongs (2010) steg nämnvärt med Websters (1965, s. 371) sista steg som också 

beskrivs som en utvärdering av produkter och leverantörer. Webster (1965, s. 371) 

påstår även att utvärderingarna ofta är subjektiva eftersom det är människor med 

relationer till olika ting som inte kommer att handla objektivt. Detta gäller under hela 

köpbeslutsprocessen och därför är det felaktigt att se en köpbeslutsprocess som rationell 

och objektiv (Webster, 1965 s. 371). Ett exempel på efterköpsutvärdering är att 

byggföretagen väljer att utvärdera sina maskindrivna handverktyg efter genomfört köp. 
 

Websters (1965) Industrial buying process fungerar som ett bra komplement till 

Business buying process då modellerna beskriver en liknande process men ur olika 

synvinklar. Det leder till att modellerna tillsammans kan täcka flera olika 

köpbeslutsprocesser än vad de kan var för sig eftersom köpbeslutsprocessen är en 

komplex företeelse med subjektiva åsikter, olika kontexter och med fler intressenter 

(Webster 1965, s. 370; Anderson & Narus, 2004, s. 114; Baker, 2002, s. 88). 

Resonemanget ovan om att inte enbart använda sig av en köpbeslutsprocess anser vi ger 

bättre förutsättningar för att besvara studiens syfte. 
 

Vid nya köp bearbetar köparen alla stegen i denna modell, men för repetitiva köp är 

karaktär och komplexitet annorlunda och en del steg kan komma att uteslutas (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 201). Det finns flera modeller som mer ingående beskriver hur 

olika typer av köp kan se ut (Robinson, et al., 1967; Baker, 2002, s. 104-105). Vi har 

dock valt att inte redovisa modeller som gör skillnad mellan olika typer av köp eftersom 

studien avser att studera inköp i allmänhet och såldes inte tar hänsyn till om det är ett 

nyköp eller ett repetitivt köp. 

3.2 Beslutspåverkande roller 
I ett företag är det ofta flera individer som är inblandade under en köpbeslutsprocess. 

Webster och Winds (1972) teori, beslutspåverkande roller, beskriver fem olika roller 

som påverkar köpbesluten. Teorin är fortfarande en av de mest ansedda och kompletta 

teorierna inom området (Rackham, 2001, s. 30-33; Stevenson & Swayne, 2011, s. 103). 

Roller som individer kan inneha är användare, köpare, påverkare, beslutsfattare och 

portvakten (Webster & Wind, 1972, s. 17-18; Stevenson & Swayne, 2011, s. 103). 

 

 Användare är de individer som använder produkten, exempelvis snickare  

 Köparen är den individ som ansvarar för köpet och kontakten med leverantören 

 Påverkaren är den som influerar både direkt och indirekt vad som ska köpas 

genom att ge förslag och bestämma kriterier 

 Beslutsfattaren är den som har behörigheterna att besluta mellan de olika 

alternativ som tagits fram 

 Portvakten kontrollerar att flödet av information och material är i enlighet med 

företagets krav 

 

Det är nödvändigtvis inte en individ per roll utan samma individ kan ha flera roller 

samtidigt som det är flera individer som kan ha samma roll (Webster & Wind, 1972, s. 

17-18).  

 

Det är viktigt att förstå de olika rollerna och dess betydelse eftersom det vanligtvis är 

flera individer som påverkar köpbeslutet i olika stor utsträckning och vid olika skeden. 
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Även det slutgiltiga beslutet fattas av en individ (Webster, 1965, s. 370). Dock visar 

denna rollfördelning att det inte enbart är individer i centrala maktpositioner som 

påverkar köpen utan att det finns andra som influerar och styr inköp (Kothandaraman et 

al         s        Bonoma   98   s       p visar att “företag köper inte  det gör 

människor” och “varje  el av beslutsprocessen har subtila roller och behov”  vilket 

ytterligare är ett incitament för att förstå individerna och dess olika roller i 

köpbeslutsprocessen. Även om det är många parter inblandade fattas ofta det slutgiltiga 

beslutet av enskilda individer, vilket innebär att denna aspekt bör beaktas för att få en 

större förståelse för köpbeslutsprocessen (Webster, 1965, s. 370).  
 

Försäljare kan stöta på problem när de ska identifiera och träffa rätt individer vid rätt 

tidpunkt eftersom de olika rollerna har olika betydelse beroende på hur långt en 

köpbeslutsprocess har gått (Rackham, 2001, s. 30-33). Kritiken som finns mot de olika 

rollerna är att de enbart finns när det berör inköp av äldre produkter, alltså inte nya 

innovationer eller produkter som tidigare varit okänd för köparen (Rackham, 2001, s. 

29). Detta anser vi har betydelse vid utformandet av försäljningsstrategier då det är 

viktigt att kunna identifiera mot vilka individer insatser ska göras för att öka 

försäljningen. I byggbranschen kan exempelvis ansvaret för inköp av maskindrivna 

handverktyg variera mellan inköpare, platschefer och snickare. 

 
Det finns tre olika aspekter som påverkar de olika rollerna och samspelet sinsemellan. 

Den första aspekten är förväntningar, vilket innebär att individer och omgivningen har 

en uppfattning om vilka befogenheter och avgränsningar som finns på en roll. Den 

andra aspekten som påverkar en roll är det faktiska beteendet som sker när en roll 

intagits. Den tredje aspekten som påverkar rollerna är relationen mellan individerna i de 

olika rollerna. Kunskapen om de olika rollerna är viktig för en försäljare att vara 

medveten om för att på ett framgångsrikt sätt kunna få kontakt och utvärdera 

köpbeslutsprocessen och individerna den berör i ett företag. (Webster & Wind, 1972, s. 

18) 
 
Vidare anser vi att de beslutsfattande roller blir intressanta när köpbeslutsprocessen ska 

kopplas samman med brand equity eftersom det finns flera individer i byggföretag som 

påverkar och har olika uppfattningar om olika varumärken. Beslutspåverkande roller 

kommer i första hand ha en praktisk betydelse för att uppfylla studiens syfte. 

3.3 Brand equity 
Med en allt högre grad av konkurrens blir det svårare att konkurrera p  tra itionella 

faktorer s som pro uktkvalitet   ater    ater        s         Detta gör att varumärken 

och vad de står för, både materiellt och immateriellt, får en allt större betydelse 

(Zaickowsky et al., 2010, s. 776). Brand equity är ett koncept som innefattar 

varumärkets tillgångar och skyldigheter som varumärke, även kallat varumärkets värde 

(Persson, 2009, s. 3). Varumärkets värde har delats in i tre kategorier: kundorienterat 

perspektiv, finansorienterat värde och en som är en kombination av dessa (Jayakumar & 

Bejoy, 2012, s. 50). Det kundorienterade perspektiv fokuserar på vad varumärket 

adderar till kundnyttan. Det finansorienterade perspektivet fokuserar på vad brand 

equity tillför för finansiellt värde till varumärket. (Persson, 2009, s. 3) Som tidigare 

nämnts kommer denna studie att fokusera på det kundorienterade perspektivet av brand 

equity i en B2B-kontext för byggbranschen. 
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Vidare skapar brand equity ett värde för köparna som innebär att deras vilja att betala ett 

högre eller lägre pris för en produkt med samma egenskaper men med olika varumärken 

påverkas. Brand equity används ofta av marknadsförare för att stärka och utveckla 

varumärkets kännedom (Jayakumar & Bejoy, 2012, s. 49). Begreppet är alltså starkt 

kopplat till varumärkes namn och symbol. (Aaker, 1992, s. 28) Brand equity mäter inte 

enskilda produkter eller marknader utan mäter hela varumärkesvärdet, vilket kan finnas 

representerat på olika marknader och produkter (Jayakumar & Bejoy, 2012, s. 49). 

Enligt Aaker (1996, s. 8) innefattar begreppet brand equity fyra huvudkategorier:  

 

 Varumärkeslojalitet 

 Varumärkeskännedom 

 Upplevd kvalitet  

 Varumärkesassociationer  
 

Faktorerna påverkar hur varumärket upplevs av köpare och därigenom förväntad 

servicenivå, produktens prestanda, distribution och företagets profilering (Hill et al., 

2010, s. 776; Aaker, 1996, s. 8). Detta kan beskrivas som värdet som varumärket skapar 

för kunden (Aaker, 1996, s. 8). Brand equity skapar inte bara värde för kunder utan även 

för företag i och med att ett varumärke som är förknippat med positiva egenskaper 

bland annat ökar nöjdheten hos kunder, skapar lojalitet, ger högre marginaler och gör 

kunder mer övertygade vid köpbeslut (Aaker, 1996, s. 8-9). Enligt Persson (2009, s. 8-

9) har varumärkets betydelse blivit viktigare och därför anser vi det är intressant att 

undersöka betydelsen av brand equity i samband med köpbeslutsprocessen inom 

byggbranschen och vid inköp av maskindrivna handverktyg eftersom det bidrar med ny 

kunskap inom området. 
 

Vi har även valt att involvera varumärkesförtroende i studien som ett komplement till 

Aakers (1996, s. 8) definition av brand equity. Eftersom varumärkesförtroende påverkar 

andra kategorier i brand equity (Shuv-Ami 2012, s. 281). Samt att byggbranschen 

präglas av en internt lärande (Ingemansson, 2012, s. 12-14), vilket vi hävdar kan 

medföra att förtroende och icke-förtroende för varumärken som mer erfarna snickare 

och inköpare har förs vidare till mindre erfarna. Varumärkesförtroende beskrivs som 

den relation som finns mellan ett varumärke och en köpare sedan tidigare (Shuv-Ami, 

2012, s. 281-282). Vi anser att varumärkeslojalitet bidrar till studien eftersom företag i 

byggbranschen har långa men inte så täta relationer med sina leverantörer 

(Ingemansson, 2012, s. 12-13). För att kunna analysera vilken betydelse 

varumärkesförtroende har i byggbranschen anser vi det nödvändigt att ta med 

varumärkesförtroende som en del av brand equity. Vi menar att studiens syfte kommer 

uppfyllas på ett mer tillfredställande sätt när varumärkesförtroende ses som en del av 

brand equity eftersom betydelsen av relationen till varumärket och leverantörerna 

påverkas. 

 
3.3.1 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet ses ofta som en del av brand equity och lojaliteten är en följd av 

kundens upplevelse till det specifika varumärket (Juntonen et al., 2010, s. 304). 

Varumärkeslojalitet uppstår när det sker upprepade köp av samma varumärke och det 

finns en positiv känsla av varumärket och inte enbart ett behov av produkten (Jacoby & 

Chestnut refererad i Solomon et al., 2010, s. 349-350; Fisher refererad i Solomon et al., 

2010, s. 350; 644).  Aaker (1996, s. 21, 23; 1991, s. 39) definierar varumärkeslojalitet 
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som köpares hängivenhet till varumärket och skriver att det tillför värde till företaget 
genom att köpare genomför upprepade köp av varumärket. Vidare beskriver Juntonen et 

al., (2010, s. 304) att brand equity influerar köparens lojalitet till varumärken, 

exempelvis vid upprepande köp och i viljan att rekommendera varumärket vidare.  

Kim et al. (2008, s. 113-114) skiljer på upprepade köp av samma varumärke och 

varumärkeslojalitet. Vid köp där inköparen är lojal mot varumärket finns en djupare 

förankring gällande preferenser och attityder. Dessa köp är medvetna och sker inte 

slentrianmässigt   nligt  ater och  ater        s        kommer köpares lojalitet fr n 

emotionella faktorer snarare än mer rationella faktorer såsom den upplevda kvalitén på 

produkten. Emotionella faktorer kan till exempel vara hur relationen mellan köpare och 

säljare upplevs eller mellan köpare och varumärket. Exempelvis kan en köpare ställas 

inför två likvärdiga alternativ från två olika säljare och i dessa fall kommer de 

personliga preferenserna att spela en avgörande roll för det slutgiltiga beslutet (Webster 

& Wind, 1972, s. 19). 
 
Till en början består varumärkeslojaliteten ofta av objektiva känslor, men sett till en 

längre period kan det övergå till en emotionell känsla som är förknippad med 

varumärkets attribut (Fisher refererad i Solomon et al., 2010, s. 350). 

Varumärkeslojalitet kan definieras som en stark och ovillkorlig relation, något som 

under normala omständigheter inte förändras (Khan & Mahmood, 2012, s. 33). Ett 

starkt varumärke tenderar att skapa högre grad av varumärkeslojalitet (Juntunen et al., 

201   s         i are visar  aters och  aters        s        stu ie att pro uktkvalitet 

har en positiv inverkan på varumärkeslojaliteten och viljan att köpa ett sådant 

varumärke. Genom att studera om varumärkeslojalitet finns inom byggbranschen kan vi 

sedan analysera hur det påverkar köpbeslutsprocessen, vilket är en del av syftet. 

3.3.2 Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom är en viktig del för att kunna uppnå brand equity (Davis et al., 

2008, s. 48) och således en viktig del för att kunna uppnå studiens syfte. Enligt Aaker 

(1996, s. 10) är varumärkeskännedom köpares medvetenhet och igenkänningsfaktor av 

ett varumärke. En ökad varumärkeskännedom bland köpare bidrar till ett varumärke 

med starkare konkurrenskraft (Homburg et al., 2009, s. 201). Varumärkeskännedom 

skapas via konferenser, seminarium, försäljare, tidningar och facktidningar inom B2B 

(Bendixen et al., 2004, s. 376). Det finns fortfarande ett motstånd inom B2B mot att 

bygga ett varumärke via varumärkeskännedom med hjälp av finansiella investeringar 

eftersom individer i ledande befattningar tvivlar på att avkastningen är tillräckligt hög 

(Homburg et al., 2009, s. 209). 

 

Enligt Keller (1993, s. 3) har varumärkeskännedom stor betydelse för köparen när ett 

köpbeslut ska fattas. Exempelvis påverkas val av varumärket på om köparen är 

medveten om varumärkets existens eller inte. Är köparen inte medveten om ett 

varumärke i en urvalsprocess kommer köparen inte heller handla produkter av det 

varumärket (Keller, 1993, s. 3). För att erhålla varumärkeskännedom måste företag öka 

kunskapen om varumärket bland sina potentiella köpare (Homburg et al., 2009, s. 209). 

 

Varumärkeskännedom skapas i tre olika faser (Berry, 2000, s. 129-136; Homburg et al., 

2009, s.51): 

 

 Första fasen innebär att bygga kunskap och kännedom om märket genom att 

utveckla varumärket med ett varumärkesbyggande program  
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 Andra fasen går ut på att öka kunskapen om märket genom att fördela företagets 

resurser så att varumärkesbudskapet kan förmedlas på bästa sätt 

 

 Den tredje fasen handlar om att varumärket ska bli en central roll i köparens 

medvetenhet för att skapa medvetenhet och kunskap om varumärket  

 
Säljande företag i byggbranschen kan bland annat delta på mässor samt genomföra 

andra marknadsföringsaktiviteter som reklam och produktplaceringar för att uppnå 

varumärkeskännedom. Grundidén med varumärkeskännedom är att underlätta för 

köpare att förmedla en kännedom om och känsla för varumärket, vilket leder till att 

köparen på ett enklare sätt får kunskap om vad den köper och vet vad den kan förvänta 

sig (Berry, 2000, s. 136). Varumärkeskännedom underlättar för köparen eftersom 

kunden i en köpbeslutsprocess inte behöver söka kunskap om varumärket och det 

reducerar kostnaden och tidsåtgången av informationssökning (Erdem & Swait, 1998, s. 

153). 

3.3.3 Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet är kunders upplevda eller associerade syn på kvalitet hos ett 

varumärke och har en stor betydelse för förtroendet för ett varumärke (Aaker, 1996, s. 

17). Enligt Bendixen et al. (2004, s. 378-380) är den upplevda kvaliteten den största 

värdeskapande faktorn för ett varumärke. Enligt Aaker (1996, s. 17) drivs finansiell 

framgång av den upplevda kvalitén. Bland annat eftersom köparna är villiga att betala 

mer för ett varumärke med högre upplevd kvalitet (Aaker, 1991, s. 87). Även Khan och 

Mahmood (2012, s. 33) skriver att positivt upplevd kvalitet stärker varumärkets brand 

equity. För att skapa en hög nivå av upplevd kvalitet hos köparna måste en produkt leva 

upp till de förväntningar som varumärket skapat. För den delen är det inte tillräckligt att 

endast tillverka en kvalitetsprodukt utan detta måste bli en upplevd känsla av kvalitet 

hos köparen. Ett starkt varumärke får inte förstöras på grund av för dålig kvalitet på en 

produkt. (Bendixen et al., 2004, s. 378-380) Exempelvis bör ett premiummärke inom 

kategorin maskindrivna handverktyg ha en högre upplevd kvalitet i jämförelse med ett 

budgetmärke för att inte riskera att förstöra varumärkets värde. 

Gill och Dawra (2010, s. 193-194) påstår att upplevd kvalitet inte behöver ha något att 

göra med den faktiska kvaliteten på produkten utan att kunden ska tro att den köper en 

produkt av god kvalitet eftersom ett specifikt varumärke finns på produkten. Ju högre 

upplevd kvalitet en köpare upplever desto högre blir värdet och varumärkets brand 

equity. En försäljare har ett kunskapsövertag gentemot en köpare eftersom försäljaren 

har mer kunskap och bättre information om produkterna. Detta gör att försäljarna 

kommer att kunna påverka den upplevda kvaliteten beroende på hur varumärket 

presenteras för köparen. Eftersom köparen inte kommer att kunna kontrollera säljarens 

alla uppgifter utan måste acceptera det försäljaren säger och bilda sig en uppfattning om 

en produkts kvalitet utifrån detta. (Gill & Dawra, 2010, s. 193-194) 

 

Enligt Aaker (1996, s. 109) förknippas upplevd kvalitet vanligtvis med 

premiumprodukter, varumärkes exponering och kapitalavkastning. Forskning har även 

visat att upplevd kvalitet har betydelse för företag som säljer olika produktkategorier 

(Aaker, 1996, s. 109-110).  
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3.3.4 Varumärkesassociation 
Varumärkesassociation är en av de fyra underkategorierna i brand equity enligt Aaker 

(1996, s. 216). De kopplingar som köpare medvetet gör till varumärket ses som 

varumärkesassociationer enligt Aaker (1991, s. 272). Varumärkesassociationer är 

associationer hos köpare som hjälper till att skapa varumärkes identitet (Aaker & 

McLoughlin, 2007, s. 172ff.). Att det finns associationer till varumärket är viktigt för att 

det ska bli framgångsrikt (Keller, 1993, s. 6). 

 

Enligt Krishnan (1996, s. 392) skapar köparen över tid många och olika associationer 

till varumärken. Detta är något som är viktigt eftersom varumärkesassociationer bidrar 

till ökat medvetande och kunskap om varumärket. Alla associationerna skapar en attityd 

till varumärket där vissa associationer speglar en generell uppfattning medan andra är 

individuella, vilket gör att ett varumärke kan förknippas med olika ting beroende på 

vem som tillfrågas. En varumärkesassociation som finns för ett varumärke behöver inte 

vara unik för just det varumärket utan kan också användas för andra varumärken 

eftersom köpare skapar större och mer komplexa varumärkesmönster ju flera saker som 

associeras med ett varumärke eller produktkategori. Exempelvis kan flera varumärken 

förknippas med en association, Nike, Puma och Adidas associeras med löparskor men 

det kanske bara är ett av dessa varumärken som associeras me  att vara en ”h llbar 

löparsko”  Krishnan   996  s   94   För byggbranschen kan det innebära att Senco, Hilti 

och Paslode associeras med spikpistoler men att endast en av dem associeras med bra 

och snabb service. Associationer till varumärken kommer oftast från tidigare 

upplevelser eller via andras erfarenheter (Krishnan, 1996, s. 392).  

 
De olika associationer som konsumenterna har kan både vara positiva och negativa och 

bildar tillsammans en helhetsbild av varumärket (Krishnan, 1996, s. 391-393). Det finns 

flera sätt att kategorisera associationer, antingen abstrakta eller konkreta (Keller, 1993, 

s. 6; Bridges et al., 2000, s. 3). Abstrakta associationer kan bestå av perceptioner och 

uppfattningar exempelvis att Rolex förknippas som dyrt och lyxigt (Park et al., 1991, s. 

186) och konkreta associationer kan vara något synbart som att en unik färg förknippas 

med ett specifikt varumärke. Associationerna bidrar till att brand equity skapas vilket 

bidrar till ett starkare varumärke (Bridges et al., 2000, s. 3).  
 

Det finns även tre andra kategorier av varumärkesassociation (Keller, 1993, s. 5-6):  

 

 Produktrelaterade associationer betyder att något är direkt förknippat med en 

produkt, exempelvis att en cirkelsåg förknippas med att såga 

 

 Icke produktrelaterad association är något som inte kan förknippas direkt till en 

produktkategori och ett exempel på det är pris som kan ha stor variation inom en 

produktkategori 

 

 Generella varumärkesassociationer är associationer som förknippas specifikt 

med ett varumärke, exempelvis förknippas varumärket Paslode med färgen 

orange. Dessa olika associationer bidrar till hur starkt och unikt ett varumärke 

kommer uppfattas 

 
En framgångsrik marknadsföring återspeglas i att köparen får positiva 

varumärkesassociationer (Keller, 1993, s. 5-6). Tidigare varumärkesassociation kan 

påverka den uppfattning en köpare kommer ha om en ny produkt eftersom det redan 
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finns varumärkesassociationer som har påverkat förväntningarna (Dillon et al., 2001, s. 

428). Varumärkesassociationer skapar ett samband mellan varumärkeskännedom och 

marknadsprestation. Varumärkesassociationernas betydelse visar att individer som 

arbetar med försäljning och marknadsföring måste analysera sina kunder och deras 

köpbeteende eftersom kunskap och associationer till ett specifikt varumärke starkt 

förknippas med företagets prestation (Homburg et al., 2009, s. 209). 

3.3.5 Varumärkesförtroende 
Varumärkesföretroende har länge studerats inom forskningen, vilket resulterat i att det 

finns flera olika beskrivningar av varumärkesförtroende (Shuv-Ami, 2012, s. 282). Vi 

har valt att inte beröra alla enskilt eftersom de ger en splittrad bild som blir svårt att 

relatera till. Vi kommer att använda oss av en teori av Shuv-Ami (2012) som utgår från 

de sju vanligaste teoretiska beskrivningarna av varumärkesförtroende.   
 

Flertalet teorier är överens om att varumärkesförtroende bygger på en relation mellan 

varumärket och användaren. Exempelvis definierar Thomson et al. (2005, s. 77, 88-89) 

att varumärkesförtroende är den psykologiska och ekonomiska anknytning som finns 

mellan ett varumärke och en köpare. Teorin som Shuv-Ami (2012, s. 286-288) skapat 

hävdar att varumärkesförtroende kan delas in i följande fyra områden (Shuv-Ami, 2012, 

s. 286-288): 

 

 Prestation - innebär hur varumärkets kvalitet uppfattats, exempelvis snickarens 

bedömning av en sticksåg  

 

 Nöjdhet – kommer ifrån erfarenheter av produkter och graden av nöjdhet baseras 

på vad köpare och användare har upplevt. Till exempel kan ett missnöje bland 

snickare uppstå då en produkt inte lever upp till den utlovade kvaliteten, vilket 

leder till att nöjdheten sjunker.  

 

 Lojalitet – innebär förtroende att genomföra repetitiva köp eller föredra en 

produkt med ett specifikt varumärke framför andra. Exempelvis kan det innebära 

att användare eller inköpare föredrar att köpa Hilti framför andra varumärken 

 

 Involvering - innebär att konsumenterna finner personlig relevans som gör 

varumärket attraktivare än andra. Detta kan komma ifrån att inköparen eller 

användaren har en personlig relation till en säljare.  

 

Dessa fyra områden är indelade i två underkategorier, känslomässigt förtroende och 

mätbart förtroende. Prestation och nöjdhet kategoriseras som mätbart förtroende medan 

lojalitet och involvering ses som känslomässigt förtroende (Shuv-Ami, 2012, s. 289). 

Känslomässigt förtroende beskrivs som en relation till en annan organism som sker i en 

interaktion och strävar att utvecklas (Sharma et al. 2006. s. 65; 69). Eftersom lojalitet 

och inblandning är emotionella värden kategoriseras de som känslomässigt förtroende 

medan prestation och nöjdhet är mätbart (Shuv-Ami 2012, s. 281).  
 

Genom att analysera och utvärdera de fyra områdena kan förståelse skapas för köparens 

beteende och hur varumärkesförtroende skapas och fungerar som vägvisare för framtida 

strategier där företagen bland annat kan urskilja konsumenter med lågt 

varumärkesförtroende från de med högt varumärkesförtroende. (Shuv-Ami, 2012, s. 

299) Kritiken som finns mot denna teori är att den bara är testad på emotionella värden 
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och inte på verkligt beteende (Shuv-Ami, 2012, s. 299). Trots kritiken har vi valt att 

använda oss av Shuv-Amis (2012) teori eftersom den har framställts utifrån tidigare 

erkända teorier. Dessutom handlar varumärkeslojalitet till stor del om emotionella 

värden vilket  ater    ater         s        anser är viktigt att ha kunskap om som chef 

eftersom det har en direkt påverkan när köpare ska välja leverantör och göra inköp. 

Byggbranschen har länge präglats av ytliga kontakter och lågt förtroende för 

leverantörer (Ingemansson, 2012, s.12-13). Därför hävdar vi att det är relevant att 

studera hur varumärkesförtroendet påverkar köpare i byggbranschen för att tydligare 

belysa förtroendets innebörd. 

3.4 Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen 
Figur 2. nedan visar hur studiens teorier sammankopplas med varandra. 
  

 

  

Figur 2: Sammanfattande modell 
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4. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel beskriver vi det praktiska genomförandet och de metoder vi använt. 

Dessutom presenterar vi val av företag, val av respondenter, utformningen av 

intervjuerna samt redogör för den etiska aspekten vid genomförandet av intervjuer. 

Avslutningsvis kommer kritik mot primärkällor att diskuteras och hur vi hanterat och 

analyserat det empiriska materialet. 

4.1 Urval 

4.1.1 Val av företag 
Med en kvalitativ metod samlas rådata in till studien genom intervjuer med individer 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115). Intervjuerna kan genomföras på många olika sätt 

och med olika syften och därför är det viktigt att klargöra vilken intervjuteknik som 

används, hur respondenter har blivit kontaktade och förmåtts medverka i studien, hur 

intervjumaterialet sammanställts, behandlats och analyserats (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 115).  

Urvalet av företagen har skett utifrån ett bekvämlighetsurval. Enligt Christensen et al. 

(2001, s. 109) kännetecknas detta av ett icke sannolikhetsurval. Detta kommer vidare att 

eliminera möjligheten att generalisera till hela populationen (Christensen et al., 2001, s. 

109). Vi anser dock att detta inte är ett problem då vi enbart avser att skapa en djupare 

förståelse inom det studerade området och inte generalisera till alla företag i 

byggbranschen. Bryman och Bell (2005, s. 40) stärker vår argumentation genom att 

konstatera att en kvalitativ studie inte syftar till att ge förklaringar utan en ökad 

förståelse.  Den urvalsmetod som vi använt är ett selektivt urval på företag bland de 

företag som uppfyller våra kriterier för att medverka samt var villiga att medverka i vår 

studie. Det är alltså graden av tillgänglighet som bestämmer vilka som kommer vara 

med i urvalet eftersom vi har valt företag som har riklig empirisk information inom 

studiens område.  

I denna studie har företag verksamma inom byggbranschen deltagit. För att företagen 

ska ha varit aktuella för att medverka i studien ska de dessutom ha haft regelbundna 

inköp av maskindrivna handverktyg till företaget. Att inköp av denna produktkategori 

har skett vid ett flertal tillfällen under det senaste året anser vi vara en förutsättning för 

att köpbeslutsprocessen skulle vara aktuell och respondenterna skulle kunna ha 

möjlighet att reflektera över hur brand equity kan ha påverkat processen. Därför har vi 

har valt att endast inkludera företag som har tio eller flera anställda för att säkerställa att 

inköpen förekommit mer frekvent.  

För att hitta företaget som uppfyllde kriteriet om antalet anställda användes Byggfakta 

som är en databas med information om var, när och hur det byggs samt vilka aktörer 

som är inblandade i de olika projekten. För att få tillgång till denna databas användes 

ITW Constructions Products inloggning där vi kunde sortera företagen efter region och 

projektets storlek. Därefter gick vi in på de enskilda företagen under varje projekt för att 

kartlägga om de uppfyllde våra två kriterier att antingen vara från Stockholmsregionen 

eller Umeåregionen samt ha över tio anställda. Dessa två regioner är valda utifrån ett 

bekvämlighetsperspektiv då vår uppdragsgivare har kontor i Stockholm och vi är 

bosatta i Umeå. Vi tog vidare fram en lista på ett tiotal företag inom respektive region 

för att ha ett urval att kontakta. Bland de byggföretag som medverkar i studien kommer 

fyra från Umeåregionen och tre från Stockholmsregionen. Vår tanke var först att 
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jämföra två regioner för att se skillnader och likheter men vi valde senare att inte dela 

upp företagen mellan regioner på grund av det blev för många parametrar att ta hänsyn 

till för att kunna redogöra för studiens resultat på ett tydligt sätt. Däremot har data från 

två regioner givit ett bredare underlag för hur företag resonerar vid inköp eftersom det 

kan förekomma regionala skillnader.  

Vi konstaterade under datainsamlingen att vi uppfyllt en teoretisk mättnad redan efter 

sju intervjuer och valde därför att inte genomföra ytterligare intervjuer. Detta då vi inte 

längre kunde urskilja fler mönster eller olikheter från de data vi samlat in. 

4.1.2 Val av respondenter 
Det är syftet som avgör vilka enheter och vilka egenskaper som ska undersökas 

(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 2006, s. 181). Eftersom studiens syfte var att skapa 

en djupare förståelse för brand equitys påverkan på köpbeslutsprocessen är det viktigt 

att urvalet har kunskaper om och är insatta i köpbeslutsprocessen och vilka 

beslutsfattande roller som påverkar. Valet av en kvalitativ metod med intervjuer har 

valts eftersom ett begränsat antal individer i byggbranschen har en inköpsfunktion. Vid 

kvalitativ forskning eftersträvas att finna individer som har mycket information inom 

ämnet (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997, s. 78).  

Enligt Saunders et al. (2009, s. 325) skulle intervjuer med individer som inte har 

kunskap inom ämnet inte bidra till studien. Därför var det viktigt att få respondenter 

me  ”rätt kunskaper och information”  För att stu iens respon enter skulle vara 

passande för intervjun har personer i inköpspositioner sökts på företagen. Vid en 

kvalitativ forskningsansats kan det vara en fördel om respondenterna väljs ut mera 

selektivt för att kunna bidra med mer information inom området (Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997, s. 101). Respondenterna har sökts via telefon och under varje 

samtal har frågan om de är involverade vid inköp av maskindrivna handverktyg ställts 

för att säkerställa att personen kommer att tillföra något. I en del fall sökte vi personen 

via växeln men ibland fanns direktnumren till inköparna hos företagen i Byggfaktas 

databas. Under samtalet berättade vi om att uppsatsen skrivs på uppdrag av ITW 

Constructions Products och att vi studerar på Handelshögskolan vid Umeå universitet.  

Vidare förklarade vi syftet med uppsatsen och vad vi var intresserade av för att tilltänkta 

respondenter skulle vara införstådda med vad de deltog i. Att vi valde att ta kontakt med 

företagen via telefon var för att etablera en kontakt redan från början för att få access 

och inte bli avfärdade som kan inträffa vid e-postkontakt. I några av fallen behövde de 

tilltänka respondenterna först få ett godkännande från högre chefer för att få delta.  

I början av intervjuerna klargjordes vad respondenternas arbetsuppgift var för att 

säkerställa att individen hade kunskap inom inköp av maskindrivna handverktyg. I ett 

av fallen konstaterades att den tilltänka intervjupersonen inte stämde överens med det 

som krävdes för att delta i studien. Detta löstes dock på plats genom att det fanns en 

annan medarbetare som ansvarade för inköpen av maskindrivna handverktyg. Dock fick 

den intervjun delas upp till två tillfällen på grund av tidsbrist och vid det senare tillfället 

kunde endast en av oss medverka. Detta hävdar vi dock inte påverkat varken intervjuns 

utkomst eller slutresultatet i någon utsträckning eftersom vi spelade in samtalet. 

I slutet av varje intervju har vi frågat respondenterna om det gick bra att återkomma 

med frågor eller eventuella klargöranden. Alla har samtyckt till att det gick bra att 

återkomma. Vi har dock inte behövt genomföra några kompletteringar på insamlade 

data.  
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4.2 Forskningsetik 
Enligt Magne-Holme och Krohn-Solvang (2006, s. 32) är det viktigt att respondenterna 

behandlas med respekt genom att inte vilseledas att delta på felaktiga grunder eller att 

kraven för anonymiteten inte efterföljs. För att säkerställa respondenternas samtyckte 

till deltagandet samt att de förstått innebörden av att delta har detta förtydligats via e-

post där vi informerade om syftet med studien och att den genomfördes i samarbete med 

företaget ITW Construction Products.  

Information om hur inköp går till och hur varumärken påverkar inköp kan vara känslig 

information att lämna ut. Vi klargjorde att uppsatsen kommer att vara en offentlig 

handling men att företaget och respondenterna kommer att anonymiseras så att det inte 

går att spåra. Att bevara respondentens anonymitet är nämligen viktig del i individers 

integritet och för att det etiska förhållningssättet ska kunna upprätthållas (Christensen et 

al., 2001, s. 39). Detta innebär att vår uppdragsgivare inte heller kommer få ta del av 

rådata.  

Vidare förklarades att data från intervjuerna inte kommer att användas av några andra.  

Genom att ge de tilltänkta respondenterna så mycket information som möjligt blir det 

enklare för dessa att ta ett avvägt beslut om de ska delta (Bryman & Bell, 2007, s. 137). 

Genom att vara öppna och ge ut information om studien och studiens upplägg ville vi 

skapa ett förtroende mellan oss och respondenterna för att få så utförliga svar som 

möjligt. 

En intervjusituation påverkar alltid individer på olika sätt och de kan lämna ut mera 

information än vad de hade tänkt sig (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 2006, s. 32). 

Därför har vi vid intervjutillfället informerat respondenten om att de inte ska känna sig 

tvingade att svara på alla frågor som de inte själva känner att de vill ge svar på. Att 

upprätthålla en god etisk standard vid intervjuförfarandet är även viktigt för att 

respondenternas syn på företaget som är studiens uppdragsgivare ska bli positiv. Detta i 

och med att respondenternas företag är kunder eller potentiella kunder till ITW 

Construction Products och bör således uppleva intervjun som något positivt. 

Anonymitetskravet kommer att uppfyllas genom att vi inte lämnar ut data till varken 

uppdragsgivaren eller någon tredje part. Vidare kommer efterforskning om vilka företag 

som finns med i studien omöjliggöras på grund av att namnen på företagen anges som 

Företag A, Företag B, Företag C och så vidare. Enligt Saunders et al. (2009, s. 157) 

finns det även risk för att respondenterna ändrar sina svar om dessa tror att svaren kan 

ge negativa konsekvenser. Därför kommer inte respondenternas namn anges och all data 

kommer att vara avidentifierad för att undvika att någon ska kunna urskilja eller ta reda 

på vilken respondent som givit vilket svar. Syftet med detta är att skapa trygghet för 

respondenterna och att ingen ska kunna dra nytta av något enskilt företags svar. 

Sammanfattningsvis anser vi att vi har genomfört studien med god etisk hänsyn 

gentemot de inblandade företagen och respondenterna genom att vi informerat om 

studiens syfte, fått samtycke, berättat om studiens konfidentialitet.  

4.3 Utformning av intervjuer 
För att få ut så mycket information som möjligt från respondenterna om hur 

inköpsprocessen går till i deras företag och hur varumärkens egenskaper påverkar har 

semi-strukturerade intervjuer använts. Med det menas att förutbestämda frågor finns 

angivna i en intervjumall men att det även finns möjlighet att ställa följdfrågor som 

fördjupar eller klargör respondentens resonemang (Bryman & Bell, 2007, s. 213). För 
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att ytterligare få en mer heltäckande bild av området har intervjuerna alltid genomförts 

tillsammans av författarna och på respektive företags kontor. Vi valde att ha en 

huvudintervjuare som ställde merparten av frågorna medan den andre förde 

anteckningar och ställde följdfrågor där denne ansåg att det fanns möjlighet att utveckla 

olika resonemang. Christensen et al. (2001, s. 167) skriver att vid komplexa frågor eller 

vid många öppna frågor lämpar sig intervjuer bra som insamlingsteknik av data då 

svaren kan följas upp direkt. Detta anser vi stärker vårt val att använda oss av intervjuer 

vid datainsamlandet. 

Innan den första intervjun ägde rum lät vi en inköpschef inom byggbranschen läsa 

igenom våra frågor och ge oss feedback för att validera frågornas giltighet samt att 

säkerställa att de skulle förstås av respondenterna. För att se till att frågorna skulle svara 

upp mot studiens syfte tog vi också hjälp av vår handledare vid universitetet. För att 

ytterligare se till att vi fick svar på frågorna som kunde analyseras gentemot 

problemformuleringen användes den första intervjun som en pilotstudie. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011, s. 42) genomförs en pilotstudie för att testa den kvalitativa studiens 

frågeformulär och hur intervjun praktiskt ska genomföras. Dock ansåg vi att resultatet 

från vår första intervju uppfyllde det vi behövde få svar på och därför används denna 

som en del i empirin då inga justeringar genomfördes till de nästkommande 

intervjuerna. 

4.4 Intervjumallens konstruktion 
Intervjumallen är utformad för att inledningsvis ge allmän information om företaget och 

respondentens roll i företaget samt att säkerställa att det är rätt produktkategori som 

respondenten är inköpare av. Därefter ställs frågor om hur inköpsprocessen ser ut i det 

specifika företaget för att låta respondenten reflektera över hur ett inköp går till av 

maskindrivna handverktyg. Därefter frågar vi djupare om vilka individer som påverkar 

köpbeslutsprocessen för att skapa en större förståelse för vilka som påverkar valen av 

varumärke och ställer krav på produkterna. Intervjumallen finns att beskåda i Appendix 

1. 

Vidare har varje del i brand equity behandlats områdesvis och inom varje område 

ställde vi inledande frågor där respondenten fick tala fritt om ämnet, uppföljningsfrågor 

för att fördjupa resonemangen samt även direkta frågor för att tydligt kunna koppla 

svaren till vår problemformulering. Vi har dock eftersträvat att ställa mestadels öppna 

frågor för att inte vi ska leda respondenterna att svara i en viss riktning. I slutet av varje 

omr  e ”fr ga es” mer  irekta fr gor för att säkerställa att vi först tt i vilka steg i 

köpbeslutsprocessen som olika kategorier i brand equity påverkar. 

För att säkerställa att datan från intervjuerna svarar mot studiens syfte kan 

informationen analyseras innan nästa intervju genomförs så att eventuella korrigeringar 

kan ske (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 2006, s. 100). Detta är något författarna 

eftersträvat att göra i en sådan stor utsträckning som möjligt för att få så hög validitet i 

svaren som möjligt. Dock har det inte varit nödvändigt att göra några större 

korrigeringar i intervjumallen eller det tänka tillvägagångsättet av intervjuerna. 

Intervjumallen har varit indelad i de tio områdena: bakgrund om respondenten, om 

företag, köpbeslutsprocessen, roller i köpbeslutsprocessen, upplevd kvalitet, 

varumärkeslojalitet, varumärkesassociation, varumärkeskännedom, 

varumärkesförtroende och övrigt. Alla områden utom bakgrund om respondenten, om 
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företag och övrigt har haft olika teorier som utgångpunkt för att skapa relevanta frågor 

som bidrar till att svara på studiens syfte. 

 Frågor om köpbeslutprocessen och dess steg har skapats utifrån Kotler och 

Armstrong (2010, s. 200-201) och Webster (1965, s. 372). 

 

 Frågor om beslutspåverkande roller har tagits fram utifrån Webster och Wind, 

(1972, s. 17-18). 

 

 Frågor om varumärkeslojalitet har skapats utifrån Jacoby och Chestnut 

(refererad i Solomon et al., 2010, s. 349-350), Fisher (refererad i Solomon et al., 

2010, s. 350; 644) och Aaker (1996, s. 21, 23; 1991, s. 39). 

 

 Frågor om varumärkeskännedom har skapats utifrån Aaker (1996, s. 10), 

Bendixen et al. (2004, s. 376), Keller (1993, s. 3), Erdem och Swait (1998, s. 

153), Berry (2000, s. 129-136) och Homburg et al. (2009, s.51). 

 

 Frågor om upplevd kvalitet har skapats utifrån Aaker (1996, s. 17; 109-110), 

Gill och Dawra (2010, s. 193-194) och Bendixen et al. (2004, s. 378-380). 

 

 Frågor om varumärkesassociation skapades utifrån Aaker (1991, s. 272), Aaker 

och McLoughlin (2007, s. 172ff.), Bridges et al. (2000, s. 3), Keller (1993, s. 5-

6), Dillon et al. (2001, s. 428) och Krishnan (1996, s. 392). 

 

 Frågor om varumärkesförtroende skapa es utifr n  ater och  ater        s  

1331) Shuv-Ami (2012, s. 281-288), Thomson et al. (2005, s. 77, 88-89) och 

Sharma et al. (2006. s. 65; 69).  

4.5 Intervjuförfarandet 
Som tidigare nämnts genomfördes samtliga intervjuer på respektive företags kontor, 

detta för underlätta för respondenternas deltagande. För att få access och låta 

respondenterna känna att de hade tid att avvara en timme från ordinarie arbetsuppgifter 

var vi flexibla och lät respondenterna bestämma tiden för intervjun. Magne-Holme och 

Krohn-Solvang (2006, s. 107) skriver att intervjumiljön påverkar och det är viktigt att 

respondenten känner sig naturlig. Med vårt val av tillvägagångsätt på intervjuerna anser 

vi att vi uppfyllde detta.  

Innan intervjuerna påbörjades pratade vi om allmänna saker med respondenterna för att 

när vi senare skulle inleda intervjun redan från start etablerat en kontakt och byggt upp 

en relation. Vi poängterade även att alla frågor var frivilliga att svara på och var det 

någon fråga man inte kunde svara på eller kände för att svara på skulle vi gå vidare i 

intervjun. Magne-Holme och Krohn-Solvang (2006, s. 105) skriver att frivilligheten för 

respondenten hjälper till att etablera tillit i intervjusituationen mellan dem medverkande 

parterna. Detta kan bidra till att en mer engagerade och utvecklande intervju kan uppstå 

(Magne-Holme & Krohn-Solvang, 2006, s. 105-106). Vi frågade även respondenten om 

denna hade några frågor samt förklarade kortfattat studiens syfte och definierade vad vi 

menade med maskindrivna handverktyg. Detta för att svaren från respondentens sida 

alltid skulle kopplas till studiens syfte samt att säkerställa att den tilltänka respondenten 

var ansvarig eller delvis ansvarig för inköpen av maskindrivna handverktyg.  
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Vid intervjutillfället spelades samtalen in för att senare kunna transkriberas och 

analyseras. Som tidigare nämnts har varje respondent fått ge sitt godkännande till detta 

innan intervjuerna påbörjades och författarna har klargjort vad inspelningens syfte var. 

Detta för att respondenterna ska informeras om hur materialet ska användas och för att 

de ska känna sig trygga då anonymiteten är svår att skydda vid en ljudupptagning 

(Christensen et al., 2001, s. 39).  

I de fallen där respondenterna svarat i en annan inriktning än mot studiens syfte eller att 

vi velat ha mer utförliga svar har vi ställt följdfrågor. Detta kan ha bidragit till att vi i 

enskilda fall påverkat respondenten att svara i en viss riktning. Enligt Christensen et al. 

(2001, s. 104) brukar detta kallas för intervjuareffekt. Eftersom vi velat ha 

respondenternas svar och åsikter har vi varit aktsamma när det gäller detta och ställt 

öppna frågor för att ge utrymme för ett friare svar. 

Sammanfattningsvis genomfördes alla sju intervjuer under de två första veckorna i april 

2013. Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter förutom en som tog 90 minuter i 

anspråk. Under den sistnämnda intervjun gick respondent in på många sidospår men för 

att visa hänsyn och fånga upp svar som berörde studien lät vi respondenten vara fri i 

sina svar. I de fall respondenten inte svarade på frågorna ställde vi om de för att inrikta 

svaren mer mot studiens syfte. Tabell 1. nedan ger mer ingående information om varje 

intervju. 

 Position Datum Längd 

Företag A Produktionsingenjör 2013-04-04 60 min 

Företag B Inköpschef 2013-04-05 50 min 

Företag C Platschef 2013-04-05 + 04-16 45 min + 45 min 

Företag D Inköpare 2013-04-08 50 min 

Företag E Platschef och ägare 2013-04-11 45 min 

Företag F Platschef 2013-04-15 45 min 

Företag G Entreprenadingenjör 2013-04-11 60 min 

Tabell 1: Information om intervjuerna 

4.6 Analys av data 

4.6.1 Transkribering 
Samtliga intervjuer har spelats in för att vara ett underlag vid processandet av datan och 

som första steg har en transkribering genomförts. Vid en transkription bearbetas svaren 

för att återge vad som sagts i skriftlig form och det har en avgörande betydelse för hur 

tolkningen kommer bli (Olsson & Sörensen, 2011, s. 160). Som tidigare nämnts har vi i 

den mån det tidsmässigt varit möjligt transkriberat och sammanfattat data direkt efter 

varje genomförd intervju och i annat fall så snart som möjligt. Eftersom vi valt att 

kontinuerligt göra detta har vi kunnat fånga upp nyanser och minnen från 

intervjutillfället under skrivandet av den empiriska delen då vi haft intervjutillfället 

färskt i minnet.  
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Transkriberingen har genomförts i programmjukvaran InqSribe, där ljudfilen kunnat 

spelas upp i önskad hastighet och med snabbkommandon för att starta och pausa. Enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 377) kan ord och ljud som inte ger något bidrag till studien 

uteslutas vid transkriberingen. Vi har därför valt att under transkriberingen ta bort icke 

vär eskapan e or  som ”hm” och ”eh” samt pauser och skratt. Transkriberingen har i 

övrigt genomförts ordagrant och med noggrannhet. Därefter har transkriberingen 

sammanfattats för att fånga det essentiella från intervjuerna och kopplat till studiens 

syfte. Sammanfattningarna har i sin tur korrekturläst av den andre författaren för att 

säkerställa att inga misstolkningar skett.  

Eftersom vi har transkriberat varje intervju har vi kunnat gå tillbaka i materialet och läsa 

om specifika områden. Genom att gå tillbaka och spela upp materialet flera gånger 

säkerställs det att korrekt information kan återges i studier (Christensen et al. 2001, s. 

174). I de fallen vi varit osäkra på vad respondenten har menat med svaret har vi istället 

lyssnat igenom den delen av intervjun igen för att säkerställa att vi uppfattat svaret på 

ett korrekt sätt. På grund av att vi haft möjlighet att gå tillbaka i materialet och vår 

noggrannhet vid transkriberingen anser vi att en respondentvalidering ej varit 

nödvändig.  

4.6.2 Empiri- och analysframställning 
Efter att intervjuerna transkriberats inleddes arbetet med att sammanfatta och bearbeta 

data. Eftersom intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär fick materialet läsas 

igenom för att alla svaren senare skulle kunna placeras inom rätt område. Områdena är 

uppdelade enligt teorin och intervjumallens utformning; köpbeslutsprocessen, 

beslutspåverkande roller, upplevd kvalitet, varumärkeslojalitet, 

varumärkesassociationer, varumärkesförtroende, varumärkeskännedom. Empirin, 

analysen, diskussionerna och slutsatserna har redogjorts på detta sätt för ge en 

konsekvent struktur i upplägget genom uppsatsens olika kapitel. 

För att tydliggöra varje företags svar valde vi att skapa en tabell som kopplar varje 

område från brand equity till vilket steg som de påverkar i köpbeslutsprocessen.  Detta 

för att göra det enklare att jämföra företagen och se skillnader och likheter i det 

empiriska materialet. Företagens resonemang kring varumärken och inköp har 

kontinuerligt analyserats genom empiriframställningen. Detta anser vi kommer förenkla 

för läsaren att ta till sig studien och genomgående ha en tydlig koppling mot teorier, 

empiri och analys. Vidare användes citat för att exakt återge respondenternas svar och 

få en mer levande empiri och analys. Detta gjorde vi för att framhålla intressanta svar 

från respondenterna samt att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning om 

respondenternas resonemang. 

Slutligen var det även viktigt att säkerställa att företagen och respondenterna förblir 

anonyma. Därför har information från data tagits bort som möjliggöra att primärkällorna 

ska kunna spåras.  

4.7 Kritik av primärkällor 
Som tidigare nämnts har alla respondenter på ett eller annat sätt varit ansvariga för 

inköp av maskindrivna handverktyg till sina företag. Det finns risk för att 

respondenternas svar kan ha förskönats för att de inte ville dela med sig av åsikter som 

kan uppfattas negativa eller inte ville ge allt för ingående svar angående processer och 

tankar kring varumärken och dess betydelse vid inköp, eftersom de själva och företaget, 

kan uppfattas som negativa. Dessutom skulle respondenterna medvetet inte berätta i 
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detalj hur inköp genomförs då detta skulle kunna ge fördelar för säljande företag. Därför 

har anonymiseringen varit viktig för att det inte ska gå att spåra varken företaget eller 

respondent som medverkat, vilket vi även upplyst om under den initiala kontakten, vid 

e-postbekräftelsen av intervjun samt vid intervjutillfället för att respondenten ska känna 

sig tryggare och kunna svara så ärligt och uttömmande som möjligt.  

Jacobsen (2002, s. 359) anger fyra kriterier, närhet, kunskap, kontext och vilja för att 

bedöma respondenternas förutsättningar ge korrekt information. Utifrån dessa fyra 

kriterier har vi bedömt respondenterna. Närhet innebär att primärkällor kan ge exempel 

på situationer som de själv har upplevt och kunskap betyder att primärkällorna innehar 

information gällande det studerade området (Jacobsen 2002, s. 359). Vi anser att 

samtliga respondenter uppfyller kraven om närhet och kunskap eftersom alla innehar 

positioner på fallföretagen där de har en direkt inköpsroll av maskindrivna handverktyg 

och haft kunskapen att kunna exemplifiera inköp. Det tredje kriteriet, vilja, innebär att 

primärkällorna är villiga att dela med sig av sanningsenlig information (Jacobsen 2002, 

s. 359). Detta anser vi uppfylls genom att samtliga respondenter har medverkat på 

frivilliga grunder samt givit öppna och utförliga svar, exempelvis har ingen respondent 

har sagt nej till att svara på någon fråga. Kontexten är det sista kriteriet och innebär att 

intervjuförhållandet har givit primärkällorna möjlighet att svara i en för dem trygg miljö 

(Jacobsen 2002, s. 359). Eftersom intervjuerna genomförts på respektive respondents 

kontor i avskilda rum har förutsättningar för att intervjuerna ska kunna genomföras på 

ett sätt där respondenterna kunde svara fritt och utan att bli påverkade av andra faktorer 

som till exempel medarbetare. Utifrån ovan anser vi att studien uppfyller kriterierna för 

att kunna bedöma respondenterna som tillfredställande och tillförlitliga.  

Vidare innehar alla respondenter olika arbetsbeskrivningar på företagen men ansvariga 

för inköp av maskindrivna handverktyg, vilket innebär att de har olika kompetenser och 

fokus på vad de anser är viktigt vid inköp. Under intervjuerna fick vi dock 

tillfredställande svar på frågeområdena och bedömer därför att primärkällorna skapar en 

större bredd för studien.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
Denna del inleds med en redogörelse och analys av fallföretagens köpbeslutsprocesser. 

Detta för att enklare kunna tydliggöra kopplingar mellan brand equity och begreppets 

olika delar med koppling till köpbeslutsprocessen. Som ramverk för empirin och 

analysen kommer upplägget som presenteras i studiens teoretiska kapitel att användas 

som utgångspunkt. 

5.1 Köpbeslutsprocessen 
Studien visar att alla fallföretagen går igenom en köpbeslutsprocess när de ska köpa 

maskindrivna handverktyg. Dock varierar köpbeslutsprocessens omfattning mellan 

företagen. En del fallföretag har en utvecklad och genomtänkt köpbeslutsprocess likt 

den vi beskrivit i kapitlet för den teoretiska referensramen medan andra fallföretag går 

igenom färre antal steg i köpbeslutsprocessen. En tabell över vilka steg i 

köpbeslutsprocessen som varje fallföretag går igenom, se Tabell 2: 

Köpbeslutsprocessen. Varje innebär att steget gås igenom och en grå ruta innebär 

att steget ej berörs under ett inköp. 

 

Köpbeslutsprocessen Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation        

Behovsanalys        

Produktspecifikation        

Potentiella 

leverantörer        

Offertförfrågan        

Val av leverantör        

Orderspecifikation        

Efterköpsutvärdering        

Tabell 2: Köpbeslutsprocessen 

Det fallföretag som skiljer sig från mängden är Företag E som behandlar minst steg i 

köpbeslutsprocessen, vilket kan förklaras av att detta företag verkar längst ifrån en 

större tätort. Detta anser vi påverkar deras möjligheter att behandla samma steg som 

övriga fallföretag eftersom Företag E har mindre valmöjligheter i sin närhet. Enligt 

Baker (2002, s. 88) och Webster (1965, s. 370) är köpbeslutsprocessen är en komplex 

process som varierar beroende på företag och situation etc. Därför går det inte att 

generalisera denna process med enbart en köpbeslutsprocess. Produkter som säljs till 

företag är oftast mer kundanpassade, det finns personliga relationer mellan köpare och 

säljare som är svåra att hitta i en B2C-kontext (Persson, 2009, s. 10). Vår studie 

bekräftar den teoretiska bilden om att det inte finns en köpbeslutsprocess som går att 

applicera på alla företag utan att den påverkas av både interna och externa faktorer. 
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5.1.1 Problemidentifikation 
Det är vanligt att fallföretagen identifierar ett problem och upptäcker ett behov av nya 

maskindrivna handverktyg när ny personal ska anställas, när verktyg går sönder eller 

verktyg blir stulna. Företag E beskriver att det kan vara så enkelt som genom ett 

telefonsamtal:  

 

”Snickaren ringer och säger nu har min skruvdragare gått sönder.” 

 

I andra fall kan det vara försäljare som demonstrerar verktyg och påvisar att 

fallföretagen har ett problem eftersom de saknar ett verktyg med vissa egenskaper. Vi 

anser att fallföretagens beskrivning av problem identifikation stämmer bra överens med 

vår teoretiska utgångspunkt vad problemidentifikation innebär. Vilket enligt Kotler och 

Armstrong (2010, s. 200-201) innebär att ett problem uppstår då nuvarande lösning inte 

svarar upp till de behoven företaget har. I undantagsfall har en del av fallföretagen 

uttryckt att de identifierar behoven via mer mjuka värden som känslor eller en vilja att 

byta varumärken eftersom personal har uttryckt en vilja att arbeta med andra 

varumärken än de befintliga. Alla fallföretagen behandlar steget problemidentifikation, 

vilket vi anser är rimligt eftersom det annars inte skulle finnas något behov att köpa en 

ny produkt och en köpbeslutsprocess kan då inte inledas. 

5.1.2 Behovsanalys 
Alla fallföretag gör en behovsanalys där övergripande bestämmelser om det framtida 

köpet bestäms, vilket innebär vilken kvantitet och vad för lösning som företaget ska 

köpa (Kotler & Armstrong, 2010, s. 200-201). Dock upplevs detta inte som en större 

process utav något fallföretag eftersom det inte kommer så mycket nyheter i bransch, 

vilket gör att de grundläggande specifikationerna oftast är samma som de tidigare varit. 

Istället säger flertalet av fallföretagen att de gör behovsanalyser kontinuerligt eftersom 

det finns ett intresse hos dem själva och deras personal, vilket gör att de har kunskap om 

vilka alternativa produkter det finns som kan fylla deras behov. Exempelvis uttrycker 

sig Företag D att:  

 

”Man håller upp ögonen när man går på någons affär.”  

 

Processen att fastställa kvantiteten är snabb hos alla fallföretag eftersom de oftast 

upptäckt ett behov när personal nyanställs eller verktyg har blivit stulna. Identifieras 

problemet medhjälp av en försäljare ses inte heller kvantiteten som ett problem eftersom 

flertalet av fallföretagen säger att de börjar med att köpa in nya produkter i små skalor 

för att se att produkterna lever upp till deras förväntningar och kraven. 

 

Webster (1965, s. 372) menar att vem som är ansvarig för ett inköp är något som 

klargörs tidigt i köpbeslutsprocessen. Vilket vi har sett stämmer överens med 

fallföretagens syn eftersom de redan under behovsanalysen bestämmer vilka personer 

som kommer ansvara för att köpet uppfyller företagets behov. Websters modell 

beskriver att köpansvaret fördelas utifrån företagsstruktur, ekonomisk påverkan och 

teknisk kompetens (Webster, 1965, s. 372). Även fast maskindrivna handverktyg inte 

kräver någon hög teknisk kompetens av inköparen eller inte är någon stor ekonomisk 

utgift enligt fallföretagen. Ett undantag är dock Företag A som påstår att priset är en av 

deras största konkurrensfördelar eftersom de inte använder sig av någon utländsk 

arbetskraft vilket många av deras konkurrenter gör. De säger att:  



 

 37 

”Finns det ingen föreskriven kvalitet går vi alltid på priset med tanke på att materialet 

är en utav de saker vi har att slåss emot i dagsläget med tanke på att det kommer så 

mycket arbetskraft från övriga Europa där de kan prisa in sig med lägre timpenning. 

Det ända vi har att slåss med då är bättre materialpriser.” 

Trots att synen på inköps av denna produktkategori inte skiljer säg nämnvärt har 

fallföretagen individer i olika roller som ansvarar för inköpen. I vissa fallföretag är det 

platscheferna eller snickarna som har köpansvaret medan det i andra fallföretag är 

inköpare som har ansvaret för inköp. Detta anser vi tyder på att företagsstruktur har en 

påverkan över hur köpansvaret fördelas internt inom företaget. 

5.1.3 Produktspecifikation 
I produktspecifikationen sker det en djupare analys av vad som krävs för att lösa 

problemet. Köparen tar då hänsyn till egenskaper som pris, design, material etc. 

Produktionsspecifikation underlättar för köparen att gå vidare i köpbeslutsprocessen och 

börja söka efter potentiella leverantörer. (Kotler och Armstrong, 2010, s. 201) Enligt vår 

studie är det endast ett av sju fallföretag som genomför en produktionsspecifikation på 

maskindrivna handverktyg. Företaget som gör en produktspecifikation genomför inte 

allt som Kotler och Armstrong anser ingår i en produktspecifikation. Fallföretaget kollar 

i första hand på pris eftersom det finns en budget som inte får överskridas. Det gör 

fallföretaget då priset är en av deras största konkurrensfaktorer eftersom företaget inte 

använder sig av utländsk arbetskraft som många av deras konkurrenter gör.  

 

Vidare visar vår studie att endast Företag A till skillnad från resterande fallföretag 

genomför en produktspecifikation likt den som Kotler och Armstrong (2010, s. 201) 

beskriver. Detta beror till stor del på att fallföretagen inte anser att det krävs någon 

djupare analys gällande vad som krävs för att lösa problemet då företagen på förhand 

har koll på alternativa lösningar, vilket beror på att design, pris och material inte skiljer 

speciellt mycket åt mellan olika varumärken och produktlösningarna är likvärdiga enligt 

fallföretagen. Den långsamma branschutvecklingen kan dessutom vara en anledning att 

det är lätt att ha kunskap om de olika produktlösningar som leverantörer har att erbjuda.  

5.1.4 Potentiella leverantörer 
Majoriteten av fallföretagen behandlar steget potentiella leverantörer. Enligt Kotler och 

Armstrong (2010, s. 201) innebär detta steg att köparen undersöker möjliga 

leverantörer. Fallföretagen söker information efter vilka leverantörer som kan lösa deras 

behov. Vår studie visar att fallföretagen använder sig av tidigare erfarenheter, rykten, 

relationer och kännedom när de söker information om potentiella leverantörer. Företag 

G säger att:  

”Vi har ju vissa leverantörer här borta som har bra koll, alltså som vi har bra kontakt 

med och då kan vi prata med dem”. 

Många fallföretag väljer att utvärdera de leverantörerna och varumärkena de har använt 

sig av sedan tidigare. Finns det ingen leverantör som de har erfarenhet sedan tidigare 

som klarar av att täcka företagets behov är det vanligast att fallföretagen blir påverkade 

av rykten om hur bra och vad olika leverantörer står för. Dock finns det undantagsfall 

hos fallföretagen där potentiella leverantörer inte tas i beaktning. Det sker hos Företag E 

som inte undersöker vilka eventuella leverantörer som finns. Istället väljer företaget att 

alltid köpa de produkterna som finns hos deras lokala återförsäljare. Förklarningen till 

varför ett företag inte behandlar potentiella leverantörer anser vi beror på företagets 
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geografiska läge vilket gör det betydligt mer komplicerat än resterande fallföretag att 

jämföra och utvärdera potentiella leverantörer. 

 

Webster (1965, s. 373) beskriver denna del av köpbeslutsprocessen annorlunda då han 

delar upp det i två steg där första steget innebär att köparen undersöker vilka 

leverantörer som finns. Andra steget innebär att köparen analyserar vilka 

produktledningar som leverantören har att erbjuda (Webster, 1965 s. 373-374). Vi 

påstår att Websters (1965, s. 373) beskrivning motsvara Kotlers och Armstrongs (2010, 

s. 201) beskrivning av produktspecifikation och potentiella leverantörer men i omvänd 

ordning. Vi anser att majoriteten av fallföretagens tillvägagångssätt därför bättre 

stämmer överens med Websters beskrivning än Kotlers och Armstrongs. Detta eftersom 

fallföretagen ofta undersöker vilka varumärken och leverantörer som finns innan de 

undersöker vilka produkter de olika leverantörerna har att erbjuda. Majoriteten av 

fallföretagen har kunskap om vilka varumärken som finns på marknaden och inom vilka 

produktkategorier de finns representerade. Den uppfattning vi erhållit under 

intervjuerna är att fallföretagen först beslutar vilka varumärken de ska undersöka innan 

de undersöker vilka produkter som finns tillgängliga. 

5.1.5 Offertförfrågan 
En offertförfrågan innebär att köparen skickar iväg en förfrågan till leverantörer som 

uppfyller företagens krav för att sedan invänta ett anbud från leverantören (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 202). Endast två av fallföretagen skickar iväg en offertförfrågan till 

leverantörer för att sedan jämföra inkommande anbud. Resterande fallföretag skickar 

aldrig iväg någon offertförfrågan. Förklaring till varför Företag B och Företag G skickar 

offertförfrågningar anser vi beror på att de är de enda två företagen som haft 

inköpsavdelningar med anställda som i huvudsak fokuserar på inköp 

Vi har fått uppfattningen att de fallföretagen har en mer strukturerad köpbeslutsprocess 

vilket gör att en offertförfrågan bli en naturlig del av köpbeslutsprocessen. Resterande 

fallföretag har ingen person som enbart ansvarar för inköpen av maskindrivna 

handverktyg utan de har andra huvudsakliga uppgifter inom företaget. Vi anser att det 

har betydelse eftersom de behandlar inköpen mer ostrukturerat än de två andra 

fallföretagen då de inte har någon erfarenhet av större inköp. Företag G tillägger att:  

”Sen kan det naturligtvis bli så att när du får offerten att det kommer nyheter som du 

inte tänkt på.”, vilket innebär att specifikationerna för inköpet måste ses över. 

Maskindrivna handverktyg ses dock av de flesta företagen som en liten investering, 

vilket innebär att köpbeslutsprocessen troligtvis hade sett annorlunda ut i företagen som 

inte väljer att skicka iväg offertförfrågningar om verktygen hade varit av betydande 

värden. Ytterligare en anledning till varför fem av sju fallföretag väljer att inte skicka 

iväg offertförfrågningen anser vi utifrån respondenternas svar är att de redan har 

kunskap om vilka leverantör som finns och vilka som kan distribuera verktyg. Det är 

inte heller av någon betydande vikt att få in prisförslag från leverantörerna eftersom 

priset inte är en avgörande faktor hos majoriteten av fallföretagen.  

5.1.6 Val av leverantör 
När val av leverantör sker utvärderar köparen vilka alternativa leverantörer som finns. 

Köparen tar hänsyn till pris, rykte, kvalitet, pålitlighet etc. (Kotler & Armstrong, 2010, 

s. 202; Robinson et al., 1967, s. 15). Samtliga fallföretag behandlar denna del och gör 

ett aktivt val av leverantör. Dock skiljer sig fallföretag åt genom hur de går tillväga och 
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vilka olika faktorer de tar hänsyn till. Några enstaka fallföretag har aldrig några 

specifika faktorer som de tar hänsyn till utan de varierar beroende på situationen. 

Företag D säger angående detta att:  

”Det är mest på känsla kan man säga, vi har ingen lista som ska uppfyllas.”  

Det vanligaste är dock att fallföretagen har ett par faktorer som de anser är extra viktiga 

när de väljer leverantör. Ett fåtal av fallföretagen involverar flera personer i detta steg 

eftersom de vill att användarna som oftast inte är dem själva inte ska bli missnöjda. 

Företag F säger att:  

”Kvalitet tänker man på men sen är det killarna själv som har vissa favoriter. En tycker 

att den här skruvdragaren är bra men en annan tycker ett en annan är bättre.” 

De vanligaste faktorerna som fallföretagen utvärderar när det ska välja leverantör och 

varumärke är service, erfarenhet, förtroende och kvalitet. Alla fallföretagen har nämnt 

någon av ovan nämnda faktorerna som viktiga. Många fallföretag har nämnt två av 

faktorerna medan enstaka företag har nämnt fler än två. Vi anser att Kotler och 

Armstrongs (2010, s. 202) beskrivning av val av leverantörer överensstämmer bra med 

den verklighet vi har studerat och alla fallföretag gör aktiva val mellan olika 

leverantörer och varumärken när de ska köpa maskindrivna handverktyg.    

5.1.7 Orderspecifikation 
Vi anser att alla fallföretag gör någon form av orderspecifikation eftersom det annars 

enligt oss inte skulle vara möjligt att genomföra ett köp för att uppfylla ett behov. Kotler 

och Armstrong (2010, s. 203) beskriver en orderspecifikation som en beställning till 

leverantören för att avtala villkor som exempelvis kvantitet, pris och garantier. 

Merparten av fallföretagen i studien skickar ingen beställning via internt, fax eller e-

post, vilket enligt Kotler och Armstrong (2010, s. 203) är det vanligaste sättet. Det är 

enbart två fallföretag som genomför orderspecifikationerna som det beskrivs ovan. 

Företag D säger att:  

”Handmaskiner är ju inte så stora investeringar så vet vi bara vilket märke vi ska köpa 

så köper vi det. Vi beställer via internet, Hilti och Bosch till exempel har vi egen 

inloggning till så vi beställer maskiner och reservdelar via den.” 

Resterande fallföretag träffar oftast sina köpeavtal genom direktkontakt med 

återförsäljare. Dock anser vi att det klassas som en orderspecifikation eftersom 

fallföretagen avtalar om pris, kvalitet, kvantitet, antal och garantier. Detta uppfyller 

teorins krav för vad en orderspecifikation är med undantag att den inte skickas utan 

oftast sker via andra interaktioner.  

5.1.8 Efterköpsutvärdering 
Efterköpsutvärderingen genomförs efter köpet och innebär att företaget utvärderar hur 

väl produkten levt upp till företagets förväntningar (Kotler & Armstrong, 2010, s. 203). 

Alla fallföretagen har någon form av efterköpsutvärdering, dock är variationen stor i 

vilken omfattning en utvärdering sker. Företag B och Företag G av fallföretagen har 

bestämda rutiner hur efterköpsutvärderingarna ser ut. Exempelvis säger Företag B att:  

”Utvärderingen sker efter att vi fått in produkterna från våra leverantörer och testat 

dem, sen sammanställer vi det i ett Excel-ark och därigenom bryter vi ner det och 

betygsätter det ett till fem. Vad vi tycker att maskinen är värd. Om den är bra eller 

dålig, hur uppfyller de våra behov.”  
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Företag G mäter olika faktorer genom att sätta ett värde på hur mycket de anser att varje 

produkt varit värd för att sedan få fram ett slutligt värde som kan jämföras med liknande 

produkter.  

De fem övriga fallföretagen har ingen strukturerad eller rutinmässig 

efterköpsutvärdering utan låter istället användarna ge uttryck för sina åsikter om de vill 

men har inget krav på det. Vilket oftast brukar göras gällande när en produkt inte levt 

upp till förväntningar dock är det sällan som en produkt inte motsvarar förväntningarna. 

Företag A säger följande om deras efterköpsutvärdering: 

”Ja då ringer telefonen och de säger vad har du köpt för jävla skit, trots att man gått 

igenom allting. Det är liksom svårt att få feedback om det är något som är bra. Då 

gäller det att försöka ringa runt och fråga hur de fungerar. Jag kan skicka ut ett mail 

och fråga vad tycker ni om dem här produkterna som vi har köpt nu, är dem okej?, men 

då får man ju aldrig några svar nästan. Utan man måste ju ringa och vara aktiv själv 

och det är man ju lite dålig på. Men oftast så är det så att hör man ingenting så är det 

inte helt kasst i alla fall.” 

 Företag E säger angående detta:  

”Ser man att om man köpt tre maskiner och något har gått sönder på maskinerna under 

tre månader då köper du den inte mer. Då köper du något annat. Det är som 

utvärderingen". 

Fallföretagens efterköpsutvärderingar stämmer överens med Websters (1965, s. 371) 

åsikt om att efterköpsutvärderingar är något subjektivt eftersom det alltid är människor 

med relationer till olika ting som gör dem. Vi anser att de fem fallföretagen utan en 

strukturerad och rutinmässig efterköpsutvärdering har en mer subjektiv 

efterköpsutvärdering i jämförelse med de två fallföretagen som har en strukturerad 

efterköpsutvärdering. Detta eftersom fallföretagen med en icke strukturerad 

efterköpsutvärdering ger sin personal större utrymme att uttrycka sina känslor medan de 

andra två fallföretagen har faktorer som ska bedömas även om det är en mänsklig faktor 

som gör bedömningen. En vanlig åsikt från fallföretagen som inte haft en rutinmässig 

och strukturerad efterköpsutvärdering är att de sällan får reda på vad användarna tycker. 

Det är främst när det är negativ kritik på verktygen som en återkoppling till inköparna 

sker. Den vanligaste anledningen till varför fallföretagen inte har haft en strukturerad 

efterköpsutvärdering har varit att de inte känt att det funnits något behov eller intresse 

från varken företagsledningen eller övriga anställda. 

5.2 Roller i köpbeslutsprocessen  
Vi har utgått ifrån fem olika roller som kan påverka köpbeslutsprocessen. De fem 

rollerna är hämtade från Webster och Winds (1972, s. 17-18) och är användare, köpare, 

påverkare, beslutsfattare och portvakt. Ett problem för säljare inom B2B är att hitta rätt 

person att påverka vid rätt tid punkt (Rackham, 2001, s. 30-33). Vår studie bekräftar 

detta eftersom det i alla fallföretag varit mer än en individ som varit inblandad i 

köpbeslutsprocessen och har möjlighet att påverka vid inköp men att det är en individ 

som är ansvarig. Vilken yrkesroll som är ansvarig skiljer sig också mellan fallföretagen. 

Exempelvis är det inköparen som har rollen som köpare i Företag B och Företag G 

medan det i de andra fallföretagen exempelvis kan vara platschef eller snickare. Detta 

gör situationen komplex för det säljande företaget eftersom det krävs en kunskap om 

vilka personer i varje företag som de ska uppvakta i de olika stegen av 

köpbeslutsprocessen för att köparen ska välja deras varumärken (Webster, 1965, s. 370). 
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Det gör att vi anser det är viktigt att redogöra och analysera för hur fördelningen mellan 

de olika beslutsfattande rollerna ser ut i de olika fallföretagen, se Tabell 3: 

Beslutsfattande roller. 

 

 
Tabell 3: Beslutsfattande roller 

5.2.1 Användare 
De individer som använder den köpta produkten kallas för användare (Webster & Wind, 

1972, s. 17-18). Användare av maskindrivna handverktyg är oftast snickarna vilket 

gäller för samtliga fallföretag. I det avseendet finns det inga skillnader mellan 

fallföretagen vilket vi anser vara logisk då maskindrivna handverktyg är tillverkade för 

att användas av snickare. Det som däremot skiljer sig mellan fallföretagen är vilket 

inflytande användaren har i form av andra roller. I flertalet av företagen har användaren 

minst en annan roll vilket gör att den är inblandad som mer än bara användare i 

köpbeslutsprocessen. I fyra av företagen har användaren ytterligare två roller vilket vi 

anser tyder på att användarna de fallföretagen har större inflytande i jämförelse med 

resterande fallföretagen. Detta är något säljande företag bör försöka ta i beaktning och 

kartlägga när de ska värva nya kunder eftersom vissa fallföretag tenderar att inte behöva 

synas och marknadsföra sig hos användaren medan det i andra fall kan vara avgörande 

att skapa en relation med användaren. 

5.2.2 Köpare 
Köparen är den personen som sköter kontakten med leverantören och ansvarar för köpet 

(Webster & Wind, 1972, s. 17-18). I företagen vi studerat skiljer sig köparen åt mellan 

vilka det är som anses vara köparen. Det varierar mellan snickare, platschef, inköpare, 

produktionsingenjör och förrådsansvarig. Vilket visar att köparna är en bred grupp som 

ansvara för köpen av maskindrivna handverktyg. Enligt Webster & Wind (1972, s. 18) 

är omgivningen en av tre aspekter som påverkar rollerna som finns inom företaget. En 

trend vi skådat är att många ansvariga låter andra anställda genomföra köpet av 

maskindrivna handverktyg. Företag E säger till exempel:  

”Snickaren ringer och säger att nu har min skruvdragare gått sönder. Då säger jag att 

åk och hämta en ny.”  

De flesta av respondenterna ansvarar inte enbart för inköp, vilket vi hävdar kan påverka 

att flera fallföretag har flera individer som kan agera köpare. Vår studie visar att köpare 

och påverkare alltid är samma individ vilket tyder på att köparen är en individ med stort 

Beslutsfattande 

roller
Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G

Användare Snickare Snickare Snickare Snickare Snickare Snickare Snickare

Köpare

Platschef, 

arbetsledare, 

produktionsinjengör

Platschef, 

Inköpare

Platschef, 

Snickare
Förrådsansvarig Snickare Snickare Inköpare

Påverkare Platschef, snickare Platschef
Platschef, 

Snickare
Förrådesansvarig

Snickare, 

platsledning, 

Inköpare

Snickare
Snickare, 

Platschef

Portvakt Arbetsledare
Platschef, 

Inköpare
Platschef

Förrådsansvarig, 

Snickare

Inköpare, 

Snickare
Snickare Inköpare

Inköpare, 

snickare
ProduktionschefBeslutsfattare Inköpare Platschef Förrådsansvarig

Snickare, 

Inköpare

Snickare, 

Platchef
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ansvar och mycket makt i denna fråga vilket gör det fördelaktigt för säljande företag att 

kontakta den som är köpare när det berör inköp av maskindrivna handverktyg. 

5.2.3 Påverkare 
Påverkaren är med och influerar, både direkt och indirekt vad som ska köpas genom att 

ge förslag och påverka kriterier (Webster & Wind, 1972, s. 17-18). Påverkarna varierar 

mellan fallföretagen, dock har flertalet nämnt att användarna, snickarna, är en påverkare 

i valet av varumärke. Fallföretagen lyssnar på sina användare och följer oftast deras 

önskemål för att de ska få vara med att påverka sin arbetsmiljö och undvika missnöje. 

En respondent säger:  

”Det är ingenting som inköpsavdelningen ska komma och bestämma, vi kan inte komma 

och säga nu är det detta vi ska ha, punkt slut, utan det är en dialog. Därför har vi det 

sortimentet vi har idag.”  

Citatet summerar den generella uppfattningen fallföretagen har angående hur delaktiga 

användarna ska vara vid valet av varumärke. Företag B och Företag D urskiljer sig från 

resten genom att de inte har användarna som påverkare. De förklarade att de försöker 

lyssna på snickarnas åsikt men att det inte är möjligt att följa deras önskemål. Detta 

eftersom företaget då skulle behöva använda sig av för många olika varumärken. 

Företag D säger:  

”Det ju många olika önskemål, en del vill ha gröna maskiner och en del vill ha röda 

och en del vill ha blå. Men i slutända är det kvaliteten som styr vad man köper in.” 

Utifrån detta har vi valt att tolka att snickarna hos dessa fallföretag inte kan 

kategoriseras som påverkare enligt beskrivning om att påverkaren ska påverka 

kriterierna och direkt eller indirekt influera vad som ska köpas (Webster & Winds 

(1972, s. 17-18) Andra fallföretag har uttryckt att de lyssnar till snickarnas åsikter och 

önskemål även om det inte alltid följs. På grund av detta har vi tolkat det som att 

snickaren är påverkare i dessa. Den analysen har vi gjort utifrån att företagsstrukturerna 

skiljer sig mellan Företag B och Företag D jämfört med resterande företag. Företag B 

och Företag D har en mer centraliserad och uppstyrd köpbeslutsprocess, vilket gör det 

svårare för deras snickare att få gehör för sina önskemål. Sammanfattningsvis anser vi 

att snickarna ofta är påverkare men det kan skilja sig åt mellan företag beroende på hur 

företagets struktur är uppbyggd. 

Majoriteten av företagen har fler än en påverkare vilket vi anser visar på att det finns en 

dialog internt där flertalet anställda är med och påverkar valet av varumärke och 

produkt. Enligt vår studie är det vanligast att dialogen sker mellan de som är 

beslutsfattare och användare. Exempelvis säger Företag A:  

 

”Det är mycket personliga erfarenheter, som alla har. Har man tio likvärdiga maskiner 

som kostar nästan lika mycket så kollar man vilka snickare som har jobbat med vilka 

märken och så kollar man vad de tycker om dem helt enkelt. Det är ju ändå viktigast i 

slutet i dagen att dem ska fungera att jobba med. Vi köper ju inte Biltema bara för att 

det är billigast utan dem ska fungera också.”  

 

Vi anser det är viktigt för säljande företag att identifiera vilka påverkarna är i varje 

företag eftersom det de personerna har stort inflyttande i det framtida valet. En svårighet 

i säljande företag kan vara att företagsstrukturen mellan företag skiljer sig åt vilket gör 

att det kan finnas svårigheter att identifierar vem som innehar rollen som påverkare. 
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5.2.4 Beslutsfattare 
Beslutsfattaren har mandat att besluta vilket av de framtagna alternativen som ska väljas 

(Webster & Wind, 1972, s. 17-18; Stevenson & Swayne, 2011, s. 103). Vi har intervjuat 

beslutsfattarna i alla fallföretag dock finns det flera företag som har två beslutsfattare 

när maskindrivna handverktyg ska köpas in. Bonoma (1982, s. 112) skriver att det är 

människan som tar beslutet och inte ett företag. Det anser vi stämmer eftersom vi har 

intervjuat sju personer som ansvar för inköp av maskindrivna handverktyg men alla 

agerar inte på samma sätt. En del agerar mer emotionellt utifrån tidigare erfarenheter 

och relationer medan andra försöker att agera systematisk och utgå ifrån 

verklighetsbaserad fakta. 

 

Webster (1965, s. 370) påstår att det kan vara många personer inblandade i en 

köpbeslutsprocess dock är det en person som fattar det köpbeslutet och således får 

rollen som beslutsfattare. Vi anser inte att Websters (1965, s. 370) resonemang stämmer 

in i vår studie eftersom några av fallföretagen har fler än en person som beslutsfattare, 

vilket gör att beslutet inte fattas av en enskild person. Till exempel säger Företag B att 

ansvarig inköpare och platschefer tillsammans fattar beslut om vilka varumärken och 

produkter som ska köpas in. 

5.2.5 Portvakt 
Portvakten ansvara för att produkten uppfyller företagets krav och kontrollerar flödet av 

material såväl som information (Webster & Wind, 1972, s. 17-18; Stevenson & 

Swayne, 2011, s. 103). Portvakten är oftast samma person som fattat köpbeslutet 

eftersom maskindrivna handverktyg inte handlar om större belopp i jämförelse med vad 

den övriga verksamheten kostar. Enligt majoriteten av fallföretagen behöver det därför 

inte vara någon annan individ som är portvakt än den som fattar köpbeslutet. Dock finns 

det företag som visar på motsatsen, exempelvis Företag E som säger:  

”Jag godkänner köpet men sen är det killen som ska ha maskin som får välja och ser till 

att den klarar det den ska göra.” 

Maskindrivna handverktyg är inte kundanpassade produkter vilket är vanligt 

förekommande inom B2B (Persson, 2009, s. 10). Det resulterar i att det inte krävs 

specialkunskaper för att fungera som portvakt vilket vi anser är en bidragande orsak till 

varför portvakten är samma person som beslutsfattarna hos majoriteten av våra 

fallföretag. 

 

Företag B, Företag D och Företag E som har minst två stycken personer som fungerar 

som portvakt eftersom det i ett första skede är den individ som beställer produkten som 

granskar att verktyget uppfyller de ställda kraven. Dessutom är användaren portvakt då 

denne ofta är den som genomför köpet och kan göra en sista kontroll av köpbeslutet. 

5.3 Brand equity 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell för i vilka steg som brand equity påverkar 

köpbeslutsprocessen för varje fallföretag, se Tabell 4: Brand equitys i 

köpbeslutsprocessen. Varje X står för hur många av brand equitys underkategorier som 

påverkar köpbeslutsprocessen, vilket innebär ju fler X desto mer påverkan. Varje vit 

ruta innebär att brand equity inte haft någon påverkan. Kommande avsnitt beskriver 

varje underkategori av brand equity kopplat mot köpbeslutsprocessen mer utförligt 

därför diskuteras inte Tabell 4: Brand equitys i köpbeslutsprocessen utan är en 

introduktion. 
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Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation x  Xx     

Behovsanalys Xx  Xxx X Xx XX X 

Produktspecifikation X       

Potentiella 

leverantörer 
Xxx XXXx Xxx XX  XXXX XXXx 

Offertförfrågan  X     XXX 

Val av leverantör XXx X Xxx  XXx  XX 

Orderspecifikation   Xx     

Efterköpsutvärdering  X Xx X    

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 

Tabell 4: Brand equity i köpbeslutsprocessen 

5.3.1 Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet är när köp upprepas och det finns positiva kopplingar till ett 

specifikt varumärke (Jacoby & Chestnut refererad i Solomon et al., 2010, s. 349-350; 

Fisher refererad i Solomon et al., 2010, s. 350, 644). Fallföretagen köper ofta samma 

varumärken som de tidigare har använt, exempelvis säger Företag B: 

”Om man har köpt ett varumärke tidigare och är nöjd med det så köper man det igen.” 

Enligt fallföretagen sker återupprepade köp av ett varumärke eftersom det är säkert, 

kompatibelt med tidigare verktyg, positiv erfarenhet av varumärket finns sedan tidigare, 

förenklar köpbeslutsprocessen och personliga relationer till representanter hos 

varumärket. Vi anser att anledningarna som fallföretagen nämnt genererar positiva 

kopplingar till unika varumärken vilket gör att det stämmer med Jacoby och Chestnut 

(refererad i Solomon et al., 2010 s. 349-350) och Fisher (refererad i Solomon et al., 

2010, s. 350, 644) definition av varumärkeslojalitet. Företag D försöker medvetet att 

inte binda upp sig mot ett varumärke och söker ständigt nya avtal och samarbeten:  

”Varumärkeslojal tror jag inte man är, däremot är det väl så att, vissa varumärken 

kanske skulle behöva bevisa mera att deras grejer är bra än andras av erfarenhet. Men 

nog tror jag att jag försöker vara ganska öppen ändå. Annars tror jag man snöar in och 

blir riktigt lurad också för att utvecklingen går ju framåt hos alla.” 

Enstaka företag har uttryckt att valet av varumärket är ett medvetet val medan flertalet 

av företagen anser att valet sker slentrianmässigt eller har svårt att avgöra om det sker 

slentrianmässigt eller medvetet. Kim et al. (2008, s. 113-114) beskriver att 

varumärkeslojalitet uppstår när det sker medvetna repetitiva köp och inte 

slentrianmässigt. Det gör att vi anser att majoriteten av fallföretagen inte uppnår Kim et 

al. (2008, s. 113-114) beskrivning av varumärkeslojalitet. Majoriteten av fallföretagen 



 

 45 

köpte ett specifikt varumärke för att de hade positiva kopplingar till varumärken från 

tidigare köp vilket stämmer överens med Jacoby och Chestnut (refererad i Solomon et 

al., 2010 s. 349-350) och Fisher (refererad i Solomon et al., 2010, s. 350, 644) 

beskrivning, vilket kan uppfattas som att flertalet av fallföretagen är varumärkeslojala. 

Detta anser vi påvisar varumärkeslojalitet trots att vissa köp sker slentrianmässigt. 

 

Fisher (refererad i Solomon et al., 2010, s. 350) beskriver att varumärkeslojalitet till en 

början består av objektiva känslor som utvecklas till emotionella känslor över tid. 

Majoriteten av fallföretag köper samma varumärken som de tidigare använt dock har 

företagen som vi tidigare skrivit svårt att ta ställning till om det är slentrianmässiga- 

eller medvetna val. Vi anser att en förklaring till det kan vara att fallföretagen inte 

hunnit utveckla emotionella känslor eller att de inte kommer utveckla emotionella 

känslor för varumärken som säljer maskindrivna handverktyg då förtagen anser att det 

är en relativt liten investering i jämförelse med företagets övriga kostnader.  

 

Ytterligare en anledning som kan påverka varför företagen aldrig når emotionella 

känslor enligt oss kan förklaras av Persson (2009, s. 8-9) och Bendixen et al. (2008, 

s.40) beskrivning om att en B2C präglas av en större relation till varumärket medan 

B2B ofta har varit rationell och immateriella egenskaper har saknat betydelse. För att se 

när i köpbeslutsprocessen varumärkeslojalitet påverkar, se Tabell 5: Varumärkeslojalitet 

i köpbeslutsprocessen. 

 

Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation        

Behovsanalys     x X  

Produktspecifikation        

Potentiella 

leverantörer 

      x 

Offertförfrågan  X      

Val av leverantör X  X  x  X 

Orderspecifikation        

Efterköpsutvärdering        

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 

Tabell 5: Varumärkeslojalitet i köpbeslutsprocessen 

Varumärkeslojalitet påverkar sex av fallföretagen i köpbeslutsprocessen. Företag D 

anser inte att varumärkeslojalitet påverkar dem eftersom de inte är varumärkeslojala när 

de köper maskindrivna handverktyg. Det är vanligast att varumärkeslojalitet påverkar 

när företagen har ett antal leverantörer att välja mellan. Fallföretagen väljer oftast 

varumärken de har erfarenhet av sedan tidigare eftersom de redan har en positiv 

inställning till de varumärkena till skillnad från varumärken de inte har erfarenhet av.  
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Den vanligaste anledningen till att varumärkeslojalitet påverkar köpbeslutsprocessen är 

att fallföretagen inte behöver göra lika mycket efterforskningar för varumärken som de 

redan har erfarenhet och kunskap om. Ändå har företagen tagit med flera alternativ 

innan valet av varumärke sker, dock har vi fått uppfattningen att flertalet företag inte 

väljer att undersöka de andra alternativen lika noga eftersom de redan vet att det finns 

ett varumärke som har uppfyller deras förväntningar. Eftersom företaget har ett ”säkert 

val” behöver inte köpbeslutsprocessen vara lika omfattan e som om företagen inte 

skulle haft någon erfarenhet sedan innan. Företag A säger angående detta:  

”Oftast om man är i valet av leverantörer, och du står och väger mellan ett känt 

varumärke och ett varumärke du aldrig använt, då väger ju det oftast över till det kända 

märket, så är det ju bara.” 

Inget fallföretag påstår att varumärkeslojalitet har betydelse i köpbeslutsprocessen eller 

i efterköpsutvärderingen. Vi hävdar att det beror på att företagen inte påverkas av 

varumärkeslojalitet när de identifierar ett problem eller genomför en 

efterköpsutvärdering eftersom företagen inte tar något beslut eller ställning till vilket 

varumärke de ska köpa i dessa steg. 

5.3.2 Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom bidrar till ett konkurrenskraftigt varumärke (Davis et al., 2008 s. 

48; Homburg et al., 2009, s. 201). Fallföretagen har varumärkeskännedom om olika 

många varumärken och skaffar sig kännedom på skilda sätt. Största skälen att 

fallföretagen får kännedom är genom information från leverantörerna eller ett eget 

intresse. Företag C säger: 

 

 ”Om grabbarna vill åka iväg på mässor så låter jag dem göra de om det finns tid.” 

 

Leverantörerna förmedlar vanligtvis sin information via mejl, informationsbroschyrer, 

mässor, demonstrationer och hemsidor. En del fallföretag påstår att de på grund av ett 

eget intresse tar del av informationen och även ökar på sin kännedom om varumärken 

när de besöker återförsäljare. De vanligaste metoderna att öka på 

varumärkeskännedomen inom B2B enligt Bendixen et al. (2004, s. 376) är via 

konferenser, seminarium, försäljare, tidningar och facktidningar. Vi anser att vår studie 

bekräftar den bilden eftersom majoriteten av fallföretagen ökar sin 

varumärkeskännedom genom de metoderna. Företag B urskiljer sig från de andra 

eftersom respondenten hos det företaget aldrig vidtar åtgärder för att öka på sin 

varumärkeskännedom. Detta gör han aldrig då han varit verksam som försäljare inom 

maskindrivna handverktygsbranschen en längre tid innan han bytte till sin nuvarande 

tjänst. 

 

Det finns tre olika faser av varumärkeskännedom. Första fasen byggs kännedom om 

varumärket. Andra fasen ökas kunskapen om ett varumärke. I tredje fasen blir 

varumärket en central roll i köparen medvetande. (Berry, 2000, s. 136; Homburg et al., 

2009, s. 51) Majoriteten av fallföretagen når fas två, vid enstaka fall fas tre. Andra och 

tredje fasen når företagen genom att testa de maskindrivna handverktygen på mässor 

och utställningar men även genom informationssökning via flertalet källor. 

Fallföretagen anser att de erhåller djupare varumärkeskännedom när de får testa olika 

produkter. Eftersom företagen genomför aktiva handlingar för att nå djupare 

varumärkeskunskap anser vi att de når fas två och att fallföretagen som är trogna mot 

samma varumärke under en längre tid, når fas tre.  
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Varumärkeskännedom bidrar till att förväntningar för ett varumärke skapas vilket 

kommer påverka köparens upplevelse av varumärket (Berry, 2000, s. 136). 

Fallföretagen har en gemensam nämnare att då alla företagen påstår att förväntningarna 

är högre på ett varumärke som är välkänt hos köparen. Vi anser att det kan verka både 

positivt om negativt för varumärket eftersom företagen tenderar att välja de varumärken 

de har kunskap om sedan tidigare. Företag C säger: 

 

”Varumärkeskännedom har nästan bara betydelse när företaget går ut med en 

förfrågan eftersom att företaget inte går ut med förfrågan till varumärken de inte 

känner till.” 

 

Dock kan det negativa vara att köparen inte låter det varumärken som det finns 

kännedom om att konkurrera på samma villkor. Företag G säger bland annat: 

 

”Om du har ett märke som du tycker andas kvalitet som du tycker har funkat jättebra, 

ja då har du jävulska förväntningar på den där produkten. Och det behöver ju inte 

alltid vara positivt för den produkten, utan det kan ju vara tvärtom. Utav det där märket 

skulle man kunna förväntat sig lite mer.” 

 

För att se hur varumärkeskännedom påverkar köpbeslutsprocessen, se Tabell 6: 

Varumärkeskännedom i köpbeslutsprocessen. 

 

Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation x       

Behovsanalys x  X  X   

Produktspecifikation        

Potentiella 

leverantörer 

x X  X  X X 

Offertförfrågan       X 

Val av leverantör        

Orderspecifikation        

Efterköpsutvärdering        

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 

Tabell 6: Varumärkeskännedom i köpbeslutsprocessen 

Fallföretagens svar innebär att varumärkeskännedom har betydelse under 

köpbeslutsprocessen. Varumärkeskännedom underlättar för köparen eftersom köparen 

inte behöver söka information om potentiella varumärken utan redan är medveten om 

potentiella varumärken (Erdem, & Swait, 1998, s. 153). Flertalet av fallföretagen påstår 

att vid flertalet av inköpen av maskindrivna handverktyg enbart väljer att söka 

information om varumärken de har kännedom om. Företag F säger: 
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”Det är när vi börjar kolla på tillverkare som varumärkeskännedom har betydelse.” 

 

Därför anser vi att fallföretagen bekräftar Erdem och Swaits (1998) påstående eftersom 

alla fallföretag påverkas av varumärkeskännedom när de söker information om 

produkter och varumärken. Detta anser vi påvisar betydelsen för säljande företag att ha 

ett välkänt varumärke. Vilket är i enlighet med Keller (1993, s. 3) som hävdar att 

varumärkeskännedom har stor betydelse för köparen när ett köpbeslut ska fattas. 

Exempelvis påverkas val att produkt beroende på om köparen är medveten om 

varumärkets existens. Är köparen inte medveten om ett varumärke i en urvalsprocess 

kommer köparen inte heller handla produkter av det varumärket (Keller, 1993, s. 3).  

 

Det finns fåtal fallföretag som anser att varumärkeskännedom alltid har betydelse eller 

kan ha betydelse under behovsanalysen. De företagen skapar ofta sina 

produktspecifikationer utifrån kännedomen om ett specifikt varumärkes produkter vilket 

vi anser tyder på att det har kommit till fas tre i varumärkeskännedom och därmed har 

varumärket fått en central roll. Den analysen gör vi då fallföretagen väljer att basera och 

identifiera sina behov utifrån deras kännedom om ett specifikt varumärkes 

produktspecifikationer på maskindrivna handverktyg, vilket enligt vår tolkning innebär 

att  e använ er känne omen som ”mallar” för  eras behov   xempelvis säger Företag 

A: 

 

”Som sagt det är ju ingen extrem progressiv bransch utan det funkar som det alltid har 

gjort. Det är lite 1960-tal kvar i byggbranschen. Därför kan man utgå ifrån de 

funktioner tidigare verktyg haft. De är sällan det kommer något revolutionerande som 

alla bara måste ha.” 

 

Varumärkeskännedom har ingen påverkan i orderspecifikation eller 

efterköpsutvärdering för något av fallföretagen eftersom varumärkeskännedom innebär 

att skaffa sig kunskap eller kännedom om olika varumärken. I orderspecifikation och 

efterköpsutvärdering finns redan kunskap eller kännedom om varumärken vilket gör att 

varumärkeskännedom inte påverkar dessa steg. 

5.3.3 Upplevd kvalitet 
Bendixen et al. (2004, s. 378-380) menar att den upplevda kvalitén är den mest 

värdeskapande faktorn för ett varumärke. I vår studie stärks påståendet eftersom 

fallföretagen anser att kvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att de ska välja ett 

specifikt varumärke. Hög upplevd kvalitet bygger upp ett förtroende och ökar 

varumärkets värde (Khan och Mahmood, 2012, s. 33). Vår studie styrker det eftersom 

flertalet av fallföretagen köper det varumärket de anser har bäst kvalitet även om de inte 

vet hur bra den faktiska kvalitén är. Majoriteten av fallföretagen prioriterar kvalitén 

högre än priset. Företag A säger:  

”När man pratar handmaskiner, då tycker jag att kvalitet är av stor vikt. Det är 

egentligen av större vikt än priset, faktiskt”.  

Det betyder däremot inte att alla fallföretagen köper den dyraste produkten bara för att 

den anses ha bäst kvalité. Flertalet av fallföretagen anser att det finns en korrelation 

mellan upplevd kvalitet och pris. Dock betyder det inte att företagen köper de dyraste 

produkterna vid alla tillfällen eftersom skillnaden mellan maskindrivna handverktyg 

inte är tillräckligt stor och att många verktyg blir stulna eller går sönder då anställda 
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tappar dem från byggnadsställningar. Det enda företag som inte anser att kvalitén går 

före pris är Företag A eftersom de använder priset som ett konkurrensmedel gentemot 

konkurrent.  

Ett antal av fallföretagen anser att den upplevda kvalitén så väl som den faktiska 

kvalitén har sjunkit genom åren. För 25 år sedan kunde verktygen hålla i 25 år medan de 

idag har blivit slit- och slängprodukter är en argumentation av flera liknande vi hört 

under intervjuerna, enligt Företag E: 

”Köpte du en maskin förut, då höll den i 15 år. Idag är det inte så, utan det är mer 

massproducerat och priset är därefter också”,  

I övrigt har fallföretagen en relativt gemensam syn på vad upplevd kvalitet är. Det 

viktigaste för att den upplevda kvalitén ska vara hög är att funktionen och kvalitén är 

bra. Flertalet av fallföretagen anser att ergonomi, design och kringprodukter är en viktig 

aspekt som påverkar den upplevda kvalitén eftersom det höjer helhetsupplevelsen. Gill 

och Dawra (2010, s. 193-194) beskriver att den upplevda kvalitén kan byggas med hjälp 

av varumärkesbyggande åtgärder och inte behöver vara den faktiska kvalitén. Vi tolkar 

det som att design och kringprodukter är varumärkesbyggande åtgärder kan förbättra 

den upplevda kvalitén. Flertalet av våra fallföretag bekräftar att design och 

kringprodukter är viktigt för att höja den upplevda kvalitén, Företag G säger till 

exempel: 

”Det finns vissa produkter som visat sig att det har varit samma maskinhus, men en 

modell med en liten fräsigare form, design och förpackning men med samma vikt, ja då 

är det ju den som är designad så jälva mycket bättre än den andra”. 

Upplevd kvalitet är inte den faktiska kvaliteten utan beskrivs istället som den kvalitén 

köparen tror sig få vilket kan påverkas av försäljare, rykten och erfarenheter (Gill & 

Dawra, 2010, s. 193-194). Gill och Dawras (2010) påstående om upplevd kvalitet 

bekräftas då många av fallföretagen inte egentligen vet om de produkterna de köper 

håller högre kvalitet än produkter med andra varumärken även om köparen i många fall 

verkar tro det. Flertalet fallföretag påverkas av rykten om vilken kvalité olika 

varumärken har vilket resulterar att de väljer varumärke utifrån rykten om kvalitet 

istället för att själv uppleva kvalitén. För att se när i köpbeslutsprocessen upplevd 

kvalitet påverkar, se Tabell 7: Upplevd kvalitet i köpbeslutsprocessen. 
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Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation   X     

Behovsanalys X  X   X X 

Produktspecifikation X       

Potentiella 

leverantörer 

 X X   X X 

Offertförfrågan       X 

Val av leverantör  X X     

Orderspecifikation   X     

Efterköpsutvärdering   X X    

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 
Tabell 7: Upplevd kvalitet i köpbeslutsprocessen 

Åsikterna om när och hur mycket upplevd kvalitet påverkar köpbeslutsprocessen 

varierar mellan respondenterna. En del fallföretag vet när den upplevda kvalitén 

påverkar deras köpbeslutsprocess medan ett annat företag vet att det påverkar men att 

det kan variera beroende på köpet. Endast Företag E anser att det inte finns någon 

koppling mellan köpbeslutsprocessen och upplevd kvalitet. Företag C anser att upplevd 

kvalitet har betydelse genom hela köpbeslutsprocessen men att det varierar mellan 

köpen. I steget efterköpsutvärdering är endast Företag C och Företag D som anser att 

upplevd kvalitet har betydelse. Företag D säger:  

”Upplevd kvalitet får man fram egentligen när man utvärderar, då får man ju både 

funktion och kvalitet. Oftast visar sig det ganska fort om det är dålig kvalitet”, vilket 

innebär att det är endast är efter att ett köp genomförts som den upplevda kvalitén kan 

bedömas. Bedömningen tar företaget med sig vid köp av andra produkter av samma 

varumärke. 

Upplevd kvalitet har störst betydelse i faserna behovsanalys och potentiella 

leverantörer. Vi anser det tyder på att fallföretagen är medvetna om den upplevda 

kvalitén när de bestämmer riktlinjer för framtida köp. Fallföretagen köper till mestadels 

verktyg för professionellt bruk och avgränsar sig till den kategorin redan när 

behovsanalysen görs. Det betyder att företagen väger in den upplevda kvalitén i 

behovsanalysen och avgränsar sina valmöjligheter till varumärke de som finns för 

professionellt bruk. Är den upplevda kvalitén för ett varumärke lägre än vad köparen 

har för krav på ett varumärke kommer varumärket att sorteras bort redan i 

behovsanalysen. Det medför att varumärket inte längre är ett köpalternativ och visar på 

vikten av att ha en god upplevd kvalitet hos företag. 

5.3.4 Varumärkesassociationer 
Aaker och McLoughlin (2007, s. 172ff.) beskriver att varumärkesassociationer skapar 

varumärkesidentitet och är en viktig del av brand equity. Vidare skapar 

varumärkesassociationer attityder till varumärken som kommer påverka den generella 
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och individuella uppfattningen av ett varumärke, kan både vara positiva och negativa 

(Krishnan, 1996, s. 391-393). Fallföretagen associerar varumärken med olika ting även 

om ett fåtal företag inte försöker att bli påverkade av de utan istället försöker se till 

produktens egenskaper istället för varumärkets associationer. Fallföretagen associerar 

varumärken utifrån rykten och egna erfarenheter. Uppfattningen om hur vida reklam, 

sponsring och produktplaceringar påverkar respondenternas val av varumärke är 

enhälligt bortsett från Företag G som anser att reklam, sponsring och produktplacering 

är avgörande för hans val av varumärke: 

 ”Jag skulle ju vilja säga att det är väldigt avgörande för snickarna om de ser mycket 

reklam om någonting, att varumärket verkar fräscht och nytänkande”. 

Resterande företag anser att reklam, sponsring eller produktplacering har liten, ingen 

alls eller negativ påverkan i deras val av varumärke. Företag A säger exempelvis: 

”Man köper inte varumärken bara för att man vet om att dem stödjer SOS Barnbyar, 

här finns inte det tänket i alla fall eller att man sponsrar svenska landslaget i fotboll 

eller nått det tror jag alla skiter i rätt mycket i faktiskt”. 

I detta fall anser vi att reklam, sponsring och produktplacering inte skapar eller skapar 

negativa varumärkesassociationer vilket inte gagnar det varumärket. Positiva 

varumärkesassociationer skapas av rykten, tidigare erfarenheter och relationer enligt 

fallföretagen. Majoriteten av fallföretagen har alltså en gemensam bild om vad det är 

som skapar positiva varumärkesassociationer. Dock säger företagen att alla 

associationer till varumärket inte behöver stämma överens med verkligheten. Företag E 

påstod att varumärken som har rykte av sig att vara bäst inte behöver vara det utan att 

det istället finns andra varumärken som gör bättre produkter men aldrig fått möjlighet 

att visa det eftersom det finns rykten som hänger kvar och är svåra att bli av med. Detta 

resonemang anser vi visar på vikten av att ha positiva varumärkesassociationer eftersom 

det påverkar köparens attityd till varumärket. Detta resonemang styrker Krishnan (1996, 

s. 392) påstående att ett varumärke ska förknippas med så många associationer som 

möjligt för att bli framgångsrikt. 

Det skapas både produktrelaterade associationer och icke produktrelaterade 

associationer (Keller, 1993, s. 5-6). Här har fallföretagen en delad bild i och med att ett 

fåtal fallföretag förknippar samtliga produkter hos ett varumärke med kvalité. Det är 

generella varumärkesassociationer (Keller, 1993, s. 5-6). Andra fallföretag förknippar 

en produkt hos ett varumärke med kvalité medan en annan produkt med samma 

varumärke associeras med något annat. Det är exempel på produktrelaterade 

associationer (Keller, 1993, s. 5-6). Den tredje kategorin är icke produktrelaterade 

associationer vilket innebär att det inte går att associera direkt med en produktkategori. 

Fallföretagen har ansett att priset mellan skruvdragare kan variera väldigt vilket gör att 

priset inte går att associera med en produktkategori och därför anser vi att det är en icke 

produktkategorisk association. Dock är både konsument- och proffsskruvdragare 

inkluderat i den associationen. För att se när i köpbeslutsprocessen påverkas av 

varumärkesassociationer, se Tabell 8: Varumärkesassociationer i köpbeslutsprocessen. 
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Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation        

Behovsanalys    X    

Produktspecifikation        

Potentiella 

leverantörer 

x X X   X X 

Offertförfrågan        

Val av leverantör x    X   

Orderspecifikation        

Efterköpsutvärdering        

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 
Tabell 8: Varumärkesassociationer i köpbeslutsprocessen 

Enligt studien påverkar varumärkesassociationer vilket varumärke fallföretagen köper. 

Det är framförallt när potentiella leverantörer ska undersökas som 

varumärkesassociationer har betydelse. Flertalet av fallföretagen väljer till stor del att 

enbart att undersöka potentiella leverantörer med positiva varumärkesassociationer. 

Företag B säger:  

”Det är nog mest ute på byggena varumärkesassociationer har betydelse, men för min 

del är det när jag ska skanna av marknaden efter leverantörer” 

Ett fåtal av fallföretagen tenderar också att använda sig av generella 

varumärkesassociationer vilket gör att varumärkena med positiva generella 

varumärkesassociationer kan vinna fördel i flera produktkategorier enbart med hjälp av 

varumärket.  

Vanligt förekommande kommentarer från fallföretagen är att de inte undersöker 

potentiella varumärken med negativa associationer. Det leder i sin tur till att det är 

viktigt för varumärkena att inte riskera att associeras med negativa associationer då det 

kan minska deras försäljning. I synnerhet när köparna har generella 

varumärkesassociationer. Varumärkesassociationers samband till marknadsprestation 

och varumärkeskännedom resulterar i att varumärkets stryka och företagets prestation 

likställs (Homburg et al., 2009, s. 209). Vi anser att fallföretagen bekräftar Homburg et 

al. (2009, s. 209) då företagen använder sina varumärkesassociationer när de undersöker 

potentiella leverantörer. Varumärken med starka positiva varumärkesassociationer har 

därför konkurrensfördelar och anses vara ett bättre presterande företag än varumärken 

med negativa varumärkesassociationer. 

Varumärkesassociationer påverkar inte i problemidentifikationen, orderspecifikation 

eller efterköpsutvärdering enligt fallföretagen. Vi anser det beror på att företagen inte 

fokuserar på vad varumärkena associeras med i dessa steg utan istället påverkas av 

varumärkesassociationer i steg där valet av varumärke har en mer framträdande roll. 
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Exempelvis är en problemidentifikation för tidigt i köpbeslutsprocessen för att fokusera 

på vilka varumärkesassociationer som finns.  

5.3.5 Varumärkesförtroende 
Varumärkesförtroende beskrivs som en relation mellan köparen och varumärket. 

Begreppet kan delas in i fyra kategorier prestation, nöjdhet, lojalitet och inblandning 

(Shuv-Ami, 2012, s. 286-288). De två kategorierna som fallföretagen förknippar mest 

med varumärkesförtroende är nöjdhet och prestation vilket är det två faktorerna som 

kategoriseras som mätbart förtroende. Inblandning och lojalitet är känslomässigt 

förtroende och har inte belysts lika tydligt av fallföretagen (Shuv-Ami, 2012, s. 289). 

Fallföretagen anser att varumärkesförtroende byggs upp över tiden genom att 

varumärket lever upp till de förväntningarna som finns hos köparen. Vanligaste och 

viktigaste förväntningarna är kvalitet, service och hållbarhet. Det finns ett fåtal 

fallföretag som anser att varumärkesförtroende byggs utifrån varumärkesassociationerna 

som finns. Företag B säger exempelvis:  

”För mig är varumärkesförtroende kvalitet, service och bra information från 

leverantören på de maskiner vi har.” 

Ett fåtal fallföretag nämner att relationer med försäljare eller varumärkesprodukter 

bygger varumärkesförtroendet. Det är de enda företagen som vi anser har känslomässigt 

förtroende till ett varumärke. Företag D säger:  

”... blir man en ganska stor kund hos ett varumärke så kräver man ganska mycket av 

deras organisation. Att de levererar och att de kanske har en bra försäljare som 

kommer hit och visar om det har kommit något nytt.”  

Uttalande som detta anser vi bekräftar att fallföretag når det känslomässiga förtroendet 

eftersom  et innebär köparen ”anförtror” sig till ett varumärke  Kotler   Keller, 2009, s. 

786). 

Ett varumärkesförtroende kan enligt majoriteten av fallföretagen raseras om varumärket 

eller representanter för varumärket inte håller vad som utlovas. När ett 

varumärkesförtroende raseras är det svårt att bygga upp förtroendet på nytt. Det anser vi 

resulterar i att varumärken med lågt varumärkesförtroende minskar sina chanser att bli 

leverantör till köparen. Utifrån information ovan anser vi att det är viktigt som försäljare 

att inte rasera ett varumärkesförtroende hos en köpare eftersom varumärkesförtroen e 

enligt  ater    ater        s        har en  irekt p verkan hos köparen  

 

Genom att kartlägga konsumenternas beteende utifrån prestation, nöjdhet, lojalitet och 

inblandning kan säljande företag få bättre förståelse för sina kunder och urskilja köpare 

med lågt varumärkesförtroende från köpare med högt varumärkesförtroende (Shuv-

Ami, 2012, s. 299). Vi anser att det är fördelaktigt om säljande organisationer kan ha 

denna förståelse för sina köpare men anser att det är svårt att ha i praktiken eftersom det 

enligt Shuv-Ami (2012, s. 299) handlar om emotionella värden som är svåra att mäta. 

Dessutom anser vi att det är en tidskrävande åtgärd att mäta varumärkesförtroende 

vilket gör att säljande organisationer behöver avsätta resurser som vi anser kan 

användas på bättre sätt. För att se i vilka steg som varumärkesförtroende påverkar 

köpbeslutsprocessen, se Tabell 9: Varumärkesförtroende i köpbeslutsprocessen. 
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Köpbeslutsprocess Ftg A Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 

Problemidentifikation   X     

Behovsanalys   X     

Produktspecifikation        

Potentiella 

leverantörer 

X X X X  X  

Offertförfrågan       X 

Val av leverantör X  X  X  X 

Orderspecifikation   X     

Efterköpsutvärdering  X X     

X=har alltid betydelse, x= kan ha betydelse, grå ruta = steget behandlas ej av företaget 
Tabell 9: Varumärkesförtroende i köpbeslutsprocessen 

Fallföretagen köpbeslutsprocess påverkas av varumärkesförtroendet som finns för 

varumärkena. Det i sin tur påverkar företagen bakom varumärkena eftersom 

varumärken med olika varumärkesförtroende inte har samma chans att bli köparen val. 

Vi anser att det tyder på att varumärkesförtroende är en viktig faktor för att öka 

varumärkets värde. Företag E säger:  

”Det finns ett märke som heter Bosch som för 10 år sen egentligen var hobbyverktyg 

men de har slagit sig in på proffsmarknaden. Det är ju någon snickare som köpt deras 

grejer och då har jag sagt, för i helvete det måste ju finnas något annat att köpa. Men 

Bosch är ju inte nå sämre idag än något annat märke men man tror det. Det lever kvar 

och man påverkas av relationen och associationer man haft sedan tidigare.” 

Majoriteten av fallföretagen anser att varumärkesförtroende påverkar 

köpbeslutsprocessen när potentiella leverantörer ska undersökas. Företagen väljer att 

prioritera varumärken de har förtroende för framför andra. Detta gör majoriteten av 

fallföretagen om de anser att varumärket har motsvarat deras förväntningar över en 

längre tid. Företagen sparar även tid på grund av de enbart behöver fokusera på 

varumärkena de har förtroende för eftersom de anser de inte behöver göra ytterligare 

efterforskningar av andra varumärken. Thomson et al. (2005, s. 77, 88-89) definierar att 

varumärkesförtroende bland annat är en ekonomisk anknytning mellan varumärken och 

konsumenter. Vi anser vår studie styrker det då fallföretag med stort 

varumärkesförtroende för ett unikt varumärke har en kortare och effektivare 

köpbeslutsprocess, vilket gör att företagen inte behöver nyttja lika mycket resurser på 

köpbeslutsprocessen som utan ett stort varumärkesförtroende. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och svar på studiens syfte att 

presenteras. För att göra detta kommer vi att använda vårt empiriska resultat och vår 

analys. I slutet av kapitlet kommer vi även att redogöra för det teoretiska bidraget, ge 

praktiska rekommendationer samt ge förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Köpbeslutsprocessen 
Vår studie styrker tidigare teorier om att köpbeslutsprocessen i B2B skiljer sig åt 

beroende på företagskultur, typ av köp, organisation etc. (Kotler och Armstrong, 2010, 

s. 200; Webster & Wind, 1972, s. 18; Baker, 2002, s. 88; Webster, 1965, s. 370). Inga 

av fallföretagen har en likadan köpbeslutsprocess eftersom stegen och hur omfattande 

dem behandlas varierar, vilket vi anser tyder på att det finns skillnader i företagsstruktur 

och vilka faktorer som anses vara viktiga i en köpbeslutsprocess varierar mellan 

fallföretagen. 

 

Vi anser att den största skillnaden mellan Kolter och Armstrongs (2010, s. 200-203) 

köpbeslutsprocess och studiens respondenter är att företagen behandlar steget 

alternativa leverantörer innan de gör en produktspecifikation. Fallföretagens 

beskrivning stämmer bättre överens med Websters (1965 s. 373-374) beskrivning av 

den delen i köpbeslutsprocessen. Vår tolkning utifrån respondenternas svar på detta 

beror på att produktkategorin maskindrivna handverktyg inte är tekniskt komplicerat att 

förstå sig på och att det finns ett begränsat antal varumärken som konkurrerar inom 

samma produktsegment. Det gör att respondenterna oftast vet vilka varumärken som 

finns och vilken kvalitet deras produkter lever upp till. Det gör att många av 

fallföretagen väljer leverantör innan de tar beslut om pris, design och material vilket 

enligt Kotler och Armstrong (2010, s. 201) sker i steget produktspecifikation. 

Majoriteten av fallföretag behandlade aldrig steget produktspecifikation. Därför tas 

beslut om pris, design och material i andra steg i fallföretagens köpbeslutsprocess. 

6.1.2 Beslutspåverkande roller 
Alla fallföretagen har flera än en individ som påverkar köpbeslutsprocessen. Det 

stämmer överens med Webster (1965, s. 370) påstående att det är flera individer som 

påverkar köpbeslutsprocessen i olika skeden. Vi anser att det är viktigt att säljande 

företag har kunskap om vilka individer i varje företag som innehar de olika rollerna 

eftersom rollerna måste behandlas på olika sätt för att nå framgång. Enligt oss finns det 

ingen anledning för säljande organisationer att påverka snickaren till ett köp om inte 

denne har någon av rollerna: påverkare, beslutsfattare, köpare eller portvakt. Dessa 

roller är de med mest inflytande över inköpen enligt fallföretagen. Vi antar att 

skillnaderna i rollfördelningarna skulle vara ännu större om vi valt att undersöka företag 

som var mer olika, till exempel större och mindre då större företag med fler antal 

anställda tenderar att har en mer centraliserad inköpsorganisation, vilket innebär att 

slutanvändaren har mindre chans att påverka eller åtminstone får svårare att påverka 

beslutsfattaren. I ett mindre företag tenderar en individ att inneha flera roller och större 

chans att påverka köpbeslutet. Säljande företag bör därför ta hänsyn till detta vid 

försäljning till olika storlekar på företag. 
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6.1.3 Brand equity 

Varumärkeslojalitet 

Fallföretagen själva har sagt att de inte anser sig vara varumärkslojala men köper ändå 

samma varumärken. Därför har vi tolkat svaren som respondenterna givit inom 

frågeområdet för varumärkeslojalitet för att utreda om de är varumärkeslojala eller inte. 

Flertalet fallföretag har uttryckt att de köper varumärken för att de upplever fördelar 

med det i jämförelse med om de skulle köpt andra varumärken. Vi tolkar att företagen 

då upplever positiva faktorer med ett specifikt varumärke vilket stämmer med Jacoby 

och Chestnut (refererad i Solomon et al., 2010, s. 349-350) och Fisher (refererad i 

Solomon et al., 2010, s. 350; 644) beskrivning av att varumärkeslojalitet vilket menar 

på att skapa en positiv känsla till ett varumärke istället för att enbart produktbehovet ska 

styra. 

 

Företagen påstår att de inte får emotionella kopplingar till varumärken vilket  ater och 

 ater        s        anser är varumärkeslojalitet  Dock upplever företagen som nämnts 

tidigare positiva fördelar med att välja samma varumärke som tidigare. Vi anser att 

detta innebär att företagen är varumärkeslojala i och med att de sparar tid och minskar 

risken för dåliga köp genom att köpa samma varumärke som tidigare. Dock har bara 

företagen kommit till det objektiva stadiet vilket är stadiet före när emotionella känslor 

skapas för ett varumärke (Fisher, refererad i Solomon et al., 2010, s. 350). Detta anser vi 

kan bero på att de anställda inte äger eller betalar för produkterna själva och ser därför 

bara objektiva fördelar. 

Fallföretagen, med undantag för Företag D, anser att varumärkeslojalitet påverkar 

köpbeslutsprocessen i minst ett steg. Majoriteten av resterande fallföretag påstår att 

varumärkeslojalitet har betydelse när valet av leverantör ska avgöras. Vi anser det visar 

att fallföretagen oftare väljer att köpa varumärken de har erfarenhet av sedan tidigare 

istället för att köpa ett okänt varumärke eftersom köpare upplever fördelar med att vara 

varumärkeslojal.  

Varumärkeskännedom  

Det är enligt oss tydligt att varumärkeskännedom påverkar köpbeslutsprocessen hos 

fallföretagen. Deras syn på varumärkeskännedom stämmer väl överens med forskningen 

då fallföretagens definition och hur de påverkas av varumärkeskännedom är i likhet 

med teorins, se exempelvis Aaker (1996, s. 10) och Bendixen et al. (2004, s. 376).  

 

Flertalet fallföretag påstår att varumärkeskännedom underlättar och förkortar deras 

köpbeslutsprocess tidsmässigt eftersom de inte behöver söka information om vilka 

potentiella leverantörer som finns. Intrycket vi har fått är att respondenterna har god 

kunskap om fem till sex av de största varumärkena i maskindrivna 

handverktygsbranschen. Vi upplever att de varumärkena har fördel hos majoriteten av 

fallföretagen eftersom företagen väljer att inte söka information om övriga varumärken 

som finns. Vi anser resonemanget ovan visar på vikten av att finnas i köparens 

medvetande när potentiella leverantörer ska undersökas utav köparen. Det är i enlighet 

med Keller (1993, s. 3) som hävdar att köparen inte kommer handla ett varumärke som 

köparen inte har kännedom om när en urvalsprocess sker. Detta innebär att vi anser att 

säljande företag bör sträva efter att finnas i medvetandet hos köparen innan potentiella 

leverantörer undersöks. 
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Upplevd kvalitet 

Fallföretagen påstår att upplevd kvalitet påverkar i minst ett steg i köpbeslutsprocessen 

bortsett från Företag E som anser att det inte har någon betydelse. Det anser vi tyder på 

att upplevd kvalitet har betydelse när företaget ska välja ett varumärke och produkt. 

Dessutom säger Företag G att det är ett av de viktigaste kriterierna vid val av produkt, 

vilket stärker Bendixen et al. (2004, s. 378-380) påstående att upplevd kvalitet är en av 

de viktigaste värdeskapande faktorerna för varumärkesvärdet.  

 

Vi anser utifrån vår empiriska forskning att den upplevda kvalitén kan skapas på flera 

sätt beroende på vem köparen är. Dock är det vanligast att det skapas via bra kvalitet, 

funktion, design och ergonomi. Vi anser att varumärken måste ha en bra upplevd 

kvalitet för att vara med som ett alternativ genom hela köpbeslutsprocessen eftersom 

fallföretagen sorterar bort varumärken som inte lever upp till deras krav om upplevd 

kvalitet, även om köparen inte har egen erfarenhet av varumärket utan erhållit det via 

rykten. Enligt Aaker (1996, s. 109) förknippas upplevd kvalitet ofta med 

premiumprodukter vilket stämmer överens med fallföretagen eftersom de har uttryckt 

att den upplevda kvalitén är högre hos premiummärken i jämförelse med andra billigare 

varumärken. 

Varumärkesassociationer 

Vi anser att det är tydligt att varumärkesassociationer påverkar respondenternas 

köpbeslutsprocess och val av varumärke vilket vi anser styrker Kellers (1993, s. 6) 

påstående om att associationer är viktigt för att kunna skapa ett konkurrenskraftigt 

varumärke. Majoriteten av fallföretagen väljer potentiella leverantörer utifrån 

varumärkesassociationer. Varumärken kan få både fördelar och nackdelar beroende på 

vad företagen associerar deras varumärken med, till exempel om det florerar ett rykte att 

ett varumärke har dålig kvalitet sprids det mellan snickarna och varumärket kommer få 

negativa associationer. Negativa varumärkesassociationer påverkar flertalet av 

fallföretagens köpbeslutsprocess och varumärken med negativa 

varumärkesassociationer sorteras bort. Vi anser att säljande företag inte kan fokusera på 

att enbart skapa positiva varumärkesassociationer utan också måste arbeta aktivt med att 

undvika negativa varumärkesassociationer om de vill finnas med som potentiell 

leverantör. Detta eftersom positiva och negativa varumärkesassociationer skapar en 

helhetsbild av varumärket (Krishnan, 1996, s. 391-393).  

 

Fallföretagen väljer potentiella leverantörer utifrån varumärkesassociationer eftersom de 

underlättar köpbeslutprocessen då fallföretagen får en snabbare uppfattning om vilka 

varumärken som kan vara potentiella leverantörer. Hade fallföretagen inte använt sig av 

varumärkesassociationer när de undersöker potentiella leverantörer skulle de tvingas 

undersöka ett större antal leverantörer och lägga mer tid på att sortera ut lämpliga 

leverantörer. Vi anser liksom Keller (1993, s. 6) att det är viktigt med 

varumärkesassociationer för att ett företag ska bli framgångsrikt. Därför anser vi att 

säljande organisationer bör vara medvetna vad deras varumärken associeras med och 

sträva efter att skapa positiva varumärkesassociationer. 

Varumärkesförtroende 

Varumärkesförtroende har stor betydelse för hur varumärken uppfattas när fallföretagen 

ska köpa maskindrivna handverktyg och således påverkas varumärket betydelse för 

köparen. Aaker (1992, s. 28; 1996, s. 216) säger att brand equity är ett sammanfattande 

begrepp för hur köpare upplever varumärkes värde. Eftersom studiens syfte är att 
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undersöka varumärkets betydelse i en köpbeslutsprocess anser vi utifrån vår empiriska 

data att varumärkesförtroende är en viktig del att inkludera i begreppet brand equity för 

att kunna besvara studiens syfte. 

 

Fallföretagen blir i första hand påverkade i steget potentiella leverantörer men även i 

andra steg som exempelvis val av leverantörer. Fallföretagen anser att 

varumärkesförtroende har stor betydelse när de väljer varumärke på maskindrivna 

handverktyg. Företagen belyser att det är viktigt att varumärken håller vad de lovar för 

att skapa förtroende och misslyckas leverantörerna med detta kan det få till följd att 

fallföretagen byter varumärke. Detta indikerar betydelsen för säljande företag att 

bibehålla ett bra förtroende för sina egna varumärken.  

 

Vi anser vidare att varumärkesrelationer är en viktig faktor att ha för att vara ett 

konkurrenskraftigt varumärke i denna bransch eftersom köpande företags produktion 

drabbas hårt om verktyg går sönder eller inte lever upp till den utlovade kvalitén. Detta 

eftersom om det inte finns verktyg som fungerar har företagen arbetskraft på plats som 

är avlönande men inte kan utföra sitt arbete, vilket ger kostnader för utebliven 

produktion. 

 

Vi anser även att det är viktigt för säljande företag att bygga upp varumärkesförtroendet 

hos köparna på grund av att köparens varumärkesförtroende kan vara avgörande när 

köparen genomför köpbeslutsprocessen för maskindrivna handverktyg. Har de säljande 

företagen ett förtroende för deras varumärken hos köparen ökar chansen att köparen 

väljer det varumärket enligt vår studie. Utifrån resonemanget ovan anser vi att det är 

viktigt för säljande företag att bygga upp ett varumärkesförtroende långsiktigt. Vi anser 

att säljande företag ska sträva efter att nå ett känslomässigt förtroende hos köparen då 

det varumärkesförtroendet påverkar köparen mest enligt Sharma et al. (2006. s. 65, 69). 

Dock tenderar det att vara svårt att erhålla känslomässigt förtroende bland fallföretagen 

enligt studien. Majoriteten av fallföretagen erhåller mätbart förtroende enligt teorin om 

varumärkesförtroende av Shuv-Ami (2012, s. 286-288), vilket vi anser säljande företag 

alltid bör ha som minsta målsättning för deras varumärken. Det skulle ge 

konkurrensfördelar vilket i sin tur kan resultera i ökad försäljning. 
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6.1.4 Sammanfattning av Brand equitys påverkan på köpbeslutsprocessen 
Vår studie visar på att brand equity har betydelse när byggföretag ska köpa 

maskindrivna handverktyg. Figur 3: Brand equitys påverkan på köpbeslutsprocessen är 

en sammanfattande modell över behandlade teorier och beskriver i vilken grad samt i 

vilka steg som brand equity påverkar köpbeslutsprocessen.  

6.2 Slutsatser 
Ett varumärke med starkare brand equity har större chans att påverka köpare i 

byggbranschen vid följande steg: behovsanalysen, potentiell leverantör, offertförfrågan 

och val av leverantör. Ju starkare brand equity ett varumärke har hos en köpare desto 

mer påverkar det köpbeslutsprocessen. Känner köparen en starkare brand equity till ett 

varumärke påverkar det köpbeslutsprocessen genom att köparen sorterar bort andra 

varumärken. Anser köparen exempelvis att det finns ett varumärke med starkt brand 

equity när potentiella leverantörer ska undersökas väljs dessa varumärken framför 

varumärken med svag brand equity. Det innebär att köpbeslutsprocessen inte blir lika 

omfattande eftersom brand equity har skapat ett värde för köparen. Värdet innebär oftast 

att köpbeslutsprocessen blir mer tidseffektiv, köparen minskar risken för att göra ett 

dåligt köp och minskar ansträngningen för köparen.  

Brand equity påverkar köpbeslutsprocessen som mest i stegen potentiella leverantörer 

och val av leverantörer. Det innebär att säljande företag i byggbranschen bör verka för 

ett starkt brand equity i dessa steg. Även om brand equity påverkar mest i potentiella 

leverantörer och val av leverantörer är behovsanalys det optimala steget där brand 

equity kan påverka en köpbeslutsprocess för ett säljande företag eftersom ett specifikt 

varumärke kan inverka på behovet och därigenom påverka produktspecifikationerna. 

Det varumärket har då större möjlighet att bli vald i slutet av köpbeslutsprocessen. Det 

är dock svårt för ett varumärke att uppnå tillräckligt starkt brand equity för att kunna 

påverka i behovsanalysen. 

Individer med olika beslutsfattande roller påverkar köpbeslutsprocessen men det 

varierar mellan fallföretagen. Därför är det viktigt för säljande företag att ha kunskap 

om vilka av de beslutsfattande rollerna som är involverade i de olika stegen i 

köpbeslutsprocessen för att nyttja brand equity på bästa sätt och effektivisera 

säljstrategierna.  

Figur 3: Brand equitys påverkan på köpbeslutsprocessen 
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6.3 Teoretiskt bidrag 
Utifrån studiens resultat har vi bidragit med två huvudsakliga bidrag till forskning inom 

det teoretiska området, varumärkets betydelse vid inköp i B2B inom byggbranschen. 

För det första har studien visat att brand equity påverkar köpbeslutsprocessen och ju 

starkare brand equity ett varumärke har desto större är påverkan. Har ett varumärke ett 

starkare brand equity gentemot ett annat varumärke kommer det förstnämnda 

varumärket ha fördel i en köpbeslutsprocess. Vårt resultat stärks av Aakers (1992, s. 28-

30) och Juntunens et al. (2011, s. 300) forskning om att köpviljan påverkas av brand 

equity även i denna kontext. 

 

För det andra visar resultatet att brand equity har påverkan, främst i behovsanalysen, 

potentiella leverantörer och val av leverantörer. Dessa steg fungerar annorlunda när ett 

varumärke med starkt brand equity finns i köparens medvetande eftersom varumärket 

har fördel gentemot andra varumärken vilket resulterar i en mindre utförlig 

köpbeslutsprocess och ett snabbare köpbeslut hos köparen. Detta resultat stärks av 

Aakers (1996, s. 8), Zaichkowskys et al., (2010, s. 776), Jayakumar och Bejoys (2012, 

s. 49) resonemang att brand equity skapar ett värde för kunden samt att varumärken med 

positivt brand equity gynnas i köpbeslutsprocessen i och med att deras varumärke 

påverkar processen till deras fördel. 

6.4 Praktiska rekommendationer 
Studien kommer ge kunskap till vår uppdragsgivare men även andra företag inom 

branschen för maskindrivna handverktyg. Som tidigare nämnts kommer kunskap om 

hur brand equity påverkar köpbeslutsprocessen och hur beslutsfattande roller involveras 

vid inköp kunna vara ett underlag vid utformandet av försäljningsstrategier. Vet 

säljande företag hur och i vilka steg i köpbeslutsprocessen som varumärkets brand 

equity har en mer avgörande betydelse kan ett större fokus läggas på dessa steg. 

Säljande företag bör även identifiera vilka individer som har en direkt påverkande roll 

för att kunna effektivisera sin försäljningsstrategi. Svårigheterna som säljande företag 

måste hantera är att företagsstrukturerna är skilda beroende på vilket företag som ska 

köpa maskindrivna handverktyg. Även om fallföretagen är av liknande storlek och 

struktur finns det skillnader i rollfördelningen.  

 

Vidare rekommenderar vi säljande företag att skapa varumärken med starkt brand 

equity för att således kunna påverka köparens köpbeslutsprocess. Starkt brand equity 

skapar företag i denna bransch i första hand genom att leva upp till det företaget har 

lovat vilket kan vara den förväntade kvalitén eller god service. Fallföretagen hävdar att 

reklam, sponsring och produktplacering inte påverkar varumärkesassociationer. Därför 

rekommenderar vi säljande företag att fokusera på andra marknadsföringsmetoder, 

såsom relationsmarknadsföring då fallföretag hävdar att relationer och säljarna har en 

större påverkan.  

 

Säljföretagens varumärkesstrategier bör sträva efter att köpande företag ska anpassa sin 

behovsanalys utifrån varumärke, vilket styrker att varumärket har en central roll i 

köparens medvetande och har störst chans att uppfylla köparens behov. För detta krävs 

dock ett starkt brand equity som har möjlighet att påverka köpare under 

behovsanalysen. 

 

Vidare rekommenderar vi säljande företag att skapa försäljningsstrategier så att de finns 

med och utformar behoven hos köpare. Detta genom att vara aktiva mot slutkunderna, 
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göra besök, demonstrera produkter, låna ut produkter till användarna för att skapa en 

känsla av ett behov av en produkt från ett specifikt varumärke. De säljande företagen 

inom byggbranschen bör även vara medvetna om att det är viktigt att vara aktiva och 

påverka köpare i stegen potentiella leverantörer och val av leverantörer.  

 

Sammanfattningsvis rekommenderar vi att säljande företag bör se brand equity som en 

del i att skapa ett starkare varumärke som har större påverkan på köparen och 

beslutspåverkande roller i köpbeslutsprocessen för att öka försäljningen. Genom att 

förstå brand equity, köpbeslutsprocessen och beslutspåverkande roller bland sina köpare 

kan effektivare försäljningsstrategier utformas.  

6.5 Förslag på framtida studier 
Utifrån vår kvalitativa studie på varumärkens betydelse vid inköp inom byggbranschen 

har vi uppmärksammat några områden där ytterligare studier skulle utöka förståelsen 

och kunskapen för det berörda området. 

Det första området som skulle vara intressant att studera ytterligare är vilken påverkan 

varumärkens brand equity har på slutanvändarna, alltså snickarna. Hur viktigt är 

varumärken för dem? Vilka attribut är viktiga för dem? Detta är intressant och till nytta 

när företag ska utforma sina försäljningsstrategier men även hur säljande företag av 

maskindrivna handverktyg ska använda sig av branding. Detta skulle kunna genomföras 

med en kvantitativ studie med snickare som respondenter. 

Det andra området som skulle vare intressant att studera för att få en mer komplett bild 

över vad som påverkar köpbeslutsprocessen är återförsäljares roll. Genom att studera 

hur återförsäljare påverkar köpare kan företag erhålla ytterligare kunskap för att kunna 

effektivisera sina säljstrategier. 

Det sista förslaget är en studie med samma metod och teoretiska utgångspunkter som 

denna studie men för ett annat typ av köp eller en annan kontext  för att öka förståelse 

för hur brand equity påverkar köpbeslutsprocessen i B2B, vilket skulle kunna leda till 

mer omfattande och generella slutsatser inom området.  

  



 

 62 

7. SANNINGSKRITERIER 
I det sista kapitlet presenterar vi sanningskriterierna för studien med utgångspunkt i att 

bedöma studiens trovärdighet och äkthet. 

7.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan bedömas utifrån de fyra kriterierna; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta studien (Lincoln & 

Guba, 1985, s. 218- 219). Vidare hävdar Easterby-Smith et al. (2002, s. 54) att det är 

viktigt att studiens resultat uppnås genom transparenta metoder för att uppnå 

trovärdighet. Därför kommer vi i detta kapitel att redogöra för hur vi har uppfyllt de 

fyra delkriterierna som är till grund för att bedöma trovärdigheten för denna studie. 

Tillförlitlighet, brukar även benämnas för intern validitet, uppnås genom att studien 

utförts enligt gällande regler och respondenterna får ta del av och bekräfta att svaren har 

uppfattats på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi argumenterar dock för 

att i detta ej har varit nödvändigt i denna studie då samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats noggrant. Eftersom vi i och med detta har kunnat gå tillbaka i materialet 

och granska intervjun ytterligare hävdar vi att risken för att feltolkningar ska ha skett 

minimerats. Bryman och Bell (2005, s. 308-309) hävdar dessutom att 

respondentvalidering går att ifrågasätta på grund av deltagarna i efterhand kan ändra 

svar som kan uppfattas som kontroversiella eller att deltagarna saknar kunskap för att 

ifråga sätta resultatets kopplingar till teorier.  

För att kunna bedöma överförbarheten till andra kontexter och fall måste metoden och 

resultatet beskrivas utförligt (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307; Christensen et al., 2001, 

s. 109). Enligt Lincoln och Guba (1985, p. 316) är det upp till läsaren att göra en 

bedömning av överförbarheten till andra kontexter och att det är forskarnas uppgift att 

förse läsaren med tillräcklig information för möjliggöra detta. Eftersom vi utförligt 

redogör för hur datainsamlingen genomförts och hur data processats kan läsaren själv 

skapa sig en uppfattning om överförbarheten. Dock har en utförligare beskrivning över 

fallföretagen och deras individuella kontext tagits bort för att säkerställa anonymiteten. 

Vår bedömning är att överförbarheten gäller främst för företag i en B2B-kontext där 

inköpen har likande betydelse för företagets produktion och inom ett liknande 

prissegment. Det skulle även vara möjligt att resultaten är överförbara till andra 

kontexter men det är inget vi tar ställning till, utan låter läsarna själva bedöma med 

grund i våra redogörelser för studiens metod. 

Pålitlighet innebär att forskningsprocessen redogörs på ett tydligt och informativt sätt 

för att kollegor ska kunna bedöma kvalitén på de metoder som använts (Bryman & Bell, 

2005, s. 307). Genom att vi utförligt återger hur studien har genomförts och har både 

anonymiserade transkriberingar och sammanfattningar av intervjuerna tillgängliga på 

begäran för att ge möjlighet att låta läsaren kritisk granska vår analys och slutsatser.  

Vidare har vi säkerställt att vi tolkat litteratur, teorier och intervjuer på ett korrekt sätt 

genom att i största möjligaste mån tillsamman granskat källorna och vårt skrivna 

material. Dessutom har handledare kontinuerligt läst och givit kritik på studiens 

genomförande och teoribehandling. 

Det sista kriteriet om att styrka och konfirmera ska vara möjligt innebär att forskarna är 

objektiva i sitt utförande och framställning av resultatet (Bryman & Bell, 2005, s. 307-
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308). Vi är medvetna om att det är svårt att inte låta sin förförståelse och värderingar 

påverka studien i en viss riktning men för att minimera denna påverkan har vi låtit 

utomstående individer läsa igenom uppsatsen i syfte att påpeka just om det finns 

tendenser till detta. Genom att vi även haft en handledare från universitetet som 

granskat studien har vi säkerställt detta kriterium. 

Detta sammantaget anser vi ger transparens och möjlighet att kritiskt granska studien 

för att skapa sig sin egen uppfattning om studiens reliabilitet och validitet för att 

bedöma dess kvalité. 

7.2 Äkthet 
Vår studie ger en bild av hur respondenter som är ansvariga eller inblandade vid inköp 

av maskindrivna handverktyg resonerar kring inköp och varumärken. En rättvis bild 

innebär att respondenternas resonemang och tankar i studien återger deras situation 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Vi anser att detta uppnås genom att vi i 

empiriframställningen återger varje respondents svar i en tabell på varje frågeområde 

samt citerar olika respondenter genomgående. Citaten har givit en mer levande bild om 

enskilda respondenters uppfattning kring en specifik situation. 

Vi upplever att samtliga respondenter var intresserad av vår studie och ville få mer 

information om vad det skulle resultera i. Dessutom har alla respondenter ställt upp 

frivilligt på att medverka och avvarat 45-90 minuter av deras tid vilket vi anser visar på 

ett intresse över studiens forskningsområde. En del respondenter var ännu mer 

intresserade och frågade vad andra hade svarat under intervjuerna. Dessutom fanns det 

respondenter som reflekterade över svaren och sa att de skulle vara mer observanta över 

köpbeslutsprocessen och varumärken i kommande inköp, vilket vi tolkar som att 

respondenterna har lärt sig något under intervjuerna. Vi anser därför att vi uppfyllt 

ontologisk autenticitet. Ontologisk autenticitet innebär att respondenterna har fått en 

bättre förståelse om den situation och frågeområde som intervjun behandlat (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309).  

Vidare uppnås pedagogisk autenticitet, vilket innebär att undersökningen bidrar med att 

ge respondenterna en förståelse för hur andra upplever situationen som studeras 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Alla respondenter kommer kunna ta del av studien för 

att den ska kunna jämföra sitt agerande och sin process med andra. Studiens slutsatser 

och rekommendationer kan dessutom användas för att skapa en mer effektivare 

köpbeslutsprocess och medvetenhet om varumärkens påverkan. Utifrån detta kan 

respondenterna dra egna slutsatser om vad som är relevant för dem. Detta är något som 

kommer bidra till katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet, vilket innebär att 

respondenterna kan förändra sin situation utifrån resultatet respektive att respondenterna 

får möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förändra sin situation (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309) Det är dock upp till respondenterna att bedöma relevansen för dem 

själva och vad de gör för åtgärder eller förändringar. 

Utifrån argumenten ovan anser vi att studien uppfyller en god äkthet och att studien har 

relevans för respondenterna. 
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Appendix 1: Intervjumall 
 

Bakgrund om Respondenten 
 

1. Namn, tid på nuvarande tjänst, tid på företaget?  

2. Yrkesroll, vad innebär din tjänst? 

3. Vilken är din roll vid inköp? 

 
Om företaget och dess organisation  
 

1. Antal anställda på företaget? 

2. Vilka typ av arbeten utför ni? 

3. Vilka varumärken använder ni på era maskindrivna handverktyg? 

4. Hur många maskindrivna handverktyg har ni i företaget? 

5. Vem/vilka får köpa in maskindrivna handverktyg? 

6. Hur ofta köper ni nya maskindrivna handverktyg? 

 
Köpbeslutsprocessen 
 

1. Hur går ni tillväga när ni ska köpa in en nya maskindrivna handverktyg? 

2. Hur identifierar ni behovet av nya maskindrivna handverktyg? Hur går 

behovsanalysen till? 

3. Hur går ni till väga när ni sätter upp krav och specifikationer vid inköp av 

maskindrivna handverktyg? 

4. Hur ser informationsökandet ut när ni ska köpa maskindrivna handverktyg, 

exempelvis efter leverantörer? 

5. Vilka egenskaper är det som påverkar och avgör vilket varumärke ni köper på 

maskindrivna handverktyg? 

6. Vilka faktorer påverkar er när ni ska avgränsar er till några få alternativ? 

7. Hur utvärderas era olika köpalternativ? T ex utifrån varumärke/kvalitet/pris etc? 

8. Hur går köpet till? 

9. Vem utvärderar/jämför olika köpalternativ? 

10. Efter genomfört köp, hur ser er utvärdering av köpet ut? 

 
Roller i köpbeslutsprocessen 
 

1. Vem/vilka tar initiativ till ett köp? 

2. Vem/Vilka påverkar val av varumärke vid inköp?  

3. Hur påverkar användaren val av varumärke? 

4. Hur involveras användarna (snickarna) vid inköpbsbeslut? 

5. Vem genomför inköpet av produkten? 

6. Vem fattar beslutet om köpet? 

7. Vem kontrollerar om varumärket alt produkten uppfyller företagets krav och 

godkänner köpet?  

 
Upplevd kvalitet 
 

1. Hur stor betydelse har upplevelsen av kvalitet (känsla, design, utformning) jämfört 

med pris? Vilken av dessa anser du är viktigast? 

2. Hur påverkar prissättning av produkten val av varumärke? 
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3. När i köpbeslutsprocessen påverkar upplevda kvaliteten? 

4. Beskriv er syn på kvalitet av en produkt i samband under inköpsprocessen? 

 
Varumärkeslojalitet 
 

1. Hur påverkar tidigare upplevelser av varumärket? 

2. Köper du ofta samma varumärke som du har tidigare erfarenhet ifrån? varför/varför 

inte? 

3. Hur medvetet är ditt val av varumärke? (sker det slentrianmässigt eller medvetet?) 

4. Vad skulle kunna få dig att byta varumärke? 

5. När under ett köp har varumärkeslojalitet betydelse? 

 
Varumärkesassociationer  
 

1. Vad associerar du med olika varumärken? Hur påverkar negativa respektive 

positiva associationer val av varumärke? 

2. Hur påverkar ett varumärkes rykte val av varumärke? 

3. Hur påverkar tidigare erfarenhet val av varumärke? 

4. Hur påverkar reklam/sponsring/produktplaceringar val av varumärke? 

5. I vilket/vilka steg under inköpen påverkar varumärkesassociationer företagets köp? 

 
Varumärkeskännedom 
 

1. Hur får ni kännedom om de olika varumärken på marknaden? 

2. Hur skaffar företaget djupare kunskap om olika varumärken? 

3. Hur påverkas förväntningarna på en produkt när den har ett varumärke? 

4. I vilket skede av köpbeslutsprocessen har varumärkeskännedom betydelse? 

varför/varför inte? 

 
Varumärkesförtroende 
 

1. Vad innebär varumärkesförtroende för dig? 

2. Vad anser du skapar förtroende för ett varumärke? 

3. När under köpbeslutsprocessen har varumärkesförtroende betydelse? 

 
Övriga 
 

1. Vad/vilka aspekter är den/de mest avgörande i val av varumärke? 

2. Hur stor betydelse har varumärket vid inköp av maskindrivna handverktyg? 

3. Är det några övriga aspekter/faktorer som påverkar ert val av varumärke vid köp av 

maskindrivna handverktyg? 
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