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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  ” Butiksmärken känns lite mera ’B’ ” - En studie om 

konsumenters attityder till och medvetande om egna 
varumärken 

 
Seminariedatum: 8 juni, 2004 
 
Ämne/ Kurs:  FEK 591 Magisterseminarium 10 poäng 
 
Författare:  Emil Bacos 
  Lars Carlqvist 
  Yasmine Foit 
 
Handledare:  Ulf Elg 
  Veronika Tarnovskaya 
 
Företag:  El-giganten, Expert, H&M, JC, Stadium, Åhléns 
 
Fem nyckelord: Egna varumärken, involvement, attityder, medvetande, 

kvantitativ undersökning 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de svenska 

konsumenternas attityder och medvetande skiljer sig åt 
när det gäller egna varumärken i jeans, TV-apparater 
och deodoranter.  

 
Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har vi har använt oss av 

en kvantitativ studie, vilken baseras på en 
enkätundersökning som respondenter runt om i Skåne 
besvarat. Enkäterna behandlade tre olika 
produktkategorier, jeans, TV-apparater och 
deodoranter. 

 
Slutsatser: Vi har funnit att det finns skillnader mellan 

konsumenters medvetande om och attityd till egna 
varumärken inom de olika produktkategorierna jeans, 
TV-apparater och deodoranter. Egna varumärken i de 
kategorier som för med sig ett high-involvement-
köpbeteende, TV-apparater och till viss del jeans, har 
respondenterna i regel en negativare attityd till jämfört 
med traditionella varumärken. Respondenterna 
uppvisar däremot en neutral attityd till egna 
varumärken i produktkategorin deodorant, som 
kännetecknas av low-involvement. Vad gäller 
medvetande så hittar inte vi någon koppling till attityd, 
men vi tror att skillnaderna i medvetenhet först och 
främst beror på informationsmängd men även 
produktens symboliska kan ha betydelse. 
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Summary 
 
Title: ” Butiksmärken känns lite mera ’B’ ” – A studie in 

consumers perceptions and knowledge of store brands. 
 
Authors:  Emil Bacos, Lars Carlqvist, Yasmine Foit 
   
Advisors:  Ulf Elg, Veronika Tarnovskaya 
   
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish 

Credits (15 ECTS) 
 
Date:  2004-06-08 
 
Key words: Own brands, store brands, involvement, perceptions, 

knowledge of 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the 

Swedish consumers attitudes towards and awareness of 
store brands differs in different product categories. 

 
Methodology: To achieve our purpose we have used a quantitative 

study technique, which was based on a consumer-
survey. The survey considered how store brands in the 
three product-categories jeans, televisions and 
deodorants was perceived by the respondents 

  
Theoretical perspectives: We have mainly founded this thesis on theories 

regarding consumers’ relationships with brands and 
theories about building store brands. Our study is 
based from a consumer perspective. 

 
Empirical foundation: We have conducted a survey of nearly 200 

respondents.   
 
Conclusions: We found in our study that there are differences 

between different product categories regarding 
consumers’ attitudes towards and awareness of store 
brands. For product-groups as TV´s and jeans, which 
generate a high-involvement purchase process, we 
found that consumers generally have a more negative 
attitude towards store brands compared with traditional 
brands. In contrast our study showed that consumers 
have a neutral attitude to store brands, compared to 
traditional brands, when the product generates a low-
involvement purchase process. The awareness of store 
brands also differs between the product-categories. We 
believe that the key to knowledge of these is partly 
information and partly the social importance of the 
product. 
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1 Inledning 
 

 
”Brands cohere into systems that consumers create not only to aid in living but 

also to give meaning to their lives. Put simply, consumers do not choose brands, 

they choose lives” (Fournier, 1998, s.367).  
 

 
 
Kanske är detta ett drastiskt citat och kanske är det överdrivet, men de flesta som 
forskat och skrivit om varumärkens påverkan på konsumenten skulle nog hålla 
med, åtminstone delvis. Varumärken är alltså viktiga för konsumenten men för 
producenten är de livsviktiga. 
 
I den mördande konkurrens som råder på många marknader idag innebär ett starkt 
varumärke ett stort försprång till konkurrenterna. Ett starkt och välkänt varumärke 
känns igen av konsumenterna och det vi känner igen, det litar vi på. Rädslan för 
att prova något nytt, bekvämligheten i att alltid handla samma varor, säkerheten 
med att man vet vad man får är alla exempel på hur vi, som konsumenter, 
omedvetet resonerar i vårt huvud. Det är just i konsumentens huvud som den ena 
fronten i kriget mellan varumärkena står, för enligt många är det just frågan om ett 
krig (Corstjens & Corstjens, 1995; Ries & Trout, 1986). Den andra 
krigsskådeplatsen utspelar sig på butikernas hyllor. Då platsen där är begränsad 
och mycket eftertraktad är det av största vikt för producenterna att få en bra 
placering i butiken, för att kunna exponera och stärka sitt varumärke.  
 
Det är under dessa villkor som de egna varumärkena gör entré och bryter det 
dödläge de traditionella varumärkena hamnat i. Nu finns det en ny konkurrent 
som visserligen har en stor uppförsbacke när det gäller att ta en plats i 
konsumentens medvetande, men å andra sidan kontrollerar butikens hyllplats. 
Återförsäljarnas kontroll över sin egen hyllplats är svår att påverka, de har fulla 
rättigheter att placera sina varumärken var de vill i butiken, men i den begränsade 
platsen i konsumentens huvud skärps konflikten mellan dels de traditionella 
varumärkena och dels de egna. Det är om denna kamp uppsatsen handlar om. Hur 
ser situationen ut idag? Hur står sig de egna varumärkena i konkurrensen mot de 
traditionella i fråga om attityder och medvetande? För att återknyta till citatet 
ovan, finns det någon plats i konsumenternas liv för egna varumärken? 
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1.1 Problemdiskussion 
 

 
Fortsättningsvis kommer vi i detta kapitel att positionera vårt forskningsproblem 

och presentera vår frågeställning. Vidare specificerar vi våra avgränsningar, hur 

vi definierar de begrepp vi kommer att använda oss av under uppsatsens gång och 

formulerar arbetets syfte. Dispositionsavsnittet som följer är ämnad att ge läsaren 

hjälp med att hitta den röda tråden som löper genom denna skrift. 

 

 

 
”Butikskedjorna i Sverige storsatsar på egna varumärken” skriver Sara 
Håkansson i Sydsvenskan (2004-03-09), och även om hon i sin artikel 
koncentrerar sig på livsmedelsbranschen är denna utveckling inte unik för kedjor 
som handlar med dagligvaror. Fenomenet med återförsäljare som lanserar egna 
produkter och varumärken finns att hitta inom de flesta affärsområden. Kläd- och 
accessoarkedjor är mycket inriktade på exklusiva varumärken. Till exempel har 
JC de egna varumärkena Marwin, Davy´s och Crocker, som tillsammans ska stå 
för cirka 80-85 procent av omsättningen (JC Årsredovisning 2003, s.10). De har 
även två differentierade kedjor: Sisters och Brothers, som i sin tur erbjuder de 
egna märkena East West, Riley, SIS och Studio (JC Årsredovisning 2003). Åhléns 
konkurrerar med Å som klädmärke och Oliv, Spa och Lumene inom hudvård, 
medan Stadium säljer Conquest-, SOC- och Lippkläder, respektive SOC 
deodorant. Även inom hemelektronik finns det egna varumärken; Expert har 
Kendo, El-giganten marknadsför Radionette och Luxor medan NetonNet ensamt 
säljer märket Centrum. Kort sagt, egna varumärken finns inom de flesta 
branscher. 
 
Varför denna uppdelning mellan egna och traditionella varumärken? Båda är väl 
egentligen bara olika sidor av samma mynt, alla märken konkurrerar väl på 
samma villkor? Det är sant att alla märken lyder under samma lagar, de 
mekanismer som får Levi’s att bli populära hjälper även Crocker att uppnå samma 
mål. Vad som skiljer dem åt är att återförsäljarna har kontrollen över sina egna 
märken, och kan därför använda dem, placera dem och prissätta dem i sina butiker 
precis som de vill. De kan använda egna varumärken för att försvaga traditionella 
varumärkens ställning på marknaden eller för att stärka sin egen image. 
Återförsäljarna kan placera ut sina egna varumärken i butikens mest populära 
hörn eller fylla skyltfönstren med dem. Prissättningen kan anpassas så att de 
traditionella varumärkena upplevs som väldigt dyra alternativt billiga. Kort sagt, 
återförsäljarna, med sina egna varumärken, kontrollerar butikens hyllplats 
(Corstjens & Corstjens, 1995). De traditionella varumärkena är beroende av att ha 
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goda relationer med återförsäljarna och således kan de inte agera på samma sätt 
mot återförsäljarnas varumärke som mot andra konkurrenter. Därför är det 
relevant att göra en uppdelning mellan egna och traditionella varumärken. 

  
En kraftig majoritet av den forskning kring egna märkesvaror som vi funnit och 
tagit del av utgår dock från dagligvarubranschen (Burt, 2000; Collins-Dodd & 
Zaichkowsky, 1999; Corstjens & Corstjens, 1995; Corstjens & Rajiv, 2000; Dick 
et. al, 1996; Hoch, 1996; Håkansson, 2000; Pellegrini, 1996; Sayman et. al, 2002). 
Forskning rörande egna varumärkens utveckling och position i andra branscher 
lyser med sin frånvaro, även om undantag finns. DelVecchio (2001) jämför till 
exempel hur konsumenter upplever risk när de köper egna varumärkes varor ur 
olika kategorier, och bland dem finns både jeans och kameror.  Inte heller Kent 
(2003) begränsar sig till dagligvaruhandeln utan blandar även in mode och kläder. 
De två sistnämnda utgör dock undantagen som bekräftar regeln, att lejonparten av 
forskningen kring egna varumärken har sin utgångspunkt i dagligvarubranschen. 
Definitionen av egna varumärken ”[…] the names given to consumer products 

produced by, or on behalf of, distributors and sold under the distributor’s own 

name or trademark through the distributor’s own outlet” (Gilbert, 1999, s.256), är 
av sådan karaktär att det inte finns några hinder att överföra egna 
varumärkesproblematiken till andra affärsområden. 
 
Varför intresserar vi oss för andra branscher än dagligvarubranschen? Vi tror att 
konsumenternas uppfattning om egna varumärken skiftar mellan olika branscher. 
Olika produkter tvingar fram olika köpbeteende hos olika konsumenter. Att förlita 
sig på forskning rörande frusen apelsinjuice när man funderar på att lansera ett 
eget TV-märke är knappast en bra idé, eftersom köpprocessen i kundens huvud 
ser olika ut i de båda fallen. Vi, som konsumenter, värderar olika egenskaper hos 
produkter beroende på deras pris, sociala betydelse och användning. Därför anser 
vi att det är av intresse att studera hur det ser ut i branscher som inte sysslar med 
livsmedel. Som vi nämnde ovan finns det inom de flesta branscher märken som är 
exklusiva för återförsäljare, och vi anser att det är av stort intresse att ta reda på 
hur konsumenterna upplever dessa märken. 
 
Att utgå från ett konsumentperspektiv tillhör inte heller de populäraste 
tillvägagångssätten för forskning inom detta ämne. Av den litteraturen vi funnit, 
som till största del behandlar livsmedelsbranschen, ligger fokus oftast på antingen 
återförsäljaren eller producenten. Ur den sistnämndes perspektiv är det av vikt att 
få kunskap om hur man bör möta det hot som egna varumärken utgör. Collins-
Dodd & Zaichkowsky (1999) skriver om hur producenten bör agera när dennes 
produkter imiteras av återförsäljare, Hoch (1996) ger flera allmänna förslag på hur 
producenter i allmänhet bör agera för att möta sin nya konkurrent. Från 
återförsäljarens perspektiv är det däremot viktigt att veta hur de skall arbeta med 
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de egna varumärkena. Burt (2000) tar upp varför återförsäljare bör arbeta med 
egna varumärken; Corstjens & Corstjens (1995) ser allt ur ett konfliktperspektiv 
där kriget står om såväl hyllplats som platsen i konsumentens huvud; Corstjens & 
Rajiv (2000) tar upp hur användandet av egna varumärken kan stärka 
kundlojaliteten. Listan på artiklar och arbeten som behandlar egna varumärken ur 
ett återförsäljarperspektiv kan göras väldigt lång, då en stor portion av den 
litteratur vi använt oss av utgått från detta synsätt (Håkansson, 2000; Pellegrini, 
1996; Morris, 1979; Sayman, & Hoch, & Raju, 2002). 
 
Producent- och återförsäljarperspektiven tar upp många intressanta aspekter av 
problematiken kring egna varumärken och vi kommer att ta upp de viktigaste av 
dem i litteraturgenomgången. Hur konsumenten upplever de egna varumärkena 
finns det som sagt inte lika mycket forskat kring. Kanske beror det på att det är ett 
relativt nytt fenomen och att forskningen därför främst kretsar kring de aktörer på 
marknaden som har en ekonomisk vinning på nya modeller och teorier. Eller så 
beror det på att konsumenten, ur en varumärkesteoretisk synvinkel har en liknande 
relation till ett eget varumärke som till ett traditionellt. Vi tror på det senare och 
kommer därför att använda oss av vanlig varumärkesteori i vår uppsats. 
 
Det egna varumärket är, trots sin exklusivitet till en specifik återförsäljare, bara ett 
vanligt varumärke. Därför kommer vi att behandla det som ett sådant. Som vi 
nämnde ovan handlar majoriteten av forskningen kring egna varumärken om 
livsmedelsbranschen, och den är skriven ur ett återförsäljar- eller 
distributörsperspektiv. Det vi intresserar oss för är hur konsumenten upplever det 
egna varumärket, i förhållande till de traditionella konkurrenterna, i andra 
branscher än livsmedelsbranschen. Branscher som skiljer sig gentemot 
livsmedelsbranschen på flera punkter, till exempel köpbeteende och prisnivå. Här 
anser vi att det finns ett kunskapsgap som vi genom denna uppsats hoppas kunna 
minska. 
 
 

1.2 Frågeställning 
 
Hur skiljer sig konsumentens attityd och medvetande om återförsäljares egna 
varumärken åt i olika branscher? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Som vi nämnde i problemdiskussionen så behandlar majoriteten av forskningen 
kring egna varumärken livsmedelsbranschen. Vi har därför valt att studera andra 



 10

branscher. Kunskapen om egna varumärken utanför livsmedelsaffärerna är 
begränsad och vi tyckte det vore intressant att fokusera vårt arbete på något som 
ingen gjort tidigare. Tre produktkategorier från tre olika branscher studerades, 
jeans, TV-apparater och deodoranter. Dessa kategorier har alla olika egenskaper 
som vi tror påverkar konsumentens köpbeteende, vilket i sin tur borde ha en 
inverkan på hur konsumenten uppfattar egna varumärken.  
 
Vidare har vi endast för avsikt att studera svenska förhållanden. En stor del av 
litteraturen behandlar utländska marknader, i synnerhet den amerikanska och den 
engelska. Den engelska marknaden ligger en bra bit före den svenska och det är 
således troligt att även konsumenternas förhållande till egna varumärken är 
annorlunda eftersom uppbyggandet av varumärken i mångt och mycket handlar 
om en process.  
 
I uppsatsen har vi huvudsakligen utgått ifrån ett konsumentperspektiv, eftersom 
det är deras medvetande och attityder vi vill studera. Ibland har det dock varit 
svårt att enbart använda oss av detta perspektiv då mycket av litteraturen som 
berör egna varumärken har en annan utgångspunkt än konsumenten. Det kan röra 
sig om artiklar som sätter återförsäljaren eller producenten i fokus. För uppsatsens 
bästa nämner vi detta för att läsaren ska ha det i åtanke under läsningens gång. 
 
Slutligen och kanske viktigast vill vi poängtera att det vi vill studera i denna 
uppsats är typkonsumentens medvetande och attityder. Vi kommer inte att 
segmentera konsumenterna på något sätt, varken efter kön, ålder eller beteende. 
Varför vi inte gör detta är för att det med vår frågeställning hade blivit för 
ohanterligt då vi ville studera olika produktkategorier och inte olika 
konsumentkategorier. 
  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de svenska konsumenternas attityder 
och medvetande skiljer sig åt när det gäller egna varumärken i jeans, TV-
apparater och deodoranter.  
 
Dessa olika produkter representerar olika kategorier som skiljer sig på flera 
avgörande punkter. Skillnaderna mellan dem bör även påverka 
konsumentbeteende i flera avseenden, varav ett är inställningen till egna 
varumärken. Vår förhoppning med studien är att kunna belysa vilka av dessa 
skillnader som är viktiga faktorer för att sedan kunna generalisera resonemanget 
och ge en övergripande bild. 
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1.5 Definitioner 

1.5.1 Egna varumärken 
 
Kärt barn har många namn och egna varumärken är inget undantag: Distributor 
Own Brand (DOB), Private Label, Private Brand, Store Brand, Own labels och 
EMV är ett urval av de benämningar som dyker upp i de artiklar vi har studerat. 
Härefter kommer vi att använda oss av begreppet egna varumärken som ett 
samlingsbegrepp för alla produkter som saluförs exklusivt av en återförsäljare, 
oavsett om produkten går under eget namn eller bär återförsäljarens. Denna 
definition är en översättning och ombearbetning av den som Burt (2000) och 
Gilbert (1999) använder sig av och som i sin tur är ett citat från Morris (1979), 
som säger att egna varumärken är ”[…] consumer products produced by or on 

behalf of, distributors and sold under the distributor´s own name or trademark 

through the distributor´s own outlet” (Morris, 1979). Bland dessa märken finner 
vi till exempel Crocker, Kendo och Lumene. 
 
Vanliga produkter, ej producerade av eller knutna till specifika återförsäljare, 
benämner vi som traditionella varumärken. Exempel på dessa är Diesel, Philips 
och Nivea. 
 

1.5.2 Attityd 
 
När vi använder oss av ordet attityd menar vi inställning till. Vilken inställning 
har respondenterna till egna varumärken. I begreppet attityd lägger vi även 
betydelsen uppfattning kring ett fenomen.  
 

1.5.3 Medvetande 
 
Med medvetande menas att ha vetskap om något, i detta fallet egna varumärken. 
Vi har inte för avsikt att tränga djupt in i respondenternas psyke och studera detta, 
vilket medvetande kan betyda. Vi ämnar inte heller att studera hur väl medvetna 
respondenterna är om några specifika varumärken, de varumärken vi använder oss 
av i den empiriska undersökningen är endast tänkta som exempel. Det vi vill 
studera och den betydelse vi lägger i termen medvetande är således, vetskapen om 
att det finns egna varumärken. 
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1.6 Disposition 
 
Som läsaren antagligen själv listat ut vid det här laget inleder vi uppsatsen med att 
positionera vårt ämnesval i en problemdiskussion för att sedan presentera vår 
frågeställning.  
 
Sedan följer en litteraturgenomgång som har som syfte att presentera befintlig 
forskning i ämnet samt andra ämnen som är intressanta för vårt problem. Den 
litteraturen ligger sedan till grund för ett antal påståenden som vi vill utreda. 
Dessa påståenden representerar de skillnader som vi - efter att ha läst igenom vad 
som skrivits i ämnet – misstänker kan finnas i hur konsumenter upplever egna 
varumärken i olika produktkategorier. 
 
Efter litteraturgenomgången följer metodkapitlet, som i detalj berättar om hur vi 
gick till väga i vår empiriska undersökning, vilka val vi gjorde och varför. Vi 
presenterar och förklarar vår enkät samt diskuterar undersökningens 
genomförande. Anledningen till att metodkapitlet placeras efter 
litteraturgenomgången är att den då får en naturligare koppling till vår empiriska 
undersökning. För läsaren är det inte intressant att veta vilka metodiska val vi 
gjorde för vår undersökning innan presentationen av befintlig litteratur inom 
ämnet. Vi hoppas att vår lite ovanligare disposition, i detta avseende, gör det 
enklare för läsaren att följa våra tankegångar. 
 
Sedan följer ett kapitel där vi presenterar de resultat vi fått fram i 
undersökningen. Här redovisas hur respondenterna har svarat på våra frågor och 
även vad deras svar kan tänkas bero på. Vi försöker dock att hålla oss ifrån 
eventuella jämförelser mellan produktkategorierna och de olika frågorna, utan 
koncentrerar oss på de enskilda svaren.  
 
Efter detta kapitel börjar själva diskussionen samt analysen, jämförande mellan 
produktkategorierna. Det är i detta kapitel som vi har för avsikt att utreda de 
påståenden vi ställde upp i slutet på litteraturgenomgången. Vi diskuterar sedan 
vilka orsaker som kan ligga bakom resultatet. 
 
I slutdiskussionen svarar vi på vårt forskningsproblem och försöker därmed 
uppfylla vårt syfte med uppsatsen och slutligen svarar vi på vår frågeställning i 

slutsatsen. 
 
Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning som grundar sig på vårt 
arbete. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

 
Litteraturgenomgången syftar till att presentera för läsaren den relevanta 

forskning som utförts inom de områden som vår studie berör. Vi inleder med att 

fokusera på egna varumärkens ursprung och syfte för att sedan gå in på 
konsumenters förhållande till varumärken. Sedan skriver vi om 

konsumentbeteende och knyter ihop allting i avsnittet om konsumenters 

förhållande till egna varumärken. Detta mynnar ut i ett antal påståenden om hur 

vi tror konsumenter upplever egna varumärken i olika produktkategorier. 

 

 

 

2.1 Kritik mot vald litteratur 
 
Det är viktigt att än en gång poängtera att litteraturen och artiklarna kring egna 
varumärken vi hittat och använt oss av till stor del bygger på förhållandena inom 
dagligvarubranschen. Det finns anmärkningsvärt lite skrivet om egna varumärken 
inom de branscher vi valt att inrikta oss på. Efter ihärdigt sökande kunde vi 
konstatera att det råder en avsaknad av relevant litteratur för vårt ämne. Många av 
artiklarna grundar sig dessutom på forskning gjord i Storbritannien och USA. Det 
finns inte mycket skrivet som behandlar svenska förhållanden. Vidare är flertalet 
skrivna ur ett återförsäljar- eller producentperspektiv som således inte heller 
överensstämde med vårt valda konsumentperspektiv. Det material vi använt oss 
av är akademiskt vetenskapliga artiklar och litteratur som skrivits av etablerade 
forskare. Tillsammans speglar de det nutida och aktuella forskningsläget generellt 
kring egna varumärken.  
 
Tankarna kring egna varumärken som litteraturen presenterar kan inte riktigt 
uppfattas som renodlade teorier, utan många beskrivningar kring egna varumärken 
är istället baserade på modeller och ansatser. Vi har därför valt att använda oss av 
uttrycket litteraturgenomgång istället för teoridel i vår uppsats. 
 

2.2  Egna varumärken 
 
För att kunna förstå egna varumärkens uppkomst och den position de håller på att 
etablera i återförsäljarnas marknadsmix, har vi bland annat utgått från arbeten av 
Pellegrini (1996), Håkansson (2000), Gilbert (1999) och Burt (2000) som visar på 
faktorer till deras framväxt i dagligvarubranschen. De första egna varumärkena 
lanserades redan på 1870-talet men det var först hundra år senare som 
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utvecklingen verkligen tog fart (Gilbert, 1999). Det har idag skett ett skifte i 
maktbalansen mellan producenter (tillverkare) och återförsäljare, som ändrat 
grundförutsättningarna för varumärken i handeln. Återförsäljarna har traditionellt 
haft rollen som distributörer, och representerat ett mellanled mellan producenter 
och konsumenter. Dagligvarubranschens situation har förändrats avsevärt sedan 
återförsäljarna insett sin betydelse i distributionskedjan och upptäckt att de med 
hjälp av varumärket som verktyg, kan differentiera och stärka sin plats bland sina 
konkurrenter. 
 
Pellegrini (1996) visar med en modell kallad ”värdesystemet - the value system” 
förändringen av återförsäljarnas och producenternas aktiviteter eller roller. Vi 
tycker att hans modell på ett klargörande sätt lyckas beskriva förändringsförloppet 
i systemet. I systemet har det alltid funnits ett samarbete och en rollfördelning 
mellan producenter och återförsäljare. Initialt var producenternas roll tillverkning, 
att ta hand om produktens utveckling, marknadsföring samt den fysiska 
distributionen. Återförsäljaren däremot, tog endast hand om försäljningen av 
produkterna. Det var en tid som kännetecknades av en marknad dominerad av 
stora producenter av kända varumärken, medan återförsäljarna främst var små 
familjeföretag. Successivt har förutsättningarna ändrats och idag har 
återförsäljarna med hjälp av egna varumärken fått en förstärkt position. 
Återförsäljarna tar nu hand om såväl försäljning som fysisk distribution. 
Dessutom har de, jämsides med producenter, alltmer börjat utveckla och 
marknadsföra sina egna varumärken. Återförsäljarna har utvecklats till stora och 
effektiva enheter som verkar på samma grunder som producenterna. Detta innebär 
att återförsäljarna kan prioritera sina egna varumärken och till exempel ge sämre 
hyllplats och butiksexponering åt de traditionella varumärkena. Återförsäljarna 
konkurrerar alltså med bättre möjligheter än producenterna. Här skulle vi kunna 
säga att återförsäljarna erhållit två fördelar, dels att producenterna börjat tillverka 
åt dem och dels att producenten således indirekt skapat sig ännu en konkurrent på 
konsumentmarknaden. 
 

2.2.1 Varför ska återförsäljarna använda sig av egna 
varumärken? 

 
Håkansson (2000) visar i sin avhandling en modell som han konstruerat utifrån 
Glémet & Miras (1993) uppdelning av egna varumärkens roller för återförsäljare. 
Den delar in fördelarna med dem i tre kategorier och sammanfattar på ett bra sätt 
andra artiklars tankar om varför en återförsäljare bör använda sig av egna 
varumärken. 
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 Strategiska Ekonomiska Relationsskapande 

Mål för 
egna 
varumärken 

Minska 
producenternas 
makt, förbättra 
förhandlingsmöjlighet
er 

Ökade 
marginalintäkter 

Bygga affärsimage 
Bygga kundlojalitet 

Modell 2.2.1: 1, Mål för egna varumärken. Bearbetning av Håkansson (2000) version av Glémet & 
Miras (1993) modell. 

 

2.2.2 Strategiska mål 
 
Genom att erbjuda egna varumärken förbättrar återförsäljaren sin 
förhandlingsposition gentemot de ledande distributörerna (Hoch, 1996; Glemét & 
Mira, 1993). Artiklar i detta ämne är skrivna ur ett producentperspektiv och ser 
således framväxten av egna varumärken som ett hot som måste kontrolleras. När 
ett eget varumärke växer sig starkt minskas de ledande traditionella varumärkenas 
marknadsandelar och förhandlingsstyrka. Detta innebär till exempel att 
återförsäljare kan hota producenterna med att hårdlansera sina egna varumärken 
om de inte får bättre handelsavtal. Återförsäljarna kan lägga tyngd bakom hoten 
eftersom de helt kontrollerar de egna varumärkenas hyllplacering, 
extraerbjudanden och utbredning. Fördelar som kan uppkomma av ett förbättrat 
förhandlingsläge är lägre inköpspris, bättre butikssupport, snabbare leveranser och 
ett allmänt större ansvar från producentens sida. Detta leder till att producenten 
blir pressad att öka sina marknadsansträngningar med mer reklam, vilket 
genererar fler kunder i butiken och slutligen större omsättning. 
 
Håkansson (2000) däremot, resonerar ur ett återförsäljarperspektiv och betonar 
närvaron av ett starkt traditionellt varumärke som katalysator. Ett starkt 
traditionellt varumärke är enligt honom en av grundförutsättningarna för att ett 
eget varumärke initialt ska nå framgång på marknaden. Det starka välkända 
varumärket lockar kunder till affären och väl där kommer förhoppningsvis några 
av dem att testa det nya egna varumärket. Denna situation blir mycket tydlig om 
man som konsument går in i en TV-butik och säger att man vill köpa en ny TV. 
Om butiken har ett eget varumärke och försäljaren märker att man är 
prismedveten är chansen stor att försäljaren försöker sälja in det egna 
varumärket1. Lika tydligt blir det i en jeansbutik, där massiva reklamkampanjer 
för de traditionella varumärkena lockar kunder till butiken. Dessa kunder erbjuds 
sedan liknande, men billigare, produkter av återförsäljarnas eget märke. 
Återförsäljarna ser alltså sina konkurrenter som ett hjälpmedel medan 

                                                 
1 Egna erfarenheter från såväl Expert som El-giganten. 
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producenterna upplever samma situation som ett krig. Det gäller således för 
återförsäljaren att vara försiktig med sina hot. 

 

2.2.3 Ekonomiska mål 
 
En fördel med egna varumärken är de kostnadsfördelar som återförsäljare kan 
utnyttja. Detta gäller främst återförsäljare som använder sig av de tre första 
generationerna av egna varumärken. Produkterna marknadsförs i regel inte lika 
mycket som de konkurrerande producentmärkena och då det ofta är frågan om 
billiga ”me-too”-kopior behöver återförsäljaren inte heller betala 
utvecklingskostnaden. Detta innebär att återförsäljarna kan hålla ett betydligt lägre 
pris än konkurrerande produkter, samtidigt som den egna varumärkesprodukten 
genererar god vinst. Morton och Zettelmeyer (2000) stödjer detta resonemang när 
de påpekar att egna varumärken inte marknadsförs av återförsäljare genom 
massmedia i den grad som producenterna marknadsför sina konkurrerande 
märken. Återförsäljarna framhäver dock egna varumärken genom interna 
marknadsföringsaktiviteter i butiken. Som kontrast till detta satsar de ledande 
etablerade varumärkena höga summor på marknadsföringsåtgärder där reklamen 
skapar ytterligare värden till deras produkter, något som egna varumärken kan 
förlora på då ingen övrig nytta erbjuds förutom den fysiska produkten (Morton 
and Zettelmeyer 2000).  
 
Vi tycker dock att reklam och marknadsföringsåtgärder är något som alltmer 
börjar inkludera återförsäljarna. Detta framgår tydligt genom Pellegrinis modell 
kring producenters och återförsäljares funktioner. Som exempel vill vi nämna 
ICA, som under en längre period satsat oerhörda summor på sina humoristiska 
reklaminslag kring livet i en ICA butik. 2002 spenderade Procter & Gamble 372 
miljoner kronor på reklam medan ICA och KF tillsammans spenderade nästan en 
hel miljard kronor, vilket är den absoluta toppen i Sverige (Byrånumret, Info 
2003). De större klädkedjorna JC och H&M lade 186 respektive 160 miljoner 
kronor på reklam under 2002 (Byrånumret, Info 2003). 

 

2.2.4 Relationsskapande mål 
 
Dick et al. (1996) drar från sin undersökning slutsatsen att återförsäljare bör 
använda sig av egna varumärken med hög kvalitet som ett sätt att bygga 
kundlojalitet. Att endast erbjuda egna varumärken som konkurrerar med pris kan 
vara skadligt för butikerna då detta med stor säkerhet kommer att leda till priskrig 
med konkurrenterna, vilket i sin tur kommer att innebära lägre vinster och 
ickelojala kunder. De (Dick et al, 1996) pekar även på den extensiva forskning 
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rörande kvalitet och pris som unisont visar klara samband mellan lågt pris och låg 
upplevd kvalitet. En lågprisbutik ses således som en butik med dålig kvalitet. 
 
Deras slutsats kommer från en undersökning av konsumenters åsikter om vilka 
inre och yttre egenskaper som är viktiga vid val av produkt. Respondenterna 
delades upp i två grupper, de som brukar köpa egna varumärken och de som inte 
brukar göra det. Sedan jämförde man dessa båda gruppers syn på olika varor. 
Gruppen som inte brukar köpa egna varumärken trodde i högre utsträckning att 
varumärke och pris avslöjade en varas kvalitet, än den grupp som brukar köpa 
egna varumärken. Med ovanstående tanke om sambandet mellan pris och upplevd 
kvalitet i åtanke, drar de slutsatsen att återförsäljarna bör satsa på egna 
varumärken av hög kvalitet. Detta kombinerat med en kraftig promotionskampanj 
innebär att återförsäljaren associeras med hög kvalitet. Genom att erbjuda 
egenproducerade varor av hög kvalitet, menar Dick och hans kolleger att 
återförsäljarna kan bygga upp en långsiktig och hållbar lojalitet med sina kunder. 
Således kan återförsäljarna se uppbyggandet av ett eget varumärke med hög 
kvalitet som en marknadsföringsåtgärd.  ”The quality store brand´s role is similar 

to marketing investments by manufactures for establishing brand equity and 

product differentation” (Corstjens & Rajiv, 2000). 
 
JC har ett uttalat mål att deras egna varumärken skall ”… hålla en kvalitet som 

motsvarar de externa och skall upplevas som märkeskläder” (JC Årsredovisning 
2003, s.27). Expertkedjan ser produkterna märkta med sitt eget varumärke Kendo, 
som ett ”[…] lågprisalternativ men fortfarande med hög kvalité och enkla att 

sköta” (Danielsson, 2004). Båda kedjorna betonar i sina uttalande att deras varor 
är av hög kvalitet. I Experts fall var även expediterna i en av de butiker vi besökte 
snabba att påpeka att det faktiskt var Philips som tillverkade Kendoapparaterna2, 
vilket kan tolkas som ett sätt att understryka deras höga kvalitetsnivå. 
 
Vi anser det fullt rimligt att använda sig av egna varumärken som ett sätt att 
marknadsföra sig, det kan dock finnas en fara med att det egna utbudet blir för 
brett. Om varumärket hamnar på för många produkter blir det omöjligt att nå ut 
med sitt budskap till konsumenterna, oavsett hur hög kvalitet utbudet erbjuder. 
Detta problem berör endast de egna varumärken som konkurrerar med kvalitet, 
inte de egna varumärken som endast differentierar sig genom låga priser. Som ett 
exempel kan vi nämna att Experts egna varumärke Kendo sitter på TV-apparater, 
DVD-spelare, MP3-spelare, radioapparater, bandspelare och portabla CD-spelare 
(Expert Nytt, 2004). Alla dessa produkters pris ligger en bra bit under 
konkurrenternas. Således är det rimligt att anta att Kendo först och främst 

                                                 
2 Besök i Expertbutik, 2004-04-07 
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konkurrerar med pris och att kvaliteten kommer i andra hand, vilket på sikt kan 
skada såväl märket som återförsäljaren. 
 
Det gäller alltså för återförsäljarna att vara försiktiga när de arbetar med produkter 
som de vill skall upplevas vara av hög kvalitet. Skillnaderna mellan olika sorters 
egna varumärken och vilka syften som ligger bakom dem kommer vi att gå in på i 
nästa delkapitel i generationsmodellen. 
 
Vi tror att kännedomen om egna varumärken är begränsad. Många konsumenter 
väljer möjligen produkter utan att reflektera över att de är egna varumärken 
(Corstjens & Corstjens, 1995). Många konsumenter vet till exempel inte att 
Kendo eller Crocker är Experts respektive JCs egna varumärken. Dessa märken 
uppfattas istället som traditionella varumärken, men eftersom de säljs exklusivt av 
dessa båda kedjor kommer konsumenter som fattat tycke för dem återvända till 
butikerna. 
 
 

2.2.5 Generationsmodellen 
 
Vi har valt att beakta Laaksonens och Reynolds fyrstegsmodell, eftersom vi anser 
att den representerar ett grundläggande schema för egna varumärken. Vi ser 
modellen som fundamental i förklaringen av egna varumärkens uppbyggnad. 
Modellen visar på ett tydligt sätt den uppdelning som finns av egna varumärken, 
och den visar även varför det finns olika typer av egna varumärken. Härmed följer 
en beskrivning av generationsmodellen steg för steg (Burt, 2000). 
 

1. Generiska varumärken kan sägas utgöra den enklaste formen av 
varumärke, oftast namnlösa produkter. Denna kategori representerar 
produkter med basfunktion och de billigaste alternativen som finns att tillgå 
i detaljhandeln. Huvudsakliga kännetecken är låg kvalitet och dålig 
förpackning. Lågt pris, betydligt lägre än konkurrenternas är det främsta 
kriteriet för köp. 

 
2. “Quasi” varumärken är butikens eget varumärke, oftast relaterat till 

återförsäljarens namn. De har förbättrad kvalitet men uppfattas fortfarande 
som sämre än de ledande producenters varumärken. Priset utgör ett viktigt 
konkurrensmedel. Exempel på ”Quasi” varumärken kan vara ”by H&M”. 

 
3. Egna varumärken är produkter med antingen återförsäljarens eget namn 

eller ett påhittat innovativt namn som varumärke. Kvaliteten är avsevärt 
förbättrad, jämfört med de tidigare generationerna, och syftet med 
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produkterna är att efterlikna och i hög grad jämföra sig med de ledande och 
traditionella varumärkesprodukterna. Dessa kan sägas utgöra så kallade 
”me-too” produkter. Imagen ska vittna om samma uppnådda kvalitet, men 
priset ligger strategiskt något under de traditionella varumärkena. Exempel 
här är Crocker och Lumene. 

 
4. Exklusiva egna varumärken är en mer sofistikerad form av tredje 

generationens varumärken, vilka säljs exklusivt av en särskild återförsäljare. 
Dessa varumärken kan utifrån pris och hög kvalitet jämföra sig med ledande 
producenters varumärken. Målet med dessa produkter är att ha ett värde för 
kunden utöver bra kvalitet och bra pris. För återförsäljaren handlar det om 
att med produktens ökade värde skapa en relation med kunden. 

 
Denna modell visar hur vi kan se de olika generationerna som en stegvis process. 
Den förklarar hur egna varumärken utvecklats från enkla produkter, till de 
betydligt mer avancerade egna varumärkesprodukter som erbjuds idag. Alla 
återförsäljare följer inte dessa steg. Stegen kan hoppas över eller ibland överlappa 
varandra beroende på vilken strategi återförsäljarna vill använda och vilka kunder 
de vänder sig till. Det är rimligt att anta att de olika generationerna också riktar sig 
till olika segment av kunder. Således finns det all anledning för återförsäljarna att 
blanda de olika generationerna så att de passar återförsäljarens målgrupp. Det 
finns inga skäl att tro att denna process skulle vara unik för livsmedelsbranschen, 
varför vi tycker att den är relevant i vårt arbete. 
 
Det finns klara tendenser att återförsäljarna rör sig från de billiga och ”fula” egna 
varumärkena till att lägga större vikt på design och kvalitet. Detta har bland annat 
påpekats av författare som Burt (2000) och Corstjens och Rajiv (2000), vars 
arbeten vi berört tidigare. Som vi nämnt anger såväl Expert som JC att kvaliteten 
på deras egna varumärken är ytterst viktig (Danielsson, 2004; JC Årsredovisning 
2003). Kvalitet utgör således nyckelordet för de egna varumärkenas 
evolutionsprocess. Det behövs mer vikt på kvalitet för att bättre kunna konkurrera 
med de ledande producenternas produkter, alltså i den meningen att kvalitet 
möjliggör förbättrad image.   

 
 

2.3 Konsumenter och varumärken 
 
För att kunna gå vidare i vår uppsats är det nödvändigt att beakta kopplingen 
mellan konsumenter och traditionella varumärken, eftersom denna relation ligger 
som grund för förståelsen av egna varumärken. Vidare fungerar detta avsnitt som 
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en inkörsport till det för vår frågeställning viktiga delkapitlet om 
konsumentbeteende. 
 
”Dagens stora varumärken är personligheter, lika inträngande i vår kultur som 

filmstjärnor, idrottshjältar eller rollfigurer” (ursprunglig källa Arnold 1992, 
Håkansson & Wahlund, 1996 s.11) 
 
Citatet vittnar om varumärkets betydelse för människor i dagens samhälle och 
vilken påverkan de har på vårt liv. Varumärkena tenderar att uppta ett allt större 
utrymme i konsumenternas vardag genom ständig konfrontation i olika 
situationer. Detta kan exemplifieras genom att människor dagligen använder olika 
produkter. Till exempel nyttjas deodoranter för en känsla av fräschhet, 
älsklingsjeansen utgör kanske det dagliga plagget och till en stunds avkoppling 
och nöje hör möjligtvis att titta på TV. Dessa produkter innehar alla olika 
varumärken. Människors intresse för de olika produkterna avgör vidare hur stor 
betydelse och uppmärksamhet som fästs vid respektive varumärke. Konsumenter 
är väldigt olika varandra, alla individer är unika och därmed kopplas olika 
associationer till varumärken de känner till och använder. Tidigare forskning 
pekar på så kallade sociokulturella faktorer som påverkar konsumenters attityder 
och beteende gentemot ett varumärke. Ålder, kön, socialt nätverk/familj, 
bakgrund och kultur är alla faktorer som är avgörande för preferens och val av 
varumärken (Fournier, 1998).  
 
Genom att konsumenten ideligen utsätts för exponering av olika varumärken 
kommer hon eller han, genom att känna igen vissa varumärken, att skapa sig en 
förhandsuppfattning om vad denne köper. Denna bild av produkten skapar sig 
konsumenten utan att för den skull vara tvungen att lägga ner tid på att söka efter 
specifik information om varje enskild produkt. Ett starkt varumärke kan vidare ha 
fördelar för konsumenten genom att det minskar osäkerhet och därigenom 
förenklar dennes beslut. Varumärket kan således ha en funktionell funktion men 
likväl en psykologisk, det vill säga att det är emotionellt drivet. Det blir en symbol 
för hur vi vill att andra ska se oss, vilket gör att vi framstår som de framgångsrika, 
smakfulla människor vi önskar att vara (Håkansson & Wahlund, 1996). 
Symbolaspekten påpekas även av Urde, som menar att varumärken används som 
symboler för att utrycka och forma vår identitet. Att betrakta varumärken som 
symboler ger insikter om värdet och meningen som kan associeras till dem (Urde, 
1997). Ett varumärke kan alltså sägas kommunicera symboliskt med omvärlden. 
 
Konsumenter utsätts för ett ständigt växande utbud av varumärken och produkter, 
ett utbud som närmast kan liknas vid en produkt- och varumärkesdjungel. Till 
exempel har en genomsnittlig stormarknad i USA uppemot 10 000 olika produkter 
och märken på hyllorna (Ries & Trout, 2002). Denna ansenliga 
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varumärkesexponering kan från konsumenters perspektiv upplevas som en 
varumärkeshets. Följden kan bli att konsumenterna får nog och når en 
mättnadsgräns för hur mycket varumärken och produktutbud de kan utstå. Detta 
har börjat ta sitt uttryck i att det i samhället skapas anti-varumärkestrender i stil 
med begreppet ”no logo” - inga varumärken - myntat av författarinnan Naomi 
Klein (Holt 2002; Klein 2000). I vår materialistiska tillvaro har varumärket, av en 
del, börjat uppfattas som ett manipulerande verktyg, vars roll är att locka till 
konsumtion av en livsstil och skapa en identitet. 
 
Trots dessa tendenser, innebär varumärkens existens mycket mer än så och de har 
en stor betydelse för konsumenternas dagliga köp och beslutsprocesser, både på 
gott och ont. De uppfyller undermedvetet en rad viktiga funktioner. Varumärket 
skapar värde och mening åt konsumenten och kan därmed ses som en strategisk 
resurs (Urde 1999). Det förhållande konsumenter skapar till varumärken är 
mycket beroende på tidigare kontakter med och erfarenheter av produkter. Vi 
ämnar härmed djupare gå in på varumärkets roll och betydelse för konsumenterna. 
 

2.3.1 Varumärkets olika funktioner 
 
I litteraturen framställs varumärken som ett värdeskapande attribut. Den effekt de 
bidrar med är att de bland annat ses som en garant för kvalitet. Vissa produkter 
kallas ibland för ”me too” produkter på grund av att produktegenskaperna dem 
emellan skiljer sig oväsentligt och att de generellt är väldigt lika varandra. 
Varumärket blir därför ett viktigt konkurrensmedel som tillför något unikt till 
produkten. Varumärken uppfyller här dess kanske viktigaste funktion, nämligen 
den i form av en särskiljning produkter emellan, vilket även är grunden för 
varumärket i juridisk mening (Pehrson, 1981). De fungerar som symboler för de 
olika varorna på marknaden och underlättar således överblicken av den stora 
mängden utbud som erbjuds. Utan varumärken hade det annars varit svårt att 
skilja de olika produkterna åt. Särskiljningen medför en identifikation, en 
igenkänning av produkter, vilket gör det möjligt att koppla viss 
produktinformation till en viss vara som finns på marknaden (Pehrson 1981; 
Pellegrini 1996). 
 
Via varumärket sker även en personifiering enligt Pellegrini. Med detta menas 
symboliska associationer relaterade till ett varumärke, genom vilka konsumenten 
kan uttrycka sin personlighet inom dennes sociala omgivning. Att varumärket 
bidrar med personifiering är mer relevant för sällanköpsvaror. Dessa är mer 
diversifierade och kräver oftast större engagemang vid köpet från konsumentens 
sida (Pellegrini, 1996). Pellegrini nämner även garanti som ytterligare en funktion 
som varumärket uppfyller. Med garanti menar han att varumärket genom sin 
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historia och varumärkeskultur garanterar en viss kvalitets- eller statusnivå. 
Generellt är litteraturen kring de påstådda funktionerna ganska liktydig. Vi väljer 
dock att använda oss av Melins (1997) indelning, som på ett förtydligande och 
klargörande sätt delat in varumärkens fem olika funktioner sett ur konsumentens 
perspektiv 
 

1. Varumärket som informationskälla. Varumärket tjänar som 
informationsbärare genom vilket konsumenten kan erhålla viktig fakta om 
bland annat kvalitet, funktion och pris. Det blir ett rationellt medel för 
konsumenten med vilket denne kan göra en jämförelse mellan olika 
produkter. Varumärken ger nödvändig information som möjliggör 
konsumenten att genomföra ett köp. Det representerar så att säga en 
genomväg till relevant information som konsumenten behöver. ”[...]branded 

products are pre-sold” (Pellegrini, 1996, s.5). 
 
2. Varumärket som katalysator. Syftar till att underlätta konsumenten i dennes 

produktval, detta särskilt då många likartade produkter finns att tillgå i 
samma produktkategori. Varumärket blir en slags vägvisare som innebär att 
nästa köptillfälle kan generera återköp. 

 
3. Varumärket som garant. Varumärket representerar ett löfte, som till 

exempel en garanti på en viss kvalitetsnivå. På så sätt skapar varumärket ett 
förtroende som i det här fallet blir kvalitetsorienterat. Det blir ett riktmärke 
för en viss prestationsnivå som konsumenten ska kunna lita på och kunna 
förvänta sig att detta uppfylls för kommande köp av produkten. 

 
4. Varumärket som riskreducerare. Det förefaller naturligt att konsumenten 

väljer ett varumärke som denne redan känner till. I samband med köp kan 
därför konsumenten reducera sin osäkerhet rörande de till exempel sociala, 
ekonomiska och fysiska risker som kan vara kopplade till en viss produkt. 
Betydelsen av risk beror även på vilken slags produkt det är frågan om. Den 
upplevda risken ökar väsentligt vid köp av kläder eller teknologiska 
produkter som utgör exempel på varor med högt engagemang i 
köpprocessen. Riskreduktionen görs genom val av ett välkänt eller 
igenkännligt varumärke.    

 
5. Varumärket som imageskapare. Varumärket skapar även en viss bild av 

konsumenten, såväl utåt sett som inåt. Denna symboliska betydelse är med 
andra ord den image som varumärket förmedlar. Särskilt tydligt blir detta för 
exklusiva märkesprodukter, där det fina märket bidrar med uppfattningar 
kring status och självförverkligande. Många gånger handlar det om att 
konsumenten önskar bli socialt accepterad med hjälp av olika varumärken. 
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Varumärket symboliserar därmed ett värde och mening i sociala 
sammanhang. Varumärken blir en del av vår egen image och identitet, 
genom att våra val av varumärken uttrycker något om oss själva eller vår roll 
i samhället (Urde, 1999). ”[…] consumers do not choose brands, they 

choose lives” (Fournier, 1998, s.367).  
 
Vi kan konstatera att ett varumärkes roll beror på vad det är för slags produkt som 
köps. De nämnda funktionerna är olika beroende på situationen och varierar i grad 
och betydelse vid köp av matprodukter eller vid köp av till exempel en TV. I 
praktiken blir det för konsumentens del möjligt med snabbare köp eftersom 
varumärken sparar tid och även kostnader tack vare att valen underlättas. Det 
innebär vidare säkrare köp av exklusivare produkter och bidrar därför till 
osäkerhetsreduktion. I en undersökning om hur uppfattningar om varumärken 
påverkar val av varumärkesstrategi bland företag, konstaterade sex av tio företag 
att ett starkt varumärke kraftigt minskar kundernas osäkerhet när de ska köpa en 
produkt. Vidare ansåg sju av tio att påståendet att ett starkt varumärke i hög grad 
underlättar kundernas val då de ska köpa en produkt är generellt giltigt 
(Håkansson & Wahlund, 1996). Undersökningen visar således en stor 
överensstämmelse mellan hur teorin definierar varumärkets betydelse ur 
konsumenters perspektiv och hur företag tror att det fungerar i praktiken 
(Håkansson & Wahlund, 1996). 
 
 

2.3.2 Varumärke som värdeskapare 
 
Vi har beskrivit en rad viktiga funktioner som varumärken uppfyller för 
konsumenten. Dessa kan dock sägas vara en beståndsdel av en hel process som 
pågår sinsemellan konsumenten och varumärket, en process som mynnar ut i en 
viss konsuments beteende gentemot varumärket och produkten denne köper. Vi 
väljer att utgå ifrån Melins (1997) modell som förklarar varumärkets väg som 
värdeskapare för konsumenten. Teorin kring varumärken grundar sig enligt Melin 
utifrån två huvudinriktningar, där den ena handlar om forskningen kring 
Consumer behaviour och den andre om Brand management. Utgångspunkten för 
den första inriktningen, som är av intresse för oss, är ett externt perspektiv med 
fokus mot konsumenten. Vägen till att ett varumärke faktiskt skapar ett mervärde 
är i praktiken oftast en komplex process. Grundstrukturen kan förklaras genom en 
stegprocess där syftet är att få konsumenternas bevis på inblandning, i form av 
märkeslojalitet. De följande stegen ger en helhetsbild av denna 
varumärkesuppbyggande process som pågår i konsumenters medvetande (Melin 
1997). 
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Engagemang → Märkeskänslighet → Märkeskännedom  → Märkesassociationer 

→ Mervärde  →  Märkeslojalitet 
 

(Melin, 1997) 
 
Varje köptillfälle innebär ett engagemang från konsumentens sida där graden av 
engagemang beror på produkten som sådan. Detta har lett till klassificeringen av 
”high-” respektive ”low-involvement” produkter. Intresset för produkten väcks 
bland annat genom olika marknadsföringsåtgärder såsom annonsering och dylikt. 
Varumärkets roll här är att fånga konsumentens intresse, så att denne 
huvudsakligen ska fokusera och prioritera sitt konsumtionsval på varumärket före 
andra produktattribut. Lyckas det så leder detta till nästa steg, nämligen ökad 
märkeskänslighet, där varumärket får en framträdande funktion och blir en slags 
ledstjärna för konsumentens val i processen.  
 
Nästa steg, märkeskännedom, handlar om att konsumenten blir medveten om att 
en viss märkesprodukt finns på marknaden. Medvetenheten innebär att 
konsumenten klarar av att knyta ett visst varumärkesnamn till en viss 
produktkategori. Detta går hand i hand med begreppet positionering, det vill säga 
att varumärket placeras i en viss position i konsumentens tankevärld (Ries & 
Trout, 2002). Kännedomen om varumärken har stor betydelse eftersom 
sannolikheten är stor att konsumenten väljer de varumärken som han eller hon 
känner igen. Undersökningar visar att konsumenter i genomsnitt känner igen tre 
till fyra varumärken för varje produktkategori (Melin, 1997). Detta betyder 
således att det finns en stor konkurrens bland varumärken och för att ett 
varumärke ska ha en chans, gäller det att det får en plats i konsumentens 
begränsade ”mind space” (Corstjens & Corstjens, 1995).  
 
Samtidigt som konsumenten blir medvetande om ett varumärke skapar denne 
märkesassociationer till varumärket. Det är specifika värden som varumärket 
står och är känt för. Detta är alla samlade uppfattningar som konsumenten har och 
knyter an till, vid exponering av varumärket. Det är egentligen de olika 
associationerna som differentierar ett varumärke från ett annat. Associationerna 
kan baseras på både funktionella samt emotionella värden, vilka genererar ett 
förhoppningsvis positivt intryck som avspeglar en varumärkesimage konsumenten 
vill identifiera sig med. Vi kan säga att varumärket ger ett mervärde för 
konsumenten, det vill säga att konsumenten själv upplever att denne får något 
extra på köpet.  
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Alla tidigare steg leder till att ett värde, utöver produkten i sig, upplevs av 
konsumenten som slutligen uttrycks i en konsuments märkeslojalitet. Det är svårt 
att sätta fingret på och klart formulera den rätta innebörden av märkeslojalitet. 
Många gånger feltolkas lojalitet med återköp, vilket istället kan bero på en mängd 
andra faktorer, såsom sociala eller ekonomiska (Hart et al, 1999). Lojalitet kan 
bland annat uppfattas hos konsumenten som ett uttryck för emotionella faktorer, 
till exempel attityder.  
 
Kontentan av denna process, om den fungerar enligt denna beskrivning, är att 
varje steg fördjupar konsumentens kännedom och inblandning gentemot 
varumärket. Märkeslojalitet blir det slutliga beviset för hur djup eller ytlig 
kopplingen till varumärket blir. Således skulle förhållandet mellan konsument och 
varumärke kunna liknas vid en relation. Ett varumärke kan med sin personlighet 
och identitet möjliggöra en grund för ett unikt förhållande med konsumenten, en 
relation som kan beskrivas i termer av lojalitet och åtagande (Urde, 1999). Även 
forskare som Fournier (1998) för fram argument att varumärket bör ses som en 
ömsesidig partner. Om varumärket ska kunna legitimeras som en aktiv partner, 
förmänskligas eller personifieras varumärkena genom reklam till exempel via en 
känd person. Ett annat exempel kan vara associationer och speciella upplevelser 
en konsument förknippar med varumärket sedan tidigare. Hur stark denna relation 
ibland kan vara beskrivs bäst genom en intervjuperson i en undersökning, som 
utvecklat långvariga och starka förhållanden till varumärken i vissa 
produktkategorier. Många relationer hade varat i tjugo år eller mer (Fournier 
1998). 
 
 

2.4 Konsumentbeteende 
 
Som vi nämnt tidigare är en av varumärkets viktigaste funktioner att reducera 
upplevd risk (Melin, 1997). Det finns tre huvudsakliga risker som konsumenten 
kan uppleva: finansiell, funktionell och social (Batra & Sinha, 2000; DelVecchio, 
2001; Dubois, 2000). De två första, finansiell och funktionell, innebär att 
konsumenten är rädd för att köpa en för dyr respektive för dålig produkt, att helt 
enkelt göra ett dåligt köp. Den sociala risken behöver inte innebära ett dåligt köp 
ur en rationell synvinkel, här handlar det mer om en rädsla att varumärket man 
köpt inte passar in i den sociala omgivningen. Den risk som konsumenten 
upplever är kopplad till begreppet upplevd kvalitet, som i sin tur hänger samman 
med produktens prisvärde och varumärke.  
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2.4.1  Förväntad upplevd kvalitet 
 
För att bygga upp kundvärde och kundtillfredsställelse är kvalitet en ytterst viktig 
faktor. Även det bästa marknadsföringsprogrammet får stora svårigheter om det 
försöker sälja produkter av dålig kvalitet. Således strävar företag efter att leverera 
produkter och tjänster av hög kvalitet (Ophuis & Van Trijp, 1995). Problemet med 
kvalitet är att det är svårt att definiera. Kvalitet betyder olika saker för till exempel 
en konstnär och en företagare. För den sistnämnde kan begreppet definieras på 
något av följande sätt: ”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess 

förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar” (Bergman & Klefsjö 1995), alternativt den mer kliniska ”Förmåga 

hos en uppsättning inneboende egenskaper hos en produkt, ett system eller en 

process att uppfylla krav från kunder och andra intressenter” (ISO/DIS 9000).  
 
Konstnären däremot har en mer komplicerad relation till begreppet och 
definitionen i dennes fall tenderar att mynna ut i en lång diskussion som avslutas i 
något vagare slutsatser (Säätelä, 2001). ”Kvalitet är den skärningspunkt där 

subjektet och objektet möts” (Pirsig, 1974) är ett citat från Zen and the Art of 

motorcycle Maintenance, en mycket citerad skrift som behandlar kvalitet ur ett 
mer filosofiskt perspektiv (Ophuis & Van Trijp, 1995; Säätelä, 2001). Ur denna 
synvinkel är kvalitet något som inte kan analyseras utan måste upplevas (Ophuis 
& Van Trijp, 1995).  
 
När det gäller den förväntade upplevda kvaliteten så hamnar den enligt Ophuis 
och Van Trijp mellan dessa båda synsätt. Dels utgörs den av en produkts 
förväntade förmåga att uppfylla kundens behov och dels sätter den kundens egna 
attityder i centrum. Vad som är viktigt med förväntad upplevd kvalitet är att 
kunden inte nödvändigtvis behöver ha erfarenhet av produkten för att kunna 
bestämma den förväntade kvaliteten, vilket skiljer begreppet från kundnöjdhet 
(Liljander & Strandvik, 1995). Till exempel så behöver en person inte ha 
personlig erfarenhet av Mercedes- och Skodabilar för att kunna uppleva en högre 
kvalitet hos en Mercedes. Personen i fråga behöver inte ens de kunskaperna som 
är nödvändiga för att klara av att jämföra kvaliteten hos två olika bilmärken, för 
att skaffa sig en uppfattning. Andra erfarenheter kommer att påverka kunden, som 
rykten och reklam (Liljander & Strandvik, 1995). Med detta menas att kunden 
använder sig av ”surrogat” indikatorer för att avgöra en varas kvalitet (Ophuis & 
Van Trijp, 1995). Dessa indikatorer inkluderar pris, varumärke, butik, 
ursprungsland, storlek, färg etcetera. 
 

2.4.2 Upplevd risk 
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Pris kan tolkas som den uppoffring som behövs för att införskaffa en vara, men 
det finns även forskning som stöder tanken om att pris även fungerar som en 
indikator på kvalitet (Dodd & Monroe, 1991; Ophuis & Van Trijp, 1995; Lassar et 
al., 1995). Ett högt pris på en produkt leder således till högre upplevd kvalitet, 
men är det satt för högt riskerar det att minska köplusten. Konsumenten måste 
göra ett val om den upplevda kvaliteten är värd det höga priset, om svaret blir ja 
har priset fungerat som en riskreducerare. Om svaret däremot blir nekande så 
anser konsumenten att den finansiella risken blev för stor. Detsamma gäller det 
omvända förhållandet, billiga varor kan verka lockande för konsumenten men de 
signalerar även sämre kvalitet, vilket utsätter konsumenten för en ökad funktionell 
risk. Dodds och Monroe (1991) tar upp ett arbete av Cooper (1969) som visar att 
konsumenter kan bli misstänksamma mot en produkts kvalitet om priset är lägre 
än vad de själva tycker är rimligt. 
 
Det är inte bara priset som påverkar den upplevda kvaliteten. I en undersökning 
gjord av Buckley (1993 i McGoldrick, 2002) kan man se hur stor andel, av de 
tillfrågade konsumenterna, som anser att de produkter som har högst pris även är 
av bäst kvalitet. Undersökningen är uppdelad i fem olika produktkategorier och 
visar hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan kategorierna. Den kategori med 
högst andel respondenter som tror på ett samband mellan hög kvalitet och högt 
pris är möbler, 53 procent. Den lägsta andelen har kosmetikprodukter, med 30 
procent (McGoldrick, 2002). Det måste alltså finnas andra faktorer som spelar in 
på den upplevda kvaliteten. 
 
 McGoldrick (2002) visar i ett tydligt diagram (2.4.2:1) hur det typiska 
förhållandet mellan pris och kvalitet ser ut ur konsumentens perspektiv. Generellt 
sett finns det ett klart samband mellan högt pris och hög kvalitet. Närmast origo 
med lågt pris och låg kvalitet ligger de generiska varumärkena, Laaksonens 
generation ett. Strax ovanför har de traditionella varumärkena som har som 
uppgift att konkurrera med de generiska (priskonkurrerande LMV, KMV) placerat 
sig. Vidare ser vi hur de traditionella varumärkena (Leverantörsvarumärken, 
LMV1, LMV2 och LMV3) placerar sig över de egna (EMV1 och EMV2), ifråga 
om såväl pris som kvalitet. McGoldricks modell visar hur de egna märkena (emv) 
har närmat sig (EMV1) de traditionella både ifråga om pris och kvalitet.3 

                                                 
3 En intressant jämförelse kan göras med de positioneringsdiagram för pris och kvalitet som berör 
våra produktkategorier. Dessa finns att finna i bilaga 7. Samtliga av våra positioneringsdiagram 
visar på liknande förhållanden som McGoldricks. 
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Pris  
 High belief in     
 price - quality  LMV3                   
  relationship                    
  LMV2    
                   EMV2 

            LMV1 
   Smart 

EMV1 shopper 
self-concept 

  
 emv 
             KMV 

   Bargain 
              orientation 
            Generiskt 
          
          Kvalitet  
Diagram 2.4.2: 1, Samband mellan kvalitet och pris (McGoldrick, 2002, s.364) 

 
Dodds och Monroe (1991) pekar på såväl varumärkets som butikens betydelse. I 
de fall där varumärkes och butikinformation saknades fungerade priset ensamt 
som måttstock för upplevd kvalitet, men när informationen fanns med blev 
resultatet annorlunda. Respondenterna i deras undersökning visade en benägenhet 
för att i hög utsträckning använda sig av varumärket och till viss del även butiken 
för att bestämma upplevd kvalitet. Detta var speciellt viktigt i två fall, dyra 
produkter och produkter som respondenterna inte kunde speciellt mycket om. 
 
Även hur ofta konsumenten handlar produkten spelar en roll för den upplevda 
risken. Om det är frågan om en produkt som inhandlas ofta minskas den upplevda 
risken eftersom ett eventuellt felköp snabbt kan korrigeras vid nästa köptillfälle. 
Det finns även skäl att tro att konsumenterna lär sig mer om produkter de köper 
ofta, vilket innebär att de blir mer bekanta med produktkategorin och på så sätt 
mer säkra i sina köp (DelVecchio, 2001). 
 
Många olika faktorer spelar alltså roll för den upplevda risken men i slutändan 
beror den upplevda risken till stor del på konsumenten själv. Olika personer 
värdesätter och rangordnar de tre riskerna annorlunda. Exempel på hur olika 
personligheter uppfattar pris och kvalitet kan vi se i McGoldricks (2002) diagram 
(2.4.2:1). ”Bargain orientation” människor värderar sannolikt den finansiella 
risken över den sociala eller funktionella medan ” High belief in price-quality 

relationship” folk gör en omvänd bedömning. Vad som är viktigt för en person 
behöver inte vara viktigt för dennes granne.  
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2.4.3 High- och low-involvement 
 
Upplevd risk är en av de viktigaste faktorerna som påverkar en konsuments 
engagemang i ett produktköp (McWilliam, 1997). Engagemanget påverkar i sin 
tur köpprocessen. I de fall där produkten kännetecknas av högt pris, funktionell 
risk, komplexa lösningar, specialartiklar eller mode så är det störst sannolikhet att 
konsumenten kommer att känna ett stort engagemang eller intresse, high-

involvement (Assael, 1983). Dessa kännetecken är synonyma med de tre olika 
riskbegrepp vi gick igenom ovan. Således är det möjligt att påstå att varor med 
hög upplevd risk i de flesta fallen genererar high involvement, som i sin tur är 
sammankopplad med den komplexa köpmodellen. Dubois (2000) uttrycker det 
som: ”The more consumers feel that there are risks associated with a purchase 

that they are contemplating, the more attention they will pay on the information 

available” (Dubois, 2000, s.68), och mer specificerat ” […] an involved customer 

will take the trouble to find out about the product and evaluate the information 

more critically” (Dubois, 2000, s.36). 
 
Den komplexa köpmodellen, high-involvement, utgörs av fem faser: behovsfasen, 
informationsfasen, varumärkesutvärderingsfasen, köpfasen och efterköpsfasen 
(Assael, 1983). Modellen ger konsumenten en aktiv roll i köpprocessen och 
framförallt i det vi intresserar oss för, nämligen skapandet av attityder till 
varumärken. I och med att konsumenten upplever ett behov börjar denne att aktivt 
söka information och använder sedan denna information för att skapa sig en 
uppfattning om den aktuella marknaden. Informationen kan handla om 
produktegenskaper och den kan sedan användas för att jämföra olika produkter 
och märken. Det märket som bäst uppfyller konsumentens krav blir också det som 
denne upplever som bäst, och slutligen köper (Assael, 1983).  
 
Alla varor och produkter engagerar inte lika mycket. Det finns forskare som 
hävdar att majoriteten av alla produkter inte engagerar konsumenterna. Kassarjian 
menar att ”Bicycles, colas, and toothpaste generally do not have attitudes 

associated with them. To claim that attitudes about these products do exist is to 

claim that subjects ”give a damn” about them. [Most] subjects do not” 

(Kassarjian, 1979 i Assael, 1983, s. 81). Detta citat rimmar ganska illa med 
Fourniers som vi hade i vår inledning, faktum är att det inte passar ihop med 
mycket av varumärkeslitteraturen överhuvudtaget. Om inte konsumenterna bryr 
sig om produkterna, varför jobba med varumärken? Svaret finns i den köpprocess 
som kännetecknar low-involvement produkter, produkter kunden inte engagerar 
sig i. Tvärt emot high-involvements aktiva köpprocessmodell så bygger denna på 
att konsumenten är passiv. Konsumenten agerar inte aktivt för att skapa sig 
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varumärkespreferenser utan tar passivt emot information i form av reklam och 
promotion. Utan att märka det skapar sig konsumenten varumärkespreferenser 
som sedan utmynnar i köp. Köp som inte nödvändigtvis behöver utvärderas efteråt 
(Assael, 1983).  
 

Low-Involvement köpprocess High-Involvement köpprocess 
  

1. Varumärkespreferenser 
skapas av passiv inlärning 

1. Varumärkespreferenser skapas 
genom aktiv inlärning 

2. Köpbeslut tas 2. Varumärken utvärderas och jämförs 

3. Köpet utvärderas ibland 3. Köpbeslut tas 

Modell 2.4.3: 1, High- och low involvement köpprocess. Översatt från Assael, 1983, s.83 
 
Den huvudsakliga skillnaden är alltså att konsumenten är passiv i köp av low-
involvement karaktär och aktiv i köp av high-involvement karaktär. För vår del är 
detta intressant eftersom vi tittar på hur konsumenter upplever egna varumärken i 
olika branscher. Attityden och medvetenheten om egna varumärken borde 
påverkas av huruvida produktkategorin kännetecknas av high- respektive low-
involvement. Om det råder low-involvement borde de egna varumärkenas mindre 
reklambudget få ökad betydelse för såväl medvetande och attityder kring dem. 
Vid high-involvement är det intressant att ta reda på vad den aktiva 
informationssökningen innebär för märkeskännedomen och attityderna till egna 
varumärken. 
 
Deodorant till exempel är en produkt som borde utlösa ett low-involvement 
beteende. Visserligen skapar sig konsumenterna märkespreferenser genom 
huruvida effektiv en deodorant är eller hur gott den luktar men denna preferens 
skapas troligtvis efter användandet och inte genom informationsökning. 
McWilliam (1997) tar upp forskning gjord av Munson och Spivey (1981) som 
visar hur deodorant inte kan kommunicera symboliskt och därmed kan inte heller 
deodorantvarumärken användas som social riskreducerare. Deodorant som 
produkt kan definitivt användas som social riskreducerare men då endast ifråga 
om sin funktion. 
 
TV-apparaters höga pris och komplexitet borde däremot göra dem till high-
involvement produkter, medan jeans med sitt hyfsat höga pris och sitt stora 
symbolvärde placerar sig någonstans i gränslandet mellan high- och low-
involvement. I slutändan beror allt på den individuella konsumentens 
personlighet. Vad som är viktigt för en person behöver inte vara viktigt för en 
annan, ett problem som förföljer all forskning om attityder.  
 



 31

 

2.5 Konsumenter och egna varumärken 
 
I en undersökning av Dick et al (1996) studeras det vilka demografiska faktorer 
som kännetecknar det segment av konsumenterna som brukar köpa egna 
märkesvaror. Undersökningen visar att de amerikaner som i hög utsträckning 
kunde tänka sig att inhandla egna varumärken var: yngre, gifta, ur medelklassen 
och med stora familjer. Med andra ord är det frågan om en ganska stor och 
lukrativ grupp av den amerikanska marknaden. Ytterligare undersökningar av 
Dick et. al (1996) visar att de demografiska faktorerna endast utgör en av tre 
delar. En av de andra faktorerna är: konsumentens tillit till yttre signaler, det vill 
säga konsumentens förmåga att hantera osäkerhet kring mindre kända 
varumärken. Den sista faktorn är konsumentens uppfattning om olika 
produktkategorier, hur stora kvalitetsskillnader det finns mellan produkter inom 
en given kategori och hur väl konsumenten känner till kategorin (Batra & Sinha, 
2000). 
 
Dessa undersökningar visar endast på hur delar av den amerikanska marknaden 
ser ut och den går inte att dra några generella slutsatser, om till exempel den 
svenska marknaden. Den belyser däremot en viktig poäng, nämligen att det går att 
segmentera egna varumärkens potentiella marknad utifrån demografiska faktorer. 
Således finns det möjlighet för återförsäljarna att uppskatta dess storlek och 
anpassa sitt utbud därefter. Men detta är inget som vi tänker studera. 
 
Det finns enligt litteraturen främst två orsaker till att konsumenter väljer 
återförsäljarnas egna varumärken framför producenternas traditionella. Den första 
och mest omedelbara är pris, egna varumärken håller i allmänhet ett betydligt 
lägre pris jämfört med konkurrenterna (Batra & Sinha, 2000; Burt 2000; 
Håkansson 2000). Den andra orsaken är hög kvalitet. Egna varumärken har länge 
förknippats med lägre kvalitet men det senaste årtiondet har återförsäljare börjat 
att sälja egna varor som konkurrerar med sin höga kvalitet. Hög kvalitet har blivit 
en viktig del i förklaringen till ett eget varumärkes framgång, enligt vissa 
viktigare än pris (Batra & Sinha, 2000). Enligt Corstjens och Rajiv (2000) 
kommer egna varumärken som endast konkurrerar genom pris i slutändan, i och 
med sin sämre kvalitet, att påverka kunderna negativt medan egna varor av hög 
kvalitet ger positiva effekter. Detta betyder att Corstjens och Rajiv (2000) väljer 
bort de två första generationerna i Laaksonens typologi som främst kännetecknas 
av konkurrens med låga priser. Istället fokuserar de på hur återförsäljare bör 
arbeta med generation tre och fyra där kvaliteten på egna varumärken måste vara 
jämförbar med de marknadsledande märkena.  
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Pris och kvalitet är alltså två viktiga komponenter till varför konsumenter väljer 
att inhandla egna märkesvaror, men lika viktigt är att ta reda på varför kunden 
väljer att inte köpa egna märkesvaror.  
 
Egna varumärken lyder under precis samma regler och mekanismer som vanliga 
traditionella varumärken. Vad som skiljer dessa åt är dels att egna varumärken i 
de flesta fall har en kortare historik än sina konkurrenter och dels att det egna 
varumärket ofta har en blygsammare reklamkampanj bakom sig. Som vi tidigare 
nämnt är en av orsakerna till att de kan hålla ett lägre pris än sina konkurrenter, att 
de har lägre kostnader för reklam och promotion (Collins-Dodd & Zaichkowsky, 
1999). När konsumenten ska välja varumärke antas det, i varumärkeslitteraturen, 
att kunden väljer det märke med mest positiv laddning. Då ett varumärke laddas 
genom reklam är det naturligt att konsumenten i en valsituation väljer det märke 
som upplevs ha bäst kvalitet (DelVecchio, 2001). Varför det är så? Därför att 
konsumenten på detta sätt minimerar sin risk. Enligt Dick et. al (1995) så tror de 
konsumenter som inte brukar handla egna märkesvaror att dessa märken är av 
lägre kvalitet och således löper de som konsumenter större finansiell risk om de 
väljer dessa. Denna undersökning visar även att den ovannämnda gruppen 
upplever en social risk i konsumtionen av egna varumärken, då de tror att de kan 
uppfattas som snåla (Dick et. al, 1995).  
 
I en undersökning som gjordes på konsumenter på den israeliska marknaden, 
studerades vilken uppfattning som finns gentemot internationella, nationella och 
egna varumärken för produktkategorin schampo (Ghose & Lowengart, 2001). 
Konsumenterna fick i studien lämna sina uppfattningar och omdömen kring egna 
varumärken relaterade till attribut såsom pris, kvalitet och varumärkets rykte och 
image. Genom studien ville man erhålla hur konsumenter egentligen värderar 
egna varumärken specifikt för en produkt som schampo. Resultatet av 
undersökningen visade att det fanns stora skillnader de olika varumärkena 
emellan. Inte helt oväntat var att egna varumärken placerade sig lägst för de flesta 
attributen jämfört med internationella och nationella, det vill säga traditionella 
varumärken. De senare var klart överlägsna gällande såväl kvalitetsaspekten och 
varumärkets rykte och image. Den överraskande vändpunkten för egna 
varumärken låg istället på faktorn pris. Där tyckte intervjupersonerna att egna 
varumärken för schampon var lika dyr som de traditionella varumärkena. Denna 
uppfattning stämde mycket väl överens med verkligheten, då det i affärerna visade 
sig att egna varumärken för schampo låg prismässigt förhållandevis lika eller 
minimalt lägre de övriga märkena (Ghose & Lowengart, 2001). Som vi tidigare 
nämnt kan pris ses som en garant för kvalitet, något som denna studie motbevisar. 
Prisnivån mellan egna och traditionella varumärken är ju liknande, ändå fick egna 
varumärken lägre betyg i fråga om kvalitet. 
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De traditionella varumärkena antas ha ett stort försprång i konsumentens 
medvetande, mind-space (Corstjens & Corstjens, 1995). Detta är en av orsakerna 
till att egna varumärken i många fall ser ut som kopior av ledande traditionella 
produkter. Genom att imitera de populäraste varumärkena hoppas återförsäljarna 
att deras egna varumärken ska åka snålskjuts på andras reklampengar (Collins-
Dodd & Zaichkowsky, 1999). Det har dock visat sig att konsumenter inte 
upplever ökad kvalitet för en egen märkesprodukt bara för att den till utseende 
liknar det ledande märket inom kategorin, tvärtom kan det till och med vara 
skadligt för egna varumärken att imitera sina konkurrenter enligt Sayman, Hoch 
och Raju (2002). Det går således inte att, ur konsumentens synvinkel, överföra ett 
traditionellt varumärkes positiva egenskaper till ett eget varumärke endast genom 
fysiska likheter. 
 
Inom produktkategorier där konsumenterna har stor kännedom om produkten 
minskar varumärkets betydelse i förhållande till upplevd kvalitet (DelVecchio, 
2001). Vidare visade DelVecchios (2001) arbete att konsumenter som använder 
ett varumärke för att bedöma kvaliteten på en vara, inte nödvändigtvis behöver 
anse att egna varumärken är av lägre kvalitet. Detta betyder dock inte att 
konsumenter med stor kunskap föredrar egna varumärken. Om produkten tillhör 
en kategori med hög social risk, spelar den upplevda kvaliteten mindre roll 
eftersom det är andra egenskaper som eftersöks hos produkten. Således är det 
rimligt att anta att olika köpbeteende och inställningar till egna varumärken borde 
finnas i olika branscher.  
 
 

2.6 Påståenden 
 
Det egna varumärkets fördel gentemot det traditionella är som vi nämnt tidigare 
framförallt priset. Ett lägre pris innebär en lägre finansiell risk, men om det lägre 
priset är satt på grund av att det egna varumärket är av en lägre kvalitet, så utsätter 
sig konsumenten för såväl ökad funktionell som social risk. Konsumenten måste 
således göra en avvägning mellan de olika riskerna innan ett köpbeslut fattas.  
 
När varumärket fungerar som ett verktyg för att minimera olika risker hamnar de 
mindre kända märkena på efterkälken och det är detta som är de egna 
varumärkenas största problem. Om medvetenheten om dem är låg, eller om de 
uppfattas som varor av lägre kvalitet är det omöjligt att erbjuda konsumenten 
någon form av riskminskning utöver den finansiella. Detta är självklart även 
beroende på konsumentens omgivning, en del grupper värderar säkerligen ett 
billigt köp som ett bra köp och således även socialt framgångsrikt. I andra kretsar 
i samhället råder det motsatta förhållandet, där vill man visa att man kan köpa 
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dyra varor. Den forskning som vi redovisat för pekar på en mellanväg där pris i 
högsta grad kan påverka den upplevda kvaliteten såväl positivt som negativt (Dick 
et al, 1996; Dodd & Monroe, 1991; Ophuis & Van Trijp, 1995; Lassar et al., 
1995). Vad som vi tror är viktigare för hur de egna varumärkena tas emot, är 
vilken kategori av varor de utgör. Detta beror på att olika kategorier av produkter 
kräver olika hög involvering av konsumenten. Produkter med högt pris eller högt 
socialt värde ställer större krav på konsumenten, denne måste involvera sig mer i 
köpet för att inte känna sig lurad. 
 
Vi kan sammanfatta vår litteraturgenomgång i tre påståenden, som är anpassade 
till de tre produktkategorierna vi tänkte studera i vår empiriska undersökning. De 
svarar tillsammans på frågorna: vilka skillnader det finns i medvetandet om och 
inställningen till de egna varumärken i de olika branscher vi har valt att studera 
samt vad skillnaderna i medvetandet och inställningen kan bero på. I analysen 
kommer vi sedan att dels undersöka om det finns belägg för dessa påståenden 
samt dels försöka belysa vilken som är den styrande variabeln för våra 
respondenters beteende. Beror den förmodade skilda uppfattningen på pris, grad 
av involvement, typ av risk eller grad av symbolisk kommunikation? 

2.6.1 Påstående 1, om TV-apparater 

 

 
I kategorin TV-apparater har 

 
a) konsumenten en negativ attityd till egna varumärken 

b) konsumenten tämligen god medvetenhet om egna varumärken 
 

 
Produkter med högt pris utsätter konsumenten för en hög finansiell risk. Rädslan 
att betala mycket för en dålig vara påverkar konsumenten som då vänder sig till 
kända märken för att reducera den upplevda risken (Dodds & Monroe, 1991; 
Assael, 1983). Som vi nämnt tidigare finns det tecken på att lågt pris förknippas 
med lägre kvalitet (Dodds & Monroe, 1991; Ophuis & Van Tripp, 1995; Lassar et. 
al, 1995) och då egna varumärken oftast befinner sig i det lägre prissegmentet 
finns det en överhängande risk att konsumenten bildar sig en negativ bild av det 
egna varumärkets kvalitet (DelVecchio, 2001).  
 
Vidare visade Dodd och Monroe (1991) att varumärkets betydelse förstärktes i 
produktkategorier med högt pris. De tonar ner prisets betydelse till förmån för 
varumärkets. Men då märkeskännedomen om de egna varumärkena i regel är 
sämre än om de traditionella finns det likväl en stor risk att konsumenten bildar 
sig en negativ bild av det egna varumärkets kvalitet. Vi uppskattar TV-apparaters 
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symboliska kommunikationsförmåga som ganska neutral. Detta grundar vi på 
deras placering i hemmet. Det är således inte en produktkategori som visas runt i 
externa sociala sammanhang, utan syns endast i interna mindre sammanhang. 
Därför tror vi inte att TV-apparaters förmåga eller oförmåga att kommunicera 
symboliskt påverkar konsumentens attityd eller medvetande om egna varumärken 
i varken positiv eller negativ riktning. 
 
Varor som kostar mycket engagerar dessutom kunden i högre grad än billigare 
varor och därför informerar sig konsumenten om produktkategorin innan köpet 
(Assael, 1983; Dubois, 2000). Således menar vi att det är rimligt att anta att 
konsumenterna har tämligen god medvetenhet om vilka märken som finns på 
marknaden.  

2.6.2 Påstående 2, om deodoranter 
 

 
I kategorin deodoranter har 

 

a) konsumenten en neutral attityd till egna varumärken 
b) har konsumenten dålig medvetenhet om egna varumärken 

 

 
I produktkategorier med stort och brett utbud finns det oftast varor av väldigt 
skiftande kvalitet. I en djungel av märken och olika varianter blir det omöjligt för 
konsumenten att skaffa sig fullständig information. Osäkerheten blir större desto 
fler märken som finns på marknaden och konsumenten tar därför i hög 
utsträckning sin tillflykt till de mer kända varumärkena. Eftersom studier pekar på 
att egna varumärken i regel uppfattas vara av lägre kvalitet än traditionella 
varumärken (Dick et al., 1995) är det rimligt att anta att denna uppfattning 
kommer att förstärkas ju större utbud och variation som ryms inom en 
produktkategori (DelVecchio, 2001; Dick et al, 1995). Men om denna kategori 
inte innefattar speciellt dyra varor kan konsumenten även välja att chansa på 
mindre kända märken, som egna varumärken då ett eventuellt felköp inte kostar så 
mycket (DelVecchio, 2001).  
 
Deodoranter kan även kännetecknas av low-involvement köpbeteende bland annat 
på grund av den låga prisnivån. En annan orsak är deras oförmåga att 
kommunicera symboliskt (Munson & Spivey i McWilliam, 1997). 
 
Då det är fråga om en produkt med lågt pris tror vi att den genererar ett low-
involvement köpbeteende, där konsumenterna lär sig om befintliga varumärken 
genom passiv inlärning. I praktiken innebär det att konsumenten påverkas genom 
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reklam. Som vi sagt tidigare satsar de traditionella varumärkena betydligt mer på 
reklam (Morton & Zettelmeyer, 2000), något som borde ge dem ett stort försprång 
i konsumenternas medvetande. Vi tror alltså att konsumenterna i regel har dålig 
kännedom om de egna varumärkena i denna kategori. Den dåliga kännedomen 
bidrar i sin tur till att de egna varumärkena uppfattas som vilket varumärke som  
helst. Konsumenten borde således ha en neutral attityd gentemot de egna 
varumärkena jämfört med de traditionella. 

 
Då prisnivån och den symboliska kommunikationsförmågan är låg är varken den 
finansiella eller den sociala risken viktig för konsumenten. Vad som är viktigt för 
denne är den funktionella risken. En deodorant är av sådan karaktär att den måste 
uppfylla sin funktion i armhålan. Den syns inte utan märks endast när den inte gör 
sitt jobb. 

2.6.3 Påstående 3, om jeans 
 

 
I kategorin jeans har 

 

a) har konsumenten en negativ attityd till egna varumärken 
b) har konsumenten god medvetenhet om egna varumärken 

 

 
Jeans är en produkt som används i sociala sammanhang. Det är ett plagg som bärs 
dagligen av en stor del av befolkningen. Det är viktigt att ha i åtanke att jeans har 
utvecklats från ett arbetarplagg till ett modeplagg och därmed är det inte bara ett 
par byxor, utan vi menar att de även kommunicerar symboliskt med omgivningen. 
Således påstår vi att jeans är en produkt med högt socialt värde. 
 
För produkter med högt socialt värde underställs den funktionella och finansiella 
risken den sociala. Konsumenter engagerar sig i köp av varor inom kategorin och 
varje köp innebär en social risk. Det är således möjligt för dem att vända sig till 
erkända och godkända varumärken för att minimera denna risk (Dubois, 2000). 
För att bli ett erkänt och moderiktigt varumärke krävs det stora investeringar i 
reklam eller ett redan välkänt och väletablerat namn. Då dessa kriterier inte brukar 
sammankopplas med egna varumärken (Morton & Zettelmeyer, 2000) tror vi att 
konsumenter i regel är negativt inställda till de egna varumärkena. Men eftersom 
produkterna har stort socialt värde är det av högsta vikt att konsumenten har god 
kännedom om vilka märken som är inne och vilka som inte är det. Således bör 
kännedomen om de egna varumärkena vara stor.  
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3 Metod 
 

 
I detta kapitel kommer vi att förklara och argumentera för de olika val vi gjort i 

samband med vår empiriska undersökning. Vi ger en utförlig beskrivning av vår 

enkät och diskuterar undersökningens reliabilitet respektive validitet. Även 

undersökningens bortfall beskrivs och vi presenterar respondentpopulationen. 

 

 

 

3.1 Objektivitet 
 
Vi har i denna uppsats eftersträvat att förhålla oss så objektiva som möjligt. Det 
gäller alltså att se utanför sina egna förutfattade meningar och fördomar vilket vi i 
möjligaste mån försökt göra. Det går inte att undgå att vi författare, i egenskap av 
konsumenter och på grund av olika bakgrund har bildat våra personliga 
uppfattningar och attityder kring egna varumärken. Vi har dock försökt att tolka 
undersökningen och innehållet i empirin utan att ha färgats av egna värderingar 
och vår avsikt har varit att återge det studerade fenomenet på ett korrekt sätt.  
 
 

3.2 Val av metod 
 
Inledningsvis i vårt arbete valde vi att ha en öppen inställning till såväl kvalitativt 
som kvantitativt tillvägagångssätt. Vi började vårt arbete med flertalet kvalitativa 
intervjuer och samtal om hur man upplevde egna varumärken. Syftet med detta 
var att bygga en starkare grund för frågeställningen och det övergripande 
metodvalet. Under dessa samtal och följande diskussioner framkom behovet av en 
större undersökning, för att få en bredd snarare än djup, varför valet föll på någon 
form av kvantitativ metod. Efter att studerat befintlig relevant litteratur kom vi 
fram till att det fanns mycket kvalitativ forskning och att vi utifrån denna kunde 
formulera ett antal påståenden. För att utreda dessa påståenden föll det sig 
lämpligt att genomföra en kvantitativ undersökning. Det hade blivit svårare att 
göra detta med en kvalitativ metod. Undersökningen blir alltså av en deduktiv 
karaktär, där teorin ligger till grund för empirin. En styrka med denna metod är 
enligt Trost (2001) att man kan skapa sig en generell bild av populationen utifrån 
ett mindre urval. En svaghet är att den inte går lika på djupet som den kvalitativa 
metoden (Trost, 1993), något vi inte heller eftersträvade att göra.  
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En annan faktor som spelade in var att majoriteten av tidigare uppsatser och 
forskning vi tittat på i ämnet grundade sig i kvalitativ metod. Vi tror att detta har 
lett till ett möjligt kunskapsgap som vi vill överbrygga. I och med bredden vi 
eftersökte var det ej lämpligt med en kvalitativ undersökning, då 
tidsbegränsningen vi arbetat under inte tillät en så pass omfattande kvalitativ 
studie som detta skulle kräva.  
 
Då det vi ville studera var konsumenters medvetande och attityder till egna 
varumärken fann vi det lämpligt att använda oss av någon form av 
positioneringstänkande (Ries & Trout, 2002).  Detta hade också kunnat ske med 
en kvalitativ metod, vilket kanske skulle ha gett ett annorlunda resultat. Vi tror 
dock att en större population men bredare demografisk bakgrund ger en mer 
rättvisande bild än ett fåtal intervjuer. Dock är vi medvetna om att vi tappar den 
finkänslighet som den kvalitativa studien kan ge tillgång till. Det blir även svårare 
att ändra inriktning under arbetets gång, vilket är möjligt när man arbetar med 
kvalitativ metod. När våra enkäter väl är tryckta måste vi hålla oss till dem. 
 
 Vi vill även kunna ge ytterligare tolkningsmöjligheter till våra läsare och med en 
transparent metod så är resultatet mer tillgängligt för läsaren. Vi vill poängtera att 
vi gett utrymme för kvalitativa synpunkter i och med våra öppna frågor i enkäten.  
 
För att konstruera en bra kvantitativ undersökning inledde vi med en mindre 
kvalitativ undersökning, i syfte att ta reda på ett fåtal respondenters inställning till 
egna varumärken. Intervjusamtalen gjorde vi med personer i vår närmaste 
omgivning. Dessa intervjuer är inget som vi kommer att ta med i vår uppsats, utan 
de fungerade endast som grund för vår pilotundersökning. Vi ansåg att detta var 
den mest lämpliga tillvägagångssättet när vi ville konstruera en enkät. Det största 
skälet till detta var att vi ville komma bort ifrån våra egna tankar, förutfattade 
meningar och uppfattningar. I och med vår bakgrund som 
marknadsföringsstudenter kände vi att det var ytterst lämpligt att främja sig från 
ämnets uttryck och fackspråk. Sammanfattningsvis har vi använt oss av 
kvalitativa metoder för att konstruera vår kvantitativa slutmetod.  
 
Generellt för kvantitativa studier gäller att metoden ska vara utförlig och i detalj 
kunna beskriva det totala tillvägagångssättet vid observationerna (Lindblad & 
Backman, 1998). Syftet med detta är dels så kallad replikation och dels 
evaluering. Med det förstnämnda menas att metoden ska vara möjlig för någon 
annan att upprepa under exakt identiska förhållanden. Det sistnämnda är en 
värdering av det empiriska förfarandet, det vill säga synpunkter på vald metodik 
(Backman, 1998).  
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3.3 Val av studieområde 
 
Vårt val blev att göra den kvantitativa undersökningen inom tre olika branscher, 
konfektion, hemelektronik och hudvård. Inom varje bransch valde vi att 
undersöka en specifik produktkategori. Dessa var följande: 
 
Konfektion – Jeans 
Hemelektronik – TV-apparater 
Hudvård – Deodoranter 
 
När vi hade bestämt oss för vilka branscher vi ville undersöka, studerades olika 
butiker i Lund och Malmö för orientering av utbudet kring egna varumärken i de 
valda branscherna. Vi gjorde jämförelser mellan de olika butikerna och kom fram 
till våra val av produktkategorier. Det första kriteriet var att produkterna skulle 
vara vanligt förekommande, såväl jeans som TV-apparater och definitivt 
deodoranter finns i nästan varje hushåll. Vi tyckte att det var viktigt att alla 
respondenterna kände till produkterna. Det andra skälet var att de skulle vara 
viktiga för respondenterna; Jeans är det vanligaste basplagget idag för både 
kvinnor och män, TV-apparater har en naturlig plats i stort sett alla hem och 
deodoranter ses som en social nödvändighet för de flesta.   
 
Varje kategori representeras även av produkter som köps mer eller mindre 
regelbundet av konsumenter. Till exempel köps jeans oftare än TV-apparater men 
mer sällan än deodoranter. Vi tror med stöd av DelVecchio (2001) att 
köpfrekvensen av produkter spelar en roll för konsumentens upplevda risk, vilket i 
sin tur påverkar konsumentens köpbeteende och attityd till varumärken. De 
representerar även olika priskategorier, vilket medför att ett köp av dessa 
produkter genererar olika grad av engagemang från konsumenters sida (Assael, 
1983). Olika grad av engagemang i sin tur påverkar den upplevda risken och 
därmed även köpbeteendet och attityderna till olika varumärken, som vi visade i 
kapitel 3.4 (Assael, 1983; Dubois, 2000; Batra & Sinha; DelVecchio, 2001). 
Vidare skiljer produkterna sig i fråga om hur de används och kommunicerar 
symboliskt med konsumentens omgivning. Ett par jeans används ute bland folk 
och är därför av stor social betydelse. En TV-apparat däremot används i hemmet 
och kommer bara att ses av de personer man bjuder hem. Deodoranten i sin tur 
märks endast om den inte fungerar, om den gör sitt jobb passerar den 
omgivningen obemärkt förbi. Det var de varierande attributen som styrde vårt val 
av dessa produktkategorier. Vi tror att vi kan göra intressanta jämförelser dem 
emellan, just för att de i många viktiga avseenden är olika. Det finns även 
anledning att tro att skillnader i produktattribut påverkar attityden till egna 
varumärken (Batra & Sinha, 2000). 
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 Köpfrekvens Pris Typ av 
huvudsaklig 
risk 

Symbolisk 
kommunikation 

Jeans Mindre ofta Ganska 
högt 

Social Hög 

TV-apparat Sällan Mycket 
högt 

Finansiell Ganska låg 

Deodorant Ofta Lågt Funktionell Mycket låg 

Modell 3.3: 1, Olika egenskaper för produktkategorierna 

 
Figuren ovan sammanfattar de olika produktvalens attribut i några för vårt arbete 
viktiga områden. Omdömena om produkterna grundar sig i jämförelser 
sinsemellan och inte med andra produktkategorier. Till exempel: Att deodoranter 
uppfattas som en produkt med ett lågt pris jämfört med TV-apparater och jeans.  
 
De återförsäljare vi valde i studien var: 
 
Jeans – JC och H&M 
TV-apparater – Expert och El-giganten 
Deodoranter – Åhléns/Kicks och Stadium  
 
Kriteriet på affärskedjorna var att de skulle vara väletablerade så att de flesta 
konsumenter känner till dem och vid något tillfälle handlat i dem. De valda 
återförsäljarna har alla egna varumärken, vilket var ett krav för att 
undersökningens syfte skulle uppfyllas. Själva undersökningen utgår inte från 
dessa företag utan de fungerade endast som exempel respondenterna skulle ta 
ställning till. Möjlighet gavs att i de öppna frågorna även ta ställning och 
kommentera andra egna varumärkesprodukter. 
 
 

3.4 Tillvägagångssätt för den kvantitativa 
undersökningen 

 
Kvantitativa undersökningars genomförande kan indelas i tre faser, 
planeringsfasen, datainsamlingsfasen och sist analysfasen (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vi kommer här steg för steg förklara hur den kvantitativa 
undersökningen kommit till, utförts och slutligen hur vi bearbetat resultaten. 
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3.4.1 Planeringsfasen: Förundersökningen – Pilotstudien 
 
Vi valde att genomföra vår undersökning genom enkäter. Detta innebär att 
formuläret till stor del är av strukturerad karaktär och består av bundna 
svarsalternativ som respondenterna tar ställning till. Dessa flervalsfrågor 
kombinerades med en del öppna frågor, som intervjupersonerna fick besvara med 
egna ord, vilket möjliggjorde för varierade svarsalternativ. Vid enkätens 
utformning valde vi att noga gå igenom de enskilda frågorna och vi tog ställning 
till följande faktorer.  
 
- vilka frågor som bör ställas och varför 
- hur frågorna skall formuleras 
- i vilken ordning frågorna skall ställas (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
För att få reda på hur konsumenterna upplevde de olika märkena, använde vi oss 
av en semantisk differentialskala. En sådan innebär att respondenten får ange sin 
uppfattning bland ett antal adjektiva motsatspar (Trost, 2001; Malhotra & Birks, 
2003). När vi hade skapat ett provexempel på ett färdigt formulär, testade vi 
enkäten på olika slumpvalda personer i centrala Lund. Vi genomförde alltså en så 
kallad pilotundersökning som görs i liten skala för att se om en planerad 
undersökning fungerar på ett önskvärt sätt (Lundahl & Skärvad 1999). Genom att 
genomföra en förundersökning av detta slag har det möjliggjort att vi kunnat rätta 
till misstag och missuppfattningar gällande vissa frågor inför den huvudsakliga 
undersökningen. Vi erhöll även värdefulla synpunkter och råd på vad i formuläret 
som kunde förbättras, varpå vi ändrade en del av frågornas karaktär och följd. 
Pilotstudien hade även som syfte att fastställa de kvantitativa frågornas 
utformning.  
 
Vi var noga med att använda enkla begrepp som skulle vara lätta att förstå. Ett 
exempel var att undvika benämningen ”egna varumärken” och istället skriva 
”butikens eget märke”. De slutliga enkäterna fick heller inte verka för långa då 
detta kan verka avskräckande. Efter genomförda ändringar fick vi slutligen fram 
de färdiga enkäterna vi använde oss av i vår undersökning. (Enkäterna återfinns i 
bilaga 1). 
 

3.4.2 Datainsamlingsfasen: den kvantitativa datainsamlingen 
 
För att kunna använda data och uttala sig om en större grupp eller populationen på 
ett rättvisande sätt är det viktigt att man har ett representativt urval. De utvalda 
representerar en del av befolkningen, på så sätt att urvalet är en miniatyr av 
populationen (Trost, 2001). I vårt fall representeras urvalet av en liten portion 
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skånska konsumenter. Vi finner dock inga som helst anledningar att tro att den 
skånska konsumenten skiljer sig från övriga svenska konsumenter. Sverige är ett 
så pass litet land att vi kan anta att skillnader mellan regionerna är ganska små, 
vad det gäller konsumentbeteende. Således försöker vi med vår lilla urvalsgrupp 
representera hela Sveriges konsumenter.  
 
Det finns olika urvalsmetoder att tillgå. Vi har använt oss av en urvalsmetod 
kallad sannolikhetsurval eller slumpmässiga urval. ”[…] detta innebär att varje 

urvalsperson i populationen har en känd men inte nödvändigtvis lika stor 

sannolikhet att komma med i urvalet” (Lundahl & Skärvad, 1999 s.176). Denna 
typ av urval ger en mer eller mindre god kopia av populationen i miniatyr. 
Givetvis beror metodens tillförlitlighet i sista hand på slumpen, men den anses 
ändå som en trovärdig metod (Körner, 1996).  
 
Datainsamlingen gick ut på att vi delade ut formulären på olika orter i Skåne, 
såväl tätort som landsort. Vi ville uppnå en om möjlig jämn och varierad 
fördelning avseende kön, ålder, ort och sysselsättning. Undersökningen 
genomfördes på köpcentret Center Syd i Löddeköpinge, i centrala Malmö och 
Lund samt på köpcentret Burlöv Center i Burlöv. På samtliga platser fanns våra 
valda återförsäljare representerade. Med detta hade vi förhoppning att lyckas få 
variation bland respondenterna på bästa möjliga sätt. Inledningsvis var en idé att 
dela ut enkäterna i butikerna och i samband med köp av de produkter vi valt att 
studera. Vi övergav dock denna tanke eftersom butikerna var tveksamma till detta. 
Dessutom insåg vi att för att få ett så bra urval som möjligt inte uteslutande kunde 
vända oss till personer närvarande i butiker, utan för att kunna få den eftersökta 
bredden blev det nödvändigt för oss att vara på allmän plats. Vi ville få med såväl 
intresserade som ointresserade respondenter, inom alla produktkategorier. 
Samtliga respondenter har besvarat en av de tre enkäterna och de har alla svarat 
under liknande förutsättningar. Frågorna var nästan detsamma för alla tre 
produktkategorierna. Det som skiljde enkäterna åt var olika varumärkesnamn och 
butiker för de olika produkterna. En annan sak vi vill poängtera är att TV och 
jeansenkäterna var samma för båda könen. På grund av att det finns olika 
deodorant varumärken för män och kvinnor, hade vi två separata formulär för 
dem. 
 
Inför intervjupersonerna var vi var noga med att poängtera vilka vi var och var vi 
kom från för att de skulle ta undersökningen på ett seriöst sätt. Formulären 
delades ut vid intilliggande bänkar så att respondenterna i lugn och ro kunde fylla 
i enkäterna. Vi fanns alltid i närheten, så de kunde alltid fråga oss om det var 
något de undrade över. Detta gjorde även att vi fick större kontroll över att 
utdelade formulär verkligen lämnades tillbaka efter ifyllning av intervjupersonen. 
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Totalt delades tvåhundra enkäter ut. Av dessa var 100 jeansenkäter, 50 stycken 
var TV-apparatenkäter och 50 stycken deodorantenkäter fördelade på 25 män och 
25 kvinnor. Vi inledde med att trycka upp 100 jeansenkäter men bestämde oss 
sedan för att 50 stycken hade varit nog, därav de olika storlekarna på enkäterna. 
Att försöka få 100 respondenter att svara på hur de upplever egna varumärken 
inom TV-branschen hade blivit en övermäktig uppgift. Vi gjorde valet att 50 
stycken enkäter var nog för vår undersökning när det gällde TV-apparater och 
deodoranter.  
 
Storleken på urvalet bedömde vi som tillfredsställande för undersökningen med 
tanke på tidsbrist och ekonomiska begränsningar vi som studenter ställs inför. Den 
totala mängden formulär vi har kunnat använda oss av uppgår till 188 stycken. 
Snedvridning kan ha uppstått genom att undersökningarna utfördes under dagtid 
då många arbetar, därför hände det att det blev proportionellt fler studenter i vårt 
urval än i populationen. Slutligen vill vi poängtera att våra frågor om ålder, kön, 
sysselsättning och ort endast fanns med i syfte att kunna kontrollera vårt urval. Vi 
har inte för avsikt att göra några demografiska analyser på materialet, utan vi vill 
se på den allmänna uppfattningen över köns- och åldersgränser (Bilaga 2 och 5). 
  

3.4.3 Databehandlingen 
 
Efter att datainsamlingen avslutats samlade vi ihop och kontrollerade formulären 
och därefter kategoriserades informationen. Alla kodningsbara värden överförde 
vi till statistikprogrammet SPSS samt kalkylprogrammet Excel för att förenkla 
presentationen. Detta genomfördes med hjälp av kodning av svaren. Kodning är 
en översättning av svaren i siffror som motsvarar vissa svarskategorier (Lundahl 
& Skärvad, 1999). Härefter finns en uppsjö av möjligheter kring hur materialet 
kan behandlas, testas och presenteras. Tanken dras bland annat till en klassisk 
statistisk hypotesprövning och dess olika kusiner, men för detta krävs ett material 
med stort urval som helst är normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2000), vilket vi 
inte vågar påstå att vi har för att göra sådana test trovärdiga. Ett annat problem 
som skulle uppstå var att vi skulle vara tvungna att välja ut ett mindre antal 
variabler att testa bland de över 50 stycken som nu finns, vilket hade varit synd i 
och med att vi vill se till en bredd och helhet och göra en presentation på ett mer 
övergripande sätt. Vidare finns risken att stirra sig blind på de olika 
hypotesprövningarnas resultat och ej se till andra möjliga samband och 
kopplingar. Det är bland annat därför som vi har valt att arbeta med övergripande 
påståenden och inte specifika hypoteser. Vi bör även ha i åtanke att variablerna 
bygger på att varje individ svarar efter sitt eget subjektiva sätt. Därför har 
likheterna och skillnaderna i respondenternas svar analyserats med försiktighet. 
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3.5 Bortfall 
 
I alla statistiska undersökningar förekommer bortfall (Körner & Wahlgren, 1997). 
Likaså har det i vår kvantitativa studie varit oundvikligt med ett visst bortfall, 
vilket generellt kan delas in i två typer. Det första är enkätbortfallet, till exempel 
då formuläret inte återlämnas eller att respondenter inte vill ställa upp i 
undersökningen. Det andra benämns som internt eller sekundärt bortfall, detta 
uppstår när en eller flera frågor inte besvarats i enkäten (Ejvegård, 1994). Nedan 
redogörs närmare för dessa typer av bortfall. 
 
Det största problemet gällande bortfall för vår kvantitativa undersökning, 
utgjordes av att det var många som avböjde medverkan i vår studie. De uppgav 
motvilja mot att vara med av olika orsaker. Oftast var de stressade och hann inte 
svara på enkäten eller så hade de helt enkelt inte lust, relativt få uppgav som skäl 
att de inte hade något att tillföra en undersökning rörande jeans, TV-apparater 
eller deodoranter. Om vi ska försöka urskilja ett mönster för de som var emot 
deltagande, kan vi konstatera att det rörde sig om personer i åldern 45+ och detta 
gällde för båda könen. Det totala antalet avböjningar beräknade vi till ungefär 25-
30 procent för samtliga enkäter, något större för TV-enkäten. Vi beräknade detta 
bortfall utifrån våra egna anteckningar. Vi bokförde alla nekande svar så att vi 
skulle kunna redogöra för det eventuella bortfallet. Om denna typ av bortfall blir 
för stor finns risken för ej uppnådd tillförlitlighet. ”Det beror på att de som inte 

svarar ofta skiljer sig på något sätt från övriga individer i populationen” (Körner 
& Wahlgren, 1997 s. 21). Enligt dessa författare ligger 30 procent bortfall på en 
nivå som kan anses vara acceptabel i dessa sammanhang.  
 
För samtliga respondenter som väl ställde upp kunde vi förlita oss på att verkligen 
få tillbaka formulären, vilket möjliggjordes genom vår närvaro. Vi såg även till att 
den utvalda respondenten verkligen var den som svarade och inte någon från 
dennes omgivning. Detta tror vi minskade bortfallet, i form av ej återlämnade 
formulär, då vår närvaro försvårade ”enkätskolk”. Risken för ett större bortfall 
hade ökat avsevärt om vi istället använt oss av postenkäter. Flertalet av dem som 
var positivt inställda och gärna deltog i vår undersökning var ungdomar, varav 
många studenter. Vi märkte en stor skillnad på hur villiga respondenterna var att 
ställa upp beroende på deras ålder. Tyvärr förde vi inte bortfallsanteckningar 
baserade på ålder, men hade vi gjort det är vi övertygade om att bortfallet hade 
varit avsevärt mindre i de yngre åldersklasserna. 
 
Det interna bortfallet bestod i att vi fick tillbaka halvt eller delvis ifyllda enkäter. 
Detta var särskilt tydligt på vissa enstaka frågor, detta gällde i stor utsträckning 
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den öppna frågan på första sidan, samt de två avslutande öppna frågorna gällande 
medvetenheten och allmänna tankar om egna varumärken. Detta kan bero på att 
många respondenter blir osäkra på vad de egentligen vet eller anser och låter 
därför bli att skriva något alls. Vidare kan det ha upplevts som besvärligt eller 
tidskrävande att formulera något skriftligt.  
 
De olika typerna av bortfall har medfört att vi behandlat och tagit del av 188 
stycken enkäter totalt sett för alla produktkategorier. Det ursprungliga urvalet låg 
på 200 enkäter och således kan vi fastställa en svarsfrekvens på 94 procent för 
hela undersökningen. Det bör även påpekas att sex stycken av dessa ej besvarade 
enkäter rör TV-apparater, således är bortfallet för de övriga två enkäterna mycket 
lågt.  
 
Vi kan konstatera att det därmed rör sig om en hög svarsprocent. På grund av den 
höga svarsfrekvensen vi erhöll valde vi att inte genomföra ytterligare ingående 
bortfallsberäkningar. De generella vi gjort har vi ansett tillfredställande för att få 
en rimlig uppfattning om bortfallets storlek.   

 
 

3.6 Vår urvalsgrupp – en kort presentation 
 
Vilka var det då som hjälpte oss med vår undersökning? Vår urvalsgrupp bestod 
av totalt 188 respondenter. Dessa vänliga människor svarade alla på en av våra tre 
olika enkäter. 95 personer svarade på jeansenkäten, 44 personer på TV-enkäten 
och sammanlagt 49 personer svarade på någon av de båda deodorantenkäterna. 
Eftersom vi ska använda oss av det insamlade materialet i jämförande syfte väljer 
vi att redovisa våra respondenter som en grupp oavsett vilken enkät de fyllde i. Av 
de 188 personerna var 85 kvinnor (45,2%) och 103 män (54,8%). Deras ålder 
varierar mellan 16-72 men medelåldern hamnar någonstans runt 30 år. Den stora 
spridningen gör dock att vi får en standardavvikelse på medelåldern på hela 12,2. 
Slutligen är majoriteten av respondenterna arbetande 49,7 procent, medan 42,8 
procent studerar och övriga 5,9 procent är mellan jobb. 1,6 procent svarade inte på 
frågan om sysselsättning. 

 
 

3.7 Uppsatsens trovärdighet 

3.7.1 Reliabilitet 
 
Uppsatsens empiridel baseras på en kvantitativ undersökning och vi är medvetna 
om att det i samband med denna uppkommit olika svagheter. Graden av 
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reliabilitet eller tillförlitlighet kan ha reducerats på grund av olika yttre 
omständigheter i samband med datainsamlingens genomförande. Hur tillförlitlig 
är egentligen den information vi samlat in av våra respondenter? Är det sant det 
de har ifyllt i enkäterna? Vi kan inte bortse ifrån att olika faktorer kan ha påverkat 
intervjupersonernas svar och därmed påverkat undersökningens reliabilitet. 
Risken finns till exempel att respondenterna inte svarat på ett objektivt sätt utan 
fyllt i enkäten som de tror att vi förväntar oss. Även om vi varit noga med att 
möjliggöra en likvärdig intervjusituation för samtliga respondenter kan vissa ha 
känt sig stressade eller svarat utan större eftertanke. Av egen erfarenhet är det 
heller inte så ovanligt med gissningar. Vidare kan personerna vi har intervjuat haft 
varierande uppfattningar över vad vissa uttryck i enkäten inneburit. Detta gäller 
särskilt för de angivna motsatsparen vi använde i den semantiska 
differentialskalan. Följden kan ha blivit att vi inte uppfattat respondenterna rätt i 
vissa av svaren. Risken finns att respondenterna förstått frågan på ett sätt medan 
vi tolkat den på ett annat. Vårt mål har dock varit att enkäterna skulle uppfattas på 
ett lättbegripligt sätt så att inga missförstånd skulle uppstå. Det visade sig att en av 
våra variabler i enkäten inte gick att använda, ung – gammal skalan uppfattades 
olika av respondenterna beroende på deras egen ålder. Frågan kan också 
missuppfattas som att den gäller märkets ålder. Vi beslutade att ta bort den för att 
förbättra tillförlitligheten på undersökningen. 
 
Reliabiliteten kan också ha reducerats genom det faktum att vi i början utgick 
ifrån att dela ut hundra enkäter för jeans och att vi därefter för TV och 
deodoranter valde att begränsa antalet till femtio av vardera. Vi anser att mängden 
svar vi samlat in för samtliga produktkategorier trots allt är representativ eftersom 
vi varit noga med ett varierat urval av respondenter vilket medför ökad 
tillförlitlighet. 
 

3.7.2 Validitet 
 
Validitet innebär att det som undersökts också är det som avses att undersökas och 
inget annat (Ejvegård, 1994). Har vi egentligen mätt det som vi avsett att mäta? 
Vårt arbetssätt och val av analyseringsmetoder kan givetvis ha påverkat resultatet. 
De produkter vi har valt är vanliga, utbredda, spridda, det vill säga sånär alla har 
en uppfattning och har någon gång i sitt liv definitivt kommit i kontakt med någon 
av dessa produkter4. Därmed garanterar respondenternas kännedom en viss 
validitet. Vi tycker att vi genom våra val av bland annat den semantiska 
differentialskalan på ett bra sätt kommer åt konsumentens attityd. De brister som 
denna mätmetod har, har vi försökt att råda bot på genom att inkludera en rad 

                                                 
4 Vi har inget vetenskapligt belägg för detta men vi vågar ändå garantera det. 
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öppna kvalitativa frågor i undersökningen. Vidare vill vi poängtera att enkätens 
utformning skett genom kontroll i form av bland annat pilotundersökningen, som 
gav oss ständiga förslag på förbättringar. Frågorna vi utformat i formulären har en 
hög överensstämmelse med vad vi ville undersöka och mäta och därmed relevanta 
för vår frågeställning, detta tycker vi tyder på en förstärkning av validitetsnivån.  
 
De data vi samlade in i studien har vi kodat och beräknat i SPSS, som tar hänsyn 
till internt bortfall samt upplyser om individuella konstigheter. För oss innebär 
detta att vårt materials uträkningar inte blir felvisande, trots ett ibland ojämnt 
internt bortfall. Detta anser vi har påbättrat uppsatsens validitet. 
 
En brist i undersökningen och därmed dess validitet är att en av frågorna blev 
annorlunda formulerad i en av undersökningarna. Denna fråga gällde medvetande 
om specifika märken. Men eftersom vi hade två ytterligare frågor som behandlade 
medvetande samt att den kunde kodas om, så att de någotsånär stämde överens 
med de andra, kvarstår validitetsbristen men skadan är begränsad och påverkar 
inte uppsatsen som helhet.   
 
 

3.8 Enkäternas utformning 
 
Våra enkäter gjordes i tre olika versioner, en för varje bransch vi undersökte. Vi 
har strävat efter att göra enkäterna så lika som möjligt för att underlätta 
jämförelser dem emellan. Då våra produktkategorier jeans, TV-apparater och 
deodorant skiljer mycket åt var vi tvungna att göra vissa justeringar på de olika 
enkäterna. Grunden är dock densamma för samtliga. Först handlar det lite allmänt 
om produktkategorin och sedan frågor rörande respondenternas attityder om olika 
varumärken och till sist ett par frågor om kännedomen om egna varumärken. Här 
följer en förklaring till vår enkät tillsammans med våra tankar om respektive 
fråga. Vi använder oss av jeansenkäten som mall i denna genomgång. De tre 
enkäterna finns i sin helhet i bilaga 1. 
 

Fråga 1-4 
 

 
Kön:     ! Man     ! Kvinna 

 

Ålder: ______________    Ort: ____________________ 

 
Sysselsättning: __________________________________ 
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För att kunna kontrollera att vi fått ett så bra urval som möjligt inledde vi enkäten 
med några frågor av demografisk karaktär. Även om vi i vår undersökning 
använde oss av slumpartat urval ville vi vara säkra på att vi fick med respondenter 
ur flera olika kategorier. Först och främst tyckte vi att det var lämpligt att försöka 
få en jämn könsfördelning i populationen. Då vi var oroliga för att vi skulle få en 
för stor dominans av studenter i vår undersökning tog vi även med sysselsättning 
som en variabel vi kunde kontrollera. Vad gäller frågan om ålder så är vi 
medvetna om att den kan uppfattas som obekväm att svara på och således bör den 
placeras sist i enkäten (Malhotra & Birks, 2003; Trost, 2001), men vi valde ändå 
att placera den i anknytning till de andra demografiska frågorna. Detta gjorde vi 
främst för att underlätta för vårt eget arbete, men till viss del berodde det på att vi 
inte trodde att respondenterna skulle uppfatta det som obekvämt. 
 
Rent praktiskt kom denna del till stor användning i vår urvalsprocess eftersom den 
var så enkel att kontrollera. När vi märkte att vi hade många svar från yngre 
personer kunde vi enkelt rikta in oss på att få äldre respondenter att svara på våra 
enkäter. Detsamma gällde när vi såg att vi hade ett överskott på kvinnor eller män. 
Vi märkte dock att det inte var helt enkelt att hitta personer mellan 30-60, 
eftersom de antagligen var på arbetet.   
 

Fråga 5-6 
 

 
Senast Du köpte ett par jeans, vilket märke var det på dem? 

 

Var köpte du dem? 

  
 
Dessa båda frågor var tänkta att tvinga respondenterna att tänka tillbaka på en 
köpsituation, så att de lättare skulle kunna svara på vilka egenskaper de vill ha hos 
en TV, deodorant eller ett par Jeans. Frågorna är alltså till för att hjälpa 
respondenten att minnas sitt senaste köp. Speciellt för TV-frågorna kunde det 
annars vara svårt för respondenterna att minnas eftersom det kan ha gått många år 
sedan det sista köpet. Enligt Malhotra och Birks (2003) är det viktigt att man 
hjälper respondenten med att komma ihåg viktig information. För vår 
undersökning ger de ingen relevant information. 
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Fråga 7:  
 

 
Vilka egenskaper söker Du hos ett par jeans och hur pass viktiga är de? 
 

 

Passform: 
 

! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Vana (köpt innan): ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Pris: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Snyggast: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Personalens råd: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Kvalitet: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Status: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Märke: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Annat, nämligen:  _____________________________________ 

 ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

 
Denna fråga är utformad i en fyrgradig skala, plus ett alternativ för de som absolut 
inte vet vad de tycker. Tanken med dessa frågor var att de skulle ge oss en bild av 
vad konsumenterna sökte hos en viss produkt, vad de värderar högst respektive 
lägst. Genom att jämföra svaren på denna fråga med svaren på de följande 
märkesfrågorna kan vi studera vilka faktorer som är viktiga för respondenterna i 
de olika produktkategorierna. De egenskaper som upplevs som mycket viktiga 
kan kopplas till vilken typ av risk som konsumenterna upplever vid köp av dessa 
produkter. Passform hamnar lite mittemellan social och funktionell risk beroende 
på vilken innebörd man lägger i begreppet. Det kan betyda både att jeansen ska 
sitta skönt eller att de ska sitta snyggt5. Hos jeans där passformen var den 
överlägset viktigaste egenskapen betyder det att konsumenterna främst fruktar den 
sociala (alternativt den funktionella) risken. Hur hänger detta ihop med attityderna 
gentemot de egna varumärkena?  
 
Initialt hade vi denna fråga som en öppen fråga, men efter våra pilotenkäter 
bestämde vi oss för att det skulle passa bättre och underlätta tolkningen om vi 
utformade den som en flervalsfråga. Vi använde oss av de svar vi fått fram under 
pilotintervjuerna, relevant litteratur (Trost, 2001; Malhotra & Birks, 2003) och 
egna erfarenheter, för att bestämma vilka egenskaper vi skulle ta med. Den enda 

                                                 
5 Vår tolkning av begreppet kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen. Men 
sammanfattningsvis så lutar vi åt en position där passform bör tolkas som en egenskap som främst 
skall bedömas av andra, det vill säga en social risk där konsumenterna prioriterar snygga framför 
sköna byxor. 
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egenskapen vi tvingades byta ut i de tre undersökningarna var den första, storlek 
på TV, passform på jeans och effekt på deodorant. 
 

Fråga 8-10: 
  
 
Varför? 

 

Vilken är den viktigaste? 

 

Vilken är den minst viktiga? 

  

 
Varför frågan var tänkt att fungera som en möjlighet att förklara sina svar på fråga 
sju. Varför är dessa egenskaper viktiga, vad vill jag ha ut av produkten? Men vi 
märkte ganska snabbt att respondenterna hade svårt att förstå och svara på denna 
fråga. Vi flyttade den således till under fråga nio, vilket fungerade bättre då den 
gav respondenterna en chans att förklara sitt val av viktigaste egenskap. Frågorna 
om mest och minst viktiga finns där för att de ska ge oss en bild av vad 
respondenten värdesätter mest. I fråga sju kan ju respondenten bedöma flera 
alternativ som mycket viktiga eller inte alls viktiga. Med dessa båda frågor får vi 
reda på vilken egenskap som är den absolut viktigaste respektive minst viktiga 
och därmed även indirekt vilken risk som upplevs som mest överhängande. 

 
Fråga 11: 
 
 
Vilka jeans-märken känner Du till? 

 

 
Det finns forskning som säger att märkeskännedomen är begränsad i varje 
varukategori till 3-4 märken, mer än så får inte plats i hjärnan (Corstjens & 
Corstjens, l995; Melin, 1997). Genom att ställa en öppen fråga i vilken vi ber 
respondenterna att räkna upp alla märken inom en viss kategori de känner till, får 
vi en bild av vilka varumärken det är som dominerar kundens ”mind-space”. 
Genom att vi får denna bild så kan vi se om de egna varumärkena har någon 
framstående plats i konsumenternas medvetande. En jämförelse mellan 
produktkategorierna kommer även att visa hur denna plats skiljer sig åt dem 
emellan.  
 

Fråga 12: 
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Levi’s   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 
Då en del av vår frågeställning involverar konsumenters attityder till egna 
varumärken var vi tvungna att fånga dessa åsikter på något sätt. Att endast fråga 
dem om vad de tyckte om de egna varumärkena skulle inte ge oss så mycket 
trodde vi. Därför inkluderade vi ett antal välkända varumärken att jämföra 
respondenternas attityd till de egna varumärkena med. Denna information kan vi 
sedan behandla och utifrån resultatet skapa en bild av hur attityderna skiljer sig 
mellan egna och traditionella varumärken, såväl inom kategorin som emellan de 
tre skilda produktkategorierna.  
 
För att ta reda på hur respondenternas attityder till några utvalda varumärken såg 
ut valde vi att använda oss av en sjugradig semantisk differentialskala. Denna 
metod är ett lämpligt sätt att få fram information av detta slag enligt såväl 
Malhotra & Birks (2003) och Trost (2001). Skalan fungerar som ett mätinstrument 
som mäter respondentens preferenser. Varje dimension utgörs av ett motsatspar, 
till exempel dyr – billig, och respondenten uppger hur denne upplever märket 
genom att kryssa i en av de sju rutorna. Ett kryss nära dyr alternativet indikerar att 
varumärket upplevs som mer dyrt än billigt och så vidare. Vi använde endast sex 
motsatspar, vilket kan tyckas vara litet men då vi ville mäta mellan sex och åtta 
olika märken blev det för mycket annars. Motsatsparen är hämtade ifrån 
litteraturen (Trost, 2001; Malhotra & Birks, 2003) och genom egna diskussioner 
om vad som kunde tänkas vara lämpligt att fråga om.  
 
Märkena som respondenterna fick gradera valdes med omsorg. Vi ville ha med 
minst två egna varumärken och de andra fyra skulle vara välkända, för att 
förbättra svarsfrekvensen. De märken vi tog upp var i de olika kategorierna: 
 
Jeans: Levi´s, Diesel, Lee, Crocker (JC:s egna märke), Davy´s (JC:s egna märke) 
och Rocky6 (H&Ms egna märke). 
 

                                                 
6 Rocky har tyvärr nyligen utgått ur sortimentet och ersatts av Divided och L.O.G.G, vilket var en 
stor miss från vår sida då vi inte märkte det förrän det var för sent. 
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TV-apparater: Philips, Sony, Bang & Olufsen, Kendo (Experts egna märke), JVC 
och Luxor (El-gigantens egna märke). 
 
Herrdeodoranter: Nivea for Men, Rexona, by H&M (H&Ms egna märke), AXE, 
Lumene (Åhléns/Kicks egna märke), SOC (Stadiums egna märke), Adidas och 
Calvin Klein. 
 
Damdeodoranter: Nivea, Rexona, by H&M (H&Ms egna märke), Date, Lumene 
(Åhléns/Kicks egna märke), Oliv (Åhléns/Kicks egna märke), Dove och Calvin 
Klein. 
 
Slutligen inkluderade vi en fråga som skulle visa om respondenten köpt märket 
inom de senaste fem åren. Från början hade vi placerat den innan den semantiska 
skalan, vilket var det mest logiska, men vi märkte att respondenter gärna tog 
tillfället i akt att slippa undan genom att kryssa i ”aldrig hört talas om det”. 
Genom att gömma undan den hoppades vi att respondenterna skulle tänka till en 
extra gång om de kände till märket. Denna fråga bidrar till att förklara hur pass 
medvetna konsumenterna är om de olika varumärkena. Känner de överhuvudtaget 
till dem? 
 
Vi gjorde valet att placera dessa frågor på sidan två och tre i undersökningen 
eftersom vi inte ville riskera att skrämma bort respondenter. Frågornas utformning 
och mängd hade annars kunnat användas som ett skäl till att slippa vara med i 
undersökningen.  
 

Fråga 13-15 
 

 
Känner du till att JC har ett eget eller flera egna varumärken? ! Ja ! Nej 

 
Känner du till att H&M har ett eget eller flera egna varumärken? ! Ja ! Nej 

 
Om man säger att JC har ett eget märke vilket eller vilka tror du det är? 
 
Om man säger att H&M har ett eget märke vilket eller vilka tror du det är? 
  

 
Dessa frågor ställer vi för att ta reda på hur medvetandet om egna varumärken ser 
ut bland respondenterna. Känner de överhuvudtaget till att det existerar egna 
varumärken? Vi tyckte det var lämpligast att lägga dessa frågor sist eftersom de 
kan upplevas som svåra. Hade vi haft dem i inledningen finns risken att 
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respondenterna hade tröttnat eftersom de inte anser sig ha några kunskaper om 
egna varumärken.  
 
Angående deodorantenkäten har vi endast använt oss av kedjan Åhléns/Kicks och 
avstått från att ta med Stadium i fråga 15. Detta på grund av att Stadium har ett 
mycket blygt deodorantsortiment och att det endast rör sig om ett märke, 
nämligen Soc. Detta var vi även tvungna att göra av utrymmesskäl då vi för 
deodoranter valde att ta med åtta varumärken istället för sex för de övriga 
produktkategorierna. Därför tyckte vi att Åhléns/Kicks utgjorde den bästa 
representanten för deodorant återförsäljare och därmed föll valet på dem 

 
Fråga 16-17 
 
 
Varför tror du att detta eller dessa märke(n) är ett eget märke? 
 
Vilka skillnader tycker du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett vanligt? 
 
 
Vi avslutar enkäten med två öppna frågor som syftar till att ta reda på vilka 
begrepp som respondenterna kopplar samman med egna varumärken. Vad vi 
eftersöker här är respondenternas generella attityd till egna varumärken. Vad vi 
sedan kan göra med denna information är att jämföra den med attityden till de 
egna varumärkena som bedömdes på den semantiska differentialskalan. Lever 
konsumenterna som de lär? Vi valde termen ”butiksmärke" på sista frågan för att 
den på ett enklare och mer allmänt sätt förklarade vad vi var ute efter. Den sista 
frågan är alltså inte knuten till de butiker vi nämnde i fråga 13 och 14, utan mer 
tänkt som en källa till respondenternas allmänna tankar om egna varumärken. 
 

3.8.1 Kritik mot enkäten 
 
Även om vi lade stor vikt vid utformningen av enkäten finns det saker som vi i 
efterhand hade valt att göra annorlunda. För det första hade vi flyttat fråga 8, 
”varför?”, till efter frågan om vilken egenskap som är den mest viktiga redan i vår 
första undersökningsfas. Vi tror att svarsfrekvensen hade blivit högre, eftersom 
många respondenter inte förstod frågan när den hade sin ursprungliga placering. 
Överhuvudtaget är vi missnöjda med svarsfrekvensen på de öppna frågorna och vi 
borde kanske, med facit i hand, jobbat ännu hårdare antingen med att få 
respondenterna att svara eller med att omvandla dessa frågor till 
ikryssningsfrågor. Som det är nu är många av dessa frågor omöjliga att koda 
eftersom bortfallet är så stort. Tanken var annars att utföra någon slags kodning 
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även på dessa frågor, som i slutändan hade kunnat tolkats och presenteras på ett 
kvantitativt sätt. Nu kan vi endast använda dem som citat som läsaren själv får ta 
ställning till. 
 
På den semantiska differentialskalan är det främst motsatsparet ung-gammal, som 
inte visat sig användbart. En 20-åring och en 40-åring har inte samma referensram 
och deras svar är således svåra att tolka, är det positivt eller negativt om en 40-
åring upplever ett märke som ungt? En 20-åring kan tycka att han eller hon är 
gammal medan en 40-åring kan anse sig själv som ung, beroende på deras 
omgivning. Vi har därför valt att bortse från denna dimension i våra analyser.  
 
Så här i efterhand känns som att vi kunnat få med fler frågor på enkäterna men 
sanningen är nog att det hade inneburit ett betydligt större bortfall, man kan inte få 
allt här i världen. 

 



 55

4 Resultat och analys 
 

 
I detta kapitel redovisar vi den information vi fått fram genom vår empiriska 

undersökning. Vi redogör för respondenternas svar på frågorna och presenterar 

de viktigaste iakttagelserna i tabeller och diagram. Denna information kommer 

sedan att ligga till grund för vår diskussion och i slutändan vår slutsats.  

 

 
 

4.1 Efterfrågade produktegenskaper 
 
Ett antagande vi har gjort i vår uppsats är att det finns skillnader mellan de tre 
olika branscherna vi har valt att studera. Därför inledde vi vår enkät med att be 
respondenterna att ta ställning till hur viktiga några i förhand utvalda egenskaper 
var.  
 
Genom denna frågeställning vill vi påvisa vilka skillnader som finns och de 
egenskaper som prioriteras av konsumenterna i de olika branscherna. Det bör 
poängteras att den första egenskapen i alla kategorier skiljer sig i den grad att vi 
inte anser att de är jämförbara. Dock har alla dessa egenskaper stor betydelse för 
respondenterna, de är: passform på jeans, storlek på TV och effekt på deodoranter.  
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Diagram 4.1:1,Vilka egenskaper söker du hos...? 
 
Respondenterna fick givna svarsalternativ att ta ställning till; varje egenskap 
skulle graderas från en skala från ej viktigt, lite viktigt, viktigt och mycket viktigt. 
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Vi hade även med ett alternativ för vet ej. Dessa svar kodade vi sedan om till en 1-
4 skala där 1 var ej viktigt och 4 var mycket viktigt. Vi räknade sedan ihop 
medelvärden, vilka presenteras i diagrammet ovan. 
 
I diagrammet kan vi se att status och märke inte verkar spela någon större roll i 
samtliga produktkategorier. Vi misstänker dock att respondenterna inte svarar helt 
sanningsenligt på frågan om hur viktigt märket är. Hos jeans är visserligen status 
och märke högst värderat men skillnaden är marginell jämfört med de andra. Det 
finns en risk när man ställer denna typ av frågor att respondenten svarar vad de 
tror att de ska svara. De vill inte framstå som märkesfixerade. Vi tror dock 
fortfarande att märket är viktigt för produktkategorier med högt socialt värde.   
 
Vi kan konstatera att vana, det vill säga att man köpt produkten tidigare, inte 
verkar ha någon större betydelse i någon av kategorierna. Möjligtvis finns det 
större benägenhet att hålla sig till samma deodorantmärke, detta tror vi beror på 
att det är en produkt som köps relativt ofta.  
 
Pris däremot uppvisar större skillnader. Ju dyrare produkt desto viktigare det är 
med ett bra pris. Vår undersökning visar tydligt hur prisets betydelse minskar ju 
billigare produktkategori det handlar om. Det är också av denna anledning vi har 
valt dessa produkter, då de representerar olika prisnivåer.  
 
Snygg eller motsvarande i deodorantfallet, doft, var särskilt viktig för jeans- och 
deodorantköpare och inte alls lika viktigt för TV. Jeans samt deodorant är 
produkter som används i högre grad i sociala sammanhang och därmed är detta 
viktigare. En intressant iakttagelse hos jeans är att respondenterna faktiskt 
värderar utseendet på byxorna högre än kvaliteten. Även om skillnaden mellan 
snygg och kvalitet endast är marginell så visar det ändå hur viktigt det är med det 
yttre när det gäller sociala produkter som jeans. 
 
I och med att TV är ett high-involvement-köp, det är både mer tekniskt avancerat 
och dyrare än de andra, så söker köparen mer information. Personalens råd är en 
sådan informationskälla. Även här kan vi anta att priset påverkar då jeans har ett 
högre värde än deodoranter och ett högre pris. 
 
Inom kvalitet ser vi inte några större skillnader utan konstaterar att 
respondenterna värderar kvalitet genomgående högt. Det är endast jeans som inte 
får sin högsta stapel i denna egenskap.  
 

4.1.1 Viktigast och minst viktigast 
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Tidigare har vi visat ett antal egenskaper och hur respondenterna värderar dessa. 
Vi bad även respondenterna att uppge vilken av dessa egenskaper som de ansåg 
vara viktigast samt minst viktigt. Resultatet presenteras i de två nedanstående 
tabellerna. Vi valde att endast visa de med högst frekvens (komplett 
frekvenstabell finns i bilaga 2). Vi vill dock fästa uppmärksamheten på att 
svarsfrekvensen på dessa frågor var klart sämre än den föregående och att de 
därför är mindre tillförlitliga.  
 
Viktigast: 
 Jeans TV Deodorant 
1 Passform (79.5%) Kvalitet (44.4%) Effekt (63.8%) 
2 Snygg (8.2%) Pris (30.6%) Doft (31.9%) 
3 
 

Kvalitet (6.9%) 
 

Snygg (11.1%) 
 

Kvalitet (2.1%) 
& Pris (2.1%) 

(Tabell 4.1:1)  
 
Minst viktigt: 
 Jeans TV Deodorant 

1 Status (34.4%) Status (42.9%) Märke (30.3%) 
2 Märke (28.1%) Märke (20%) Status (27.5%) 
3 
 

Personalens 
råd (14.1%) 

Snygg (17.4%) 
 

Pris (24.2%) 
 

(Tabell 4.1:2) 

 
Vi kan utläsa i den första tabellen att passform är den mest viktiga egenskapen för 
jeans. Att det är viktigt med utseendet och hur de sitter på användaren kan 
exemplifieras med citat från undersökningen: 
 
”Ingen läcker stjärt = inga killar, snygg stjärt = många killar” (Kvinna, 23 år 
[jeans-enkät]). 
 
”Byxor är som fälgarna på sin bil” (Man, 40 år [jeans-enkät]). 
 
”Dom ska passa bra och vara snygga” (Man, 19 år [jeans-enkät]). 
 
Hur respondenterna tolkat passform kan variera mellan två olika typer av 
uppfattningar. Antingen kan det vara frågan om att byxorna ska sitta skönt eller så 
handlar det om att de ska sitta snyggt. Av de öppna svaren kan vi konstatera att 
det rör sig om båda uppfattningarna men efter vår genomgång av svaren har vi 
märkt att respondenterna, lite hårddraget, föredrar snygga jeans framför sköna. 
Det stämmer väl överens med idé om att jeans är en produkt med förhållandevis 
hög social risk. Hos TV-apparater är kvalitet och pris de två viktigaste 
egenskaperna som respondenterna eftersöker. Detta stämmer väl överens med 
tanken om high-involvement och att dyrare varor leder till större upplevd risk. Här 



 58

minimerar konsumenten sin risk genom att eftersöka hög kvalitet på sina inköp, 
men i och med den högre prisnivån är fortfarande ett bra pris av hög relevans.  
 
”För att den ska hålla och vara bra kvalitet så man får valuta för pengarna” 
(Kvinna, 23 år [TV-enkät]). 
 
För deodoranterna placerar sig effekt och doft klart överst, vilket inte var speciellt 
överraskande då vi konstaterade samma mönster kring val av egenskaper.  
 
”Att man håller sig torr och fräsch. Sen ska den gärna fungera så man inte luktar. 

(Man, 23 år [deodorantenkät]). 
 
”Förhindra transpiration och ge behaglig doft” (Man, 59 år [deodorantenkät]). 
 
Överraskande nog hamnade dock kvalitet väldigt lågt trots att det i föregående 
stapeldiagram tillmättes stor betydelse. Vi vill dock helst inte försöka tolka detta 
utfall eftersom frågans utformning inte var den mest utvecklade. I och med att den 
tvingade respondenterna att göra ett val de kanske inte ville göra. Vi nöjer oss 
således med att använda dessa frågor som komplement till den mer nyanserade 
frågan om hur de värderade egenskaperna.  
 
 

4.2 Sammanfattning av egenskaperna 

4.2.1 Jeans 
 
Jeans utmärkte sig då det var den enda produktkategorin som värdesatte snygg, 
utseende, över kvalitet vilket vi tolkar som att det yttre är väldigt viktigt för 
jeansköpare. Detta till trots tillmättes varken märke eller status någon betydelse, 
vilket dock kan bero på respondenternas ovilja att erkänna att de bryr sig om 
varumärken. Passform bedömdes som den överlägset viktigaste egenskapen och 
av snyggstapelns höjd att döma och de öppna svaren är det inte orimligt att anta 
att många respondenter tolkade passform som att byxorna skulle sitta snyggt, 
snarare än skönt, men vi kan bara spekulera om detta. Av de egenskaper som 
respondenterna angav som viktiga kan vi dock dra slutsatsen att de främsta 
riskerna de upplever vid köpet är den sociala risken och den funktionella. Priset 
och den finansiella risken verkar således vara av mindre betydelse. 
 
Av de egenskaper som respondenterna uppgav som oviktiga förutom märke och 
status är det intressant att se att många uppgav personalens råd som det minst 
viktiga. Jeans används i sociala sammanhang och är därför utmärkta förmedlare 
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av symbolisk kommunikation. Kanske är det så att man genom att lyssna på 
personalen upplever att man minskar sin självständighet och känslan av att vara 
unik. Om alla lyssnar på samma expedit kommer alla ha likadana byxor och då 
kommunicerar man ju bara konformitet med omvärlden. 
 

4.2.2 TV-apparater 
 
För TV var det främst ett bra pris och hög kvalitet som eftersöktes. Detta beror 
sannolikt på TV-apparaternas i förhållande höga pris. Rädslan att göra ett felköp, 
det vill säga den upplevda risken, finns såväl på det finansiella planet som det 
funktionella. Även här placerade sig status och märke lågt på rangordningslistan 
och TV-respondenterna lade även minst vikt vid det yttre, jämfört med de andra. 
Det kan vara värt att nämna att personalens råd i denna produktkategori fick högst 
medelvärde. Detta stämmer väl överens med att TV-köp är av high-involvement 
karaktär, vilket innebär att konsumenten försöker ta reda på information från flera 
olika källor, varav en kan vara personal i TV-butiken. Sökandet efter information 
är ett sätt att minimera riskerna med köpet av en TV. 
 

4.2.3 Deodoranter 
 
Deodorantköpare eftersöker främst funktionella egenskaper som effekt, doft och 
kvalitet. Produktkategorins låga pris bidrar till att respondenterna inte tycker att 
priset är något viktigt vid köp av deodoranter. Pris uppges som det minst viktiga 
nästan lika många gånger som märke och status. Råd från butikspersonalen är 
absolut ingenting man efterfrågar vilket kan tyckas konstigt eftersom det är 
funktionella deodoranter man vill ha. Deodoranternas låga pris och låga sociala 
värde indikerar att det handlar om en low-involvement produkt och då är det inte 
konstigt att respondenterna inte värdesätter personalens råd eftersom konsumenter 
i allmänhet inte tar reda på information om denna typ av produkter. De formar 
istället sin uppfattning om dem passivt genom reklam. Produktens låga pris 
innebär även att ett eventuellt felköp inte behöver vara katastrofalt. Varken den 
finansiella eller den sociala risken skrämmer alltså deodorantköpare, den risk som 
tas mest i beaktning är den funktionella. 
 
 

4.3 Medvetenhet och Consumer-mindspace 
 
En del av vår frågeställning är hur medvetenheten om egna varumärken skiljer sig 
åt i olika branscher. De branscher vi valt att studera är marknaden för jeans, TV-
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apparater och deodoranter. Vi tror att köpbeteendet inom dessa branscher skiljer 
sig åt och därmed även medvetenheten om återförsäljarnas egna varumärken. Det 
är viktigt att påpeka att detta medvetande inte ska blandas ihop med kännedomen 
om huruvida de är egna varumärken överhuvudtaget. Den frågan kommer vi att 
behandla senare. 
 
Genom att be respondenterna att räkna upp alla märken de känner till i de olika 
produktkategorierna, har vi fått en inblick i vad Corstjens & Corstjens (1995) 
skulle ha uttryckt som platsen i konsumentens huvud. Denna plats antas vara 
begränsad, till tre till fyra varumärken (Corstjens & Corstjens, 1995; Melin, 
1997). Detta innebär att en konsument förknippar en produktkategori med endast 
ett fåtal varumärken. Våra respondenter uppgav i snitt 5,1 jeansmärken, 4,8 TV-
märken och 3,4 deodorantmärken per respondent. Dessa siffror stämmer bra 
överens med den tidigare forskningen som gjorts i ämnet. Skillnaden mellan jeans 
och TV-apparater är inte statistiskt säkerställd, men deodoranters lägre siffra kan 
bero på produktens karaktär. Som vi tidigare nämnt i teorin så kan detta kopplas 
samman med köpbeteende, engagemang och risk. Deodoranter har inte samma 
visuella betydelse för konsumentens sociala liv som till exempel jeans har. De gör 
sitt jobb i det dolda och har därför inte samma symboliska betydelse (McWilliam 
1997 om Munson och Spivey, 1981).  
 
”Ingen ser vad jag har för märke under armarna däremot känner de om jag luktar 

illa” (Man, 25 år [deodorantenkät]) 

 
Detta tror vi påverkar märkeskännedomen inom kategorin. Det kan vara av vikt 
att påpeka att denna fråga ligger före attitydfrågorna, vilket medför att 
respondenterna inte färgats av de varumärken vi tog med i undersökningen. Vi 
kan dock inte garantera att respondenterna i efterhand fyllt på med varumärken vi 
tagit upp. Vidare vill vi poängtera att alla siffror i tårtdiagrammen är inom den 
statistiska felmarginalen, utom när det gäller de övriga märkena (se bilaga 3). Det 
var orsaken till att vi buntade samman dem.  
 
Hur stark ställning har då de egna varumärkena i denna kamp om konsumenternas 
medvetande? 
 
För att kika in i konsumentens huvud och forma oss en bild av vilka märken som 
trängs där sammanställde vi alla märken som konsumenterna nämnde och räknade 
frekvensen av dessa. Vi fick då fram hur många gånger varje enskilt märke 
nämnts, denna siffra delade vi sedan med det antalet märken som folk uppgivit 
totalt för att få fram hur stor andel det specifika märket hade av den totala 
märkesuppräkningen. De procentandelar vi fick fram representerar den storlek 
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som varje märke har i respondenternas svar, och i och med det även i deras 
medvetande. 

Levi's
19%

Lee
16%

Diesel
15%

Crocker
12%

Wrangler
5%

Rocky
5%

Davy's
3%

Nudie
3%

Fornarina
3%

Armani
2%

Övriga
17%

Diagram 4.3.1:1, Vilka jeansmärken känner du till? 

 

4.3.1 Consumer-mindspace, Jeans 
 
Som vi kan se på bilden ovan kontrollerar de tre stora traditionella märkena 
Levi´s, Lee och Diesel hela 50 procent av respondenternas ”mind-space”. De egna 
varumärkena Crocker, Davy´s och Rocky har i sin tur tillsammans ungefär 20 
procent. Detta är intressant att jämföra med de uppgifter som JC presenterar i sin 
Årsredovisning från 2003, där de skriver att de egna varumärkena ska stå för 
mellan 80 och 85 procent av omsättningen. Tyvärr har inte JC velat uppge hur 
denna uppdelning ska se ut för jeansförsäljningen, men av utrymmet tillägnat de 
egna varumärkena i butikerna att döma så nöjer sig inte JC med 15 procent 
(Crocker 12% + Davy´s 3) av konsumenternas medvetande. Av de egna 
varumärkena är Crocker det klart största, mätt i medvetande. Som vi nämnt 
tidigare gjorde vi tyvärr ett misstag när vi inte upptäckte att Rocky utgått ur 
H&Ms sortiment. Det är dock intressant att se att detta märke ändå fortfarande har 
en liten inarbetad plats hos konsumenterna. H&Ms nya märken L.O.G.G och 
Divided verkar inte ha lyckats med att ersätta Rockys position. Dessa båda nya 
märken fick endast enstaka röster och placerades således i tårtbiten övriga.  
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Nivea
18%

Rexona
13%

AXE
12%

Dove
7%

ACO
4%

Hugo Boss
4%

Date
4%

Naturelle
4%

Adidas
4%

HTH
3%

CK
3%

by H&M
2%

Övriga
22%

Diagram 4.3.2:1, Vilka deodorantmärken känner du till? 

 

4.3.2  Consumer-mindspace, deodoranter 
 
Som vi nämnde tidigare så klarade genomsnittsrespondenten endast av att nämna 
3,4 deodorantmärken och dessa utgörs huvudsakligen av de traditionella märkena 
Nivea, Rexona, AXE och Dove som tillsammans står för 50 procent. Det enda 
egna varumärket som nämndes var ”by H&M” och det var endast tre kvinnor som 
gjorde det. Åhléns och Kicks egna märken Oliv och Lumene samt Stadiums SOC 
var det ingen av respondenterna som uppgav. Detta är lite konstigt eftersom 
Åhléns har uppgett för oss att de gör extra ansträngningar för att exponera och 
framhäva sitt egna sortiment (Åkerblom, 2004). Vi kan dock konstatera att detta 
arbete inte givit resultat än. De egna varumärkenas låga andel och okunskapen om 
Lumene, Oliv och SOC beror enligt oss på produktkategorins karaktär. Som vi 
nämnt tidigare är inte deodoranter en kategori som engagerar den genomsnittlige 
konsumenten.  
 
Vi kan även konstatera att det finns ett starkt samband mellan reklam och 
medvetande. Vi påstår att Nivea, Rexona och AXE spenderar markant mycket 
mer i reklamomkostnader än de övriga märkena, vilket återspeglar sig i vår 
undersökning. Detta förhållande visar på marknadsföringens betydelse för denna 
produktkategori. I vår litteraturgenomgång tog vi upp hur de olika köpprocesserna 
såg ut för low- respektive high-involvement varor. Enligt dessa modeller skapar 
passiva och icke engagerade konsumenter sig en märkesuppfattning genom att ta 
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emot reklam eller annan marknadsföring. Med detta i minne är det således troligt 
att deodoranter kan benämnas som en low-involvement kategori, vilket vi i vårt 
arbete har gjort. Vi har ingen vetenskaplig grund för påståendet att Nivea, AXE 
och Rexona spenderar mer pengar på reklam för att framhäva sina produkter utan 
det bygger på personliga iakttagelser och erfarenheter.  

Philips
17%

Sony
15%

Panasonic
11%

B&O
10%

Samsung
7%

LG
5%

Luxor
4%

JVC
3%

Thomson
3%

Grundig
3%

Kendo
2%

Övirga
20%

Diagram 4.3.3:1, Vilka TV-märken känner du till? 

 

4.3.3  Consumer-mindspace, TV 
 
Även här kan vi konstatera att traditionella varumärken som Philips, Sony, 
Panasonic och Bang & Olufsen dominerar konsumenternas medvetande kring TV-
apparater. De egna varumärkena Kendo och Luxor har endast blygsamma andelar 
av tårtan. Det är intressant att påpeka att El-giganten skaffat sig rättigheterna för 
det gamla etablerade varumärket Luxor, vilket sannolikt är förklaringen till deras 
fyraprocentandel. Deras andra egna märke Radionette har endast nämnts en enda 
gång. Experts egna varumärke Kendo placerar sig sist av de märken som vi inte 
klumpat ihop under rubriken övriga. Kendo hade egentligen inte tillräcklig andel 
för att komma med i diagrammet, både Sharp och Sanyo placerade sig före, men 
vi valde att ta med det ändå eftersom det är ett eget varumärke som vi studerar. 
 
Cirka 78 procent av respondenterna nämnde Philips, vilket gör det till det mest 
kända märket. Vi kan konstatera att tre stycken TV-märken har en svarsfrekvens 
på över 50 procent, vilket betyder att minst hälften av respondenterna uppgett 
dem. Detta visar på att det finns några starka varumärken inom kategorin. Hela 
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sex varumärken når över 20 procentgränsen vilket tyder på att det finns en god 
märkeskännedom inom kategorin. Många kända märken kan vara belägg för att 
det rör sig om en high-involvement kategori.  
 
 

4.4 Medvetande om egna varumärken 
 
Oavsett hur medvetna konsumenterna är om olika varumärken säger inte detta 
något om deras kunskap om huruvida de är egna varumärken eller inte. Vi 
kommer att visa på hur denna kunskap skiljer sig åt i olika branscher. 
Respondenterna ombeddes att ta ställning till, om ett par specifika återförsäljare 
hade egna varumärken i sitt sortiment. Detta kompletterades sedan med att de i så 
fall skulle ange vilket eller vilka märken som var affärens egna.  
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Nej

 
Diagram 4.4:1, Känner du till att butiken har ett eller flera egna varumärken? 

  
Detta diagram visar klara skillnader produktkategorierna emellan. Respondenterna 
har en tydlig kännedom om att återförsäljarna JC och H&M har egna varumärken 
i sina butiker. Nästan 70 procent kände till att JC marknadsförde egna 
varumärken. Att H&M inte hamnade närmre 100 procent tycker vi är lite 
märkligt, då de endast har egna varumärken inom konfektionen. De tydliga 
skillnader som staplarna vittnar om är att det finns stora olikheter mellan de olika 
branscherna. Klädesbranschen har traditionellt arbetat mycket med egna 
varumärken, där varumärket är detsamma som butikens. För de andra två 
branscherna finns det en stor avsaknad av kännedom om att egna varumärken 
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överhuvudtaget existerar. Det är intressant att se hur få som känner till att Expert 
har ett eget varumärke, i och med att de marknadsför sitt Kendo en hel del genom 
sina reklamblad och exponering i butik. Kanske är det så att de inte heller vill att 
konsumenterna skall få reda på att det rör sig om ett eget varumärke, då det som 
vi visat finns förutfattade meningar om egna varumärken. El-gigantens 
förhållandevis höga stapel kan bero på deras profilering som lågprisbutik. Vi har i 
litteraturgenomgången tagit upp idéer om hur lågt pris kan associeras med lägre 
kvalitet som i sin tur sammankopplas med egna varumärken.  
 
Som vi nämnt tidigare vill Åhléns profilera sitt sortiment av egna varumärken, 
men av våra siffror att döma så ser det än en gång ut som om denna satsning inte 
tagit fart. Även Stadium har låga siffror, men det beror antagligen på att folk inte 
förknippar Stadium med deodoranter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
kännedomen om egna varumärken i dessa butiker är relativt låg, förutom i H&M 
och JC. Vi tror att detta beror på att klädbranschen i betydligt högre utsträckning 
kommunicerar med sina egna varumärken. Flera kedjor säljer endast egna 
varumärken, exempelvis Kapp-Ahl, H&M och Zara och detta tror vi är något som 
konsumenterna känner till. Butiker som endast säljer egna varumärken är 
betydligt ovanligare inom deodorant och TV-branschen, vilket kan bidra till 
respondenternas lägre kännedom. 
 

4.4.1 Medvetenheten om de specifika återförsäljarnas egna 
märken 

 
På frågan om respondenterna kände till vilket eller vilka märken som de nämnda 
återförsäljarna marknadsför syntes även ett tydligt mönster. Ännu en gång var 
klädbranschen klart före de båda övriga branscherna i fråga om medvetande. Som 
vi visat innan har inte respondenterna någon föreställning om att det finns egna 
varumärken inom TV- och deodorantkategorierna. Därför kan vi inte heller 
förvänta oss att de skulle veta vilka märken det skulle vara, vilket den öppna 
frågan om detta visade. Endast en respondent visste vilket eller vilka egna 
varumärken El-giganten saluför, även om opportunistiska förslag som ”El-
Giganto” (Kvinna, 22 år) lades fram. Inte heller om Expert eller Åhléns/Kicks 
egna varumärken hade respondenterna någon imponerande kunskap. Däremot var 
respondenterna väl medvetna om vilka märken som JC och H&M säljer exklusivt. 
Det är möjligt att intervjuobjekten gissat och prickat rätt, men vi anser att 
tendenserna tillsammans med det föregående stapeldiagrammet visar på att det 
finns stora skillnader mellan dessa tre branscher.  
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4.5 Attityder 
 
Med attityd menar vi vilken inställning respondenterna har till egna varumärken. 
För att ta reda på detta bad vi dem att gradera på en semantisk differentialskala, ett 
antal egenskaper för några utvalda märken. Bland märkena fanns egna 
varumärken men även traditionella kända och inarbetade varumärken att jämföra 
med. Genom att jämföra de egna varumärkena med traditionella kan vi se vilken 
position de egna har i förhållande till de traditionella i respondenternas 
medvetande. Så här förklarar Ries och Trout (2002), grundarna av 
positioneringsbegreppet dess betydelse.  
 
"[…] positionering är inget du gör med produkten. Positionering är vad du gör med 

den tilltänkte intressenten. Det vill säga, du placerar produkten i intressentens 

tankevärld” (Ries & Trout, 2002, s.10) 
 
Som vi nämnt tidigare finns det massor med varumärken som slåss om en 
begränsad plats i konsumentens huvud. Detta gäller självklart även de egna 
varumärkena. Även om de kontrollerar hyllplatsen i butikerna är detta övertag 
inget värt om de inte lyckas nå fram med sina varumärken till konsumenterna. Ett 
varumärkes positionering är helt beroende på hur vilka variabler man väljer att 
positionera det efter samt vilka varumärken man väljer att jämföra det med. Vi har 
försökt att välja ut välkända och etablerade varumärken för samtliga kategorier 
såväl som en eller ett par lite mindre kända traditionella varumärken att jämföra 
de egna varumärkena med. Jämförelsen görs med respondenternas attityder som 
måttstock. Av svaren respondenterna gav oss har vi tagit fram medelvärden på 
varje variabel, som vi sedan använder för att visa skillnader mellan attityderna 
mellan egna och traditionella varumärken. 
 
Vi kommer att presentera resultat i radardiagram, en typ av diagram som lämpar 
sig mycket väl för att visa attitydskillnader mellan undersökningsobjekt, därför att 
det klarar av att visa flera variabler samtidigt. För att tydliggöra de egna 
varumärkenas position i förhållande till de traditionella har vi färglagt de olika. 
De egna varumärkena representeras av svarta linjer medan de traditionella är 
ljusgrå. Attitydvärdet bygger endast på svar, icke svar är borträknade för att inte 
störa medelvärdet. Vi vill än en gång påpeka att vår avsikt inte är att analysera 
olika specifika varumärkes position gentemot varandra eller tolka hur de enskilda 
varumärkena tas emot av konsumenterna. Vår avsikt är att påvisa skillnader 
mellan hur egna och traditionella varumärken uppfattas av konsumenterna. 
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4.5.1 Attityder till egna jeansmärken 
 
Jeansmarknaden kännetecknas av produkter förknippade med hög social risk. Det 
finns inte så många stora aktörer på marknaden men desto fler små. 
Konsumenterna värdesätter passform, utseende och kvalitet över pris som vi kom 
fram till i avsnittet om efterfrågade egenskaper. Vidare är det frågan om en 
produkt som varierar mycket i pris, från Davy´s relativt låga 299 kronor till 
Diesels höga 899 kronor. I förhållande till de båda andra produktkategorierna vi 
har valt ligger prisnivån mittemellan, likaså köpfrekvensen. Däremot rankar vi 
jeansens förmåga att kommunicera symboliskt betydligt högre än våra andra 
produktkategorier. Slutligen så såg vi i kapitlet om medvetande att respondenterna 
var mycket väl informerade om att det existerade egna varumärken inom 
klädbranschen.  
 

  Köpfrekvens Pris Typ av 
huvud-
saklig risk 

Symbolisk 
kommuni-
kation 

Kännedom 
om egna 
varumärken 

Främst 
efterfrågade 
egenskaperna 

Jeans Mindre ofta Ganska 
högt 

Social Hög Hög Passform & 
Snygg 

Tabell 4.5.1:1, Kännetecken för produktkategorin jeans 

 
De jeansmärken vi valde att låta respondenterna ta ställning till var en 
kombination av traditionella Levi’s, Diesel, Lee och egna varumärken Crocker, 
Davy’s och Rocky. Den bilden vi fick av hur respondenterna upplevde de olika 
varumärkena i fråga om attributen dyr, inne, hållbar, snygg och säkerhet, visas i 
radardiagrammet nedan. 
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Jeans

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00
Dyr

Inne

HållbarSnygg

Säkerhet

Diesel

Levi's

Lee

Crocke

Rocky
Davy's

Diagram 4.5.1:1, Attityderna till jeansmärken 
 
Det första vi lägger märke till är hur jeansmärkena är indelade i två grupper. En av 
grupperna håller till i utkanten av diagrammet och får genomgående höga betyg 
av respondenterna. Den andra gruppen drar sig mer mot mitten av figuren, med 
blygsammare värden på de olika attributen. Inte helt överraskande kan vi 
konstatera att det rör sig om en uppdelning mellan egna och traditionella 
varumärken. De traditionella får höga betyg medan de egna får nöja sig med lägre. 
Diagrammet visar att variablerna tycks ha ett samband med varandra, för varje 
specifikt märke. De varumärken som får högt betyg i någon av kategorierna får 
även högt betyg i de andra. De varumärken som får lågt betyg i någon kategori, 
det vill säga de egna, får även lågt betyg i de övriga kategorierna.  
  
Av de egna märkena är det JCs Crocker som respondenterna tycker bäst om. I 
synnerhet i frågan om Crocker är ett säkert köp utmärker sig detta märke från de 
båda övriga egna varumärkena. H&Ms Rocky och JCs Davy´s upplevs som 
relativt likartade, utom på innevariabeln där Rocky tar överhanden.  
 
Som vi nämnt tidigare vill åtminstone JC att deras varumärken skall upplevas som 
märkesprodukter med hög kvalitet, men av vår undersökning att döma så har de 
en bit kvar. Kvalitetsmässigt, hållbarhet, ligger till exempel Crocker på ett 
nollvärde som i praktiken betyder att respondenterna anser att det varken är fråga 
om bra eller dålig kvalitet. Rocky och Davy’s får minusbetyg i detta avseende.  
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Vad gäller utseendet, snygg, upprepar sig samma mönster som med hållbarhet 
medan samtliga egna varumärken får minusbetyg när det gäller moderiktigheten, 
att vara ”inne”. Vi kan alltså konstatera att de egna varumärkena ligger en bra bit 
efter de traditionella både ifråga om det yttre och det funktionella.  
 
Till skillnad från de övriga motsatsparen ser vi inte att dyr-billig är en variabel 
som varken kan laddas med en positiv eller negativ innebörd. Den uppfattning 
som respondenterna har om ett varumärkes pris ser vi som en objektiv bedömning 
utan kopplingar till de andra attributen. Således upplever respondenterna de 
traditionella som dyrare och de egna som billigare. De egna varumärkena tycks 
ändå vara ett prisvärt märke eftersom prisuppfattningen ligger under åsikterna om 
de andra attributen. Som vi tolkar det så tycker respondenterna att man får relativt 
bra kvalitet, utseende, moderiktighet och säkerhet för pengarna, när de handlar 
egna varumärken. Av de egna varumärkena är det Crocker som närmst 
positionerar sig gentemot de traditionella, även om avståndet fortfarande är rejält.  
 
Vi har under uppsatsens gång antagit att jeans kan kommunicera symboliskt och 
att den största risken konsumenten upplever är den sociala. Av vår undersökning 
kan vi utläsa att de egna varumärkena inte uppfyller rollen som symbolisk 
kommunikatör, vilket deras dåliga betyg på inne och snygg visar. Att de egna 
varumärkena är billigare spelar också mindre roll eftersom priset inte är speciellt 
viktigt för konsumenterna, som vi såg i diagram 4.1:1 om vilka egenskaper som 
eftersöks hos ett par jeans. Således fungerar priset inte som riskreducerare 
eftersom risken konsumenten upplever främst är av social karaktär. 
 

4.5.2 Attityder till egna TV-märken 
 
Vad gäller TV-apparater så är de dyra och således innebär införskaffandet av 
sådana en betydlig finansiell risk. Deras förmåga att kommunicera symboliskt 
måste bedömas som ganska låg eftersom de endast visas för gäster i ens hem. Det 
höga priset och det lägre symboliska värdet bidrar till att man inte köper TV 
speciellt ofta. De egenskaper som våra respondenter efterfrågade av TV-apparater 
var främst kvalitet och ett bra pris. Avslutningsvis har konsumenter i regel inte 
någon kunskap om att det finns egna varumärken bland TV-apparaterna. 
 
 

  Köpfrekvens Pris Typ av 
huvud-
saklig risk 

Symbolisk 
kommuni-
kation 

Kännedom 
om egna 
varumärken 

Främst 
efterfrågade 
egenskaperna 

TV-apparat Sällan Högt Finansiell Ganska låg Låg Kvalitet & Pris 
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Tabell 4.5.2:1, Kännetecken för produktkategorin TV-apparater 

 
De TV-märken vi valde att låta respondenterna ta ställning till var en kombination 
av traditionella Philips, Sony, Bang & Olufsen och JVC och egna varumärken 
Kendo och Luxor. Den bilden vi fick av hur respondenterna upplevde de olika 
varumärkena i fråga om attributen dyr, inne, hållbar, snygg och säkerhet, visas i 
radardiagrammet nedan. 
 
 
 

TV

-3.00

-1.50

0.00

1.50

3.00
Dyr

Inne

HållbarSnygg

Säkerhet

Bang & Olufsen

Sony

Philips

JVCKendo

Luxor

Diagram 4.5.2:1, Attityderna till TV-märken 
 

Jämfört med jeans är mönstret mer rörigt, men vi kan ändå tydligt se hur de egna 
varumärkena placerar sig mer mot mitten av diagrammet. Även i detta diagram 
ser vi samband mellan respondenternas attityder till de olika variablerna, 
varumärken som får högt betyg i en kategori får även högt betyg i de andra. 
Experts Kendo får klart sämst betyg av respondenterna medan El-gigantens Luxor 
placerare sig betydligt närmre de traditionella varumärkena i fråga om alla 
attributen. Värt att poängtera är att Luxor uppfattas som klart dyrare än Kendo 
fastän priserna i verkligheten ligger mycket nära varandra, se mer specifikt i 
avsnittet, Prisuppfattning av studiens varumärken. Vi tror att detta som vi nämnt 
tidigare beror på att Luxor är ett märke med lång historia, som El-giganten skaffat 
sig rättigheterna till. Respondenterna känner således igen märket Luxor medan de 
inte känner till Kendo. Vårt statistiska material visar även att hela 34,2 procent 
uppgav att de inte kände till Kendo medan endast 10,3 procent uppgav att de 
aldrig hört talas om Luxor (se bilaga 4). Luxor får även värden som liknar det 
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traditionella varumärket JVC i fråga om snygg och hållbar, men ligger ändå hela 
tiden strax under det traditionella varumärket.  
 
För båda de egna varumärkena gäller att de tycks vara prisvärda köp då 
respondenterna värderar hållbarhet och säkerhet högre än pris. Detta kan tala till 
deras fördel då vi i avsnittet om egenskaper konsumenter eftersökte i TV-
apparater, kom fram till att kvalitet och pris var de viktigaste. Vad som även talar 
för dem är TVs begränsade möjlighet till symbolisk kommunikation, då TV-
apparaten endast står i hemmet är det rimligt att anta att konsumenterna kan tänka 
sig att inhandla även mindre kända märken. Vad som talar emot dem, i synnerhet 
Kendo, är att de får så låga värden på säkert köp och hållbarhet att ett lågt pris inte 
är ett tillräckligt incitament för att välja dessa märken.  
 
Intressant i fallet Kendo är att det är Philips som producerar detta märke, vilket 
försäljaren i Expertbutiken entusiastiskt framhävde vid vårt besök. Således borde 
Kendo vara av bra kvalitet, eftersom Philips av våra respondenter uppfattades vara 
av bra kvalitet. Skillnaden i kvalitetsuppfattningen kan alltså inte bero på faktiska 
tester eller erfarenheter utan måste bero på någonting annat. Vi anser att det har 
med igenkänningen av märket att göra, inte en enda person uppgav att de inte 
kände till Philips medan var tredje aldrig hade hört talas om märket Kendo. Som 
vi nämnt tidigare i litteraturgenomgången kan varumärket fungera som en garant 
för kvalitet. Då TV-apparaters prisklass är relativt hög och att det är en 
sällanköpsvara, leder detta till high-involvement hos konsumenten och eftersom 
risken konsumenterna ser i ett TV-köp främst är av finansiell karaktär blir 
konsumenten mer benägen att söka säkra köp. När konsumenten engagerar sig i 
ett TV-köp så tar denne reda på information om produkterna på marknaden. Om 
det inte går att få fram information om Kendo respektive Luxor så hamnar de på 
efterkälken gentemot de traditionella varumärkena. Vi kan konstatera att de egna 
varumärkena trots sitt låga pris ligger efter på samtliga variabler och därmed inte 
kan betraktas som ett säkert köp, vilket vi tror beror på bristen av information. 
 

4.5.3 Attityder till egna deodorantmärken 
 
Deodoranter är en produkt vars främsta kännetecken är att de gör sitt jobb i det 
dolda. Vi ser aldrig en deodorant i aktion, förutom i omklädningsrummet eller i 
badrumsskåpet, utan märker den endast när den inte gör sitt jobb. Detta innebär att 
den inte är ett bra redskap för symbolisk kommunikation och tillsammans med 
dess förhållandevis låga pris gör att risken konsumenten associerar med produkten 
främst är funktionell. Den funktionella risken manifesteras i att våra respondenter 
främst eftersökte effekt, doft och kvalitet av deodoranter. I jämförelse med jeans 
och TV-apparater är deodorant något man köper ofta men av våra siffror om 
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medvetande att döma så har konsumenterna i allmänhet ingen vetskap om att det 
finns egna varumärken bland deodoranterna på butikshyllan. 
 

  Köpfrekv
ens 

Pris Typ av 
huvud-
saklig risk 

Symbolisk 
kommuni-
kation 

Kännedom 
om egna 
varumärken 

Främst 
efterfrågade 
egenskaperna 

Deodorant Ofta Lågt Funktionell Mycket låg Låg Effekt & 
Kvalitet 

Tabell 4.5.3:1, Kännetecken för produktkategorin deodoranter 

  
De deodorantmärken vi valde att låta respondenterna ta ställning till var en 
kombination av traditionella Nivea, Rexona, Date, AXE, Adidas, Dove och 
Calvin Klein och egna varumärken by H&M, Lumene, Oliv och SOC. Den bilden 
vi fick av hur respondenterna upplevde de olika varumärkena i fråga om attributen 
dyr, inne, hållbar, exklusiv (med alldaglig som motsats) och säker, visas i 
radardiagrammet nedan. 

-3

-1.5

0

1.5

3
Dyr

Inne

HållbarExklusiv

Säker

 Diagram 4.5.3:1, Attityderna till deodorantmärken 
  
Till skillnad från jeans och TV placerar sig deodorantmärkena huller om buller 
och utan att uppvisa samma tydliga mönster som vi sett i tidigare exempel. På 
grund av detta har vi valt att inte märka ut enskilda märken utan nöjer oss med att 
markera de egna varumärkena med svart. Det enda märke som sticker ut från de 
övriga är Calvin Klein men det är inte så konstigt i och med att det ligger i en 
annan prisdimension. Av de egna varumärkena är det by H&M som utmärker sig 
genom att det har de lägsta värdena. Det traditionella varumärket som slåss om 
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sistaplatsen med by H&M är Date, som trots sina 95,2 procents igenkänningsgrad 
(Bilaga 4) genomgående får dåliga betyg. Då deodoranter är en produktkategori 
med relativt lågt pris är det för konsumenten mindre finansiell risk att byta mellan 
olika märken. Som vi tidigare visat är det dock inte den finansiella risken som 
upplevs som mest relevant utan det är den funktionella risken som 
deodorantkonsumenter vill minimera. I och med att deodoranter är en low-
involvement produkt så kommer inte konsumenterna att aktivt söka information, 
de kommer istället att lita på de märken de känner igen. Rexona, Nivea och AXE 
spenderar mycket pengar på reklam vilket återspeglar sig i medvetenheten om 
dem och deras plats i consumer-mindspace.  
 
Överhuvudtaget får alla deodoranter relativt låga betyg, förutom Calvin Klein, 
vilket kan betyda två saker. Antingen har vi valt fel märken eller så är detta belägg 
för att respondenterna inte lägger så stor vikt vid deodoranter som kategori, en 
low-involvement kategori alltså. Faktum är att vi inte ser några tydliga skillnader 
mellan egna och traditionella varumärken i de variabler som diagrammet visar. 
Respondenterna verkar vara ganska neutralt inställda till de egna varumärkena, 
vilket stämmer bra överens med påstående nummer två. Detta gäller alla variabler 
förutom ”säkert köp” där samtliga traditionella varumärken utom Date samlas i 
vad som ser ut som samma punkt. Ett märkligt fenomen som inte verkar ha något 
samband med någon annan variabel. Vi tror att detta beror på märkeskännedomen, 
statistiken visar att det finns väldigt dålig kännedom om de egna varumärkena, 
vilket med detta diagram i åtanke kan kopplas samman med att de inte heller 
anses vara säkra köp. Det vill säga känner man inte till märket, anser man inte 
heller att det är ett säkert köp. 

 
 

4.6 Allmänna attityder gentemot egna 
varumärken  

 
Vi ska här redogöra svaren för de två avslutande öppna frågorna i 
enkätundersökningen. Med dessa frågor var vårt ändamål att erhålla 
respondenternas mer generella uppfattningar om vad de egentligen anser och vet 
om egna varumärken och vad som särskiljer ett sådant märke jämfört med ett 
traditionellt varumärke. Dessa frågor ter sig i dess formulering ganska nära eller 
lika varandra. Vi ska ändå försöka oss på att tolka dem separat.  
 
För samtliga produktkategorier var det generellt färre som svarade på frågan, 
varför de trodde att en återförsäljares märke är ett eget märke (se tabell 4.6:1 och 
4.6:2). Den låga svarsfrekvensen kan bero på att flertalet inte visste svaret på 
föregående fråga, vilka egna märken som Åhléns/Kicks eller Expert, El-giganten 
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har. Detta gällde inte för produktkategorin jeans då flertalet hade denna kännedom 
och svarade rätt på de egna märkena.  
 
Många respondenter tyckte att det fanns en naturlig koppling mellan egna 
varumärken och dess butikskedjor. Så här svarade en kvinna 23 år om varför hon 
tyckte att TV-apparaterna med märket Luxor och Kendo lät som Experts 
respektive El-gigantens egna märken. 
 

”Luxor & Expert är liknande i namn, båda har ett x i sig. Kendo låter lite 

”gigantiskt”(Kvinna, 23 år [TV-enkät]) 
 
Vi vill tillägga att påståendet var fel och att det rätta svaret förhåller sig tvärtom, 
(Kendo hör till Expert och vice versa) men det visar ändå hur respondenterna ofta 
sammankopplar det egna märket med den specifika affärskedjan. Det råder 
samstämmighet bland de tre branschernas svar, att egna varumärken mest handlar 
om att återförsäljarna vill generera bättre vinst och försäljningsmarginaler genom 
att sälja egna märken exklusivt. Många menade också att egna varumärken 
möjliggör minskade kostnader för återförsäljarna och att de således lyckas sälja 
mer med de billigare egna märkesvarorna. På så sätt skapar de sig en bättre profil 
och kan således binda kunden till sitt märke.  
 
”Ett butiksmärke framträder mer i butiken och ska vara ett billigare alternativ till 

de dyra. Större vinstmarginal” (Man 42 år, [jeansenkät])  
 
”För att framföra kedjan samt att egna produkter oftast är billiga att tillverka” 
(Man 25 år [deodorantenkät]) 
 
”Trenden att skapa egna syndikat ligger i tiden” (Man 21 år, [jeansenkät]) 
 
Det ekonomiska incitamentet för återförsäljarna att tjäna pengar via egna 
varumärken syntes tydligast som respondenternas svar för produktkategorierna 
TV och deodoranter, detta nämndes även för jeans. Konsekvensen av att 
konsumenter samankopplar egna märkesvaror med kostnadsbesparingar, tror vi är 
att märkena själva får ett stigma av billighet över sig. En stor börda att bära för ett 
varumärke som vill uppfattas vara av god kvalitet. Dock var den största 
reaktionen angående denna fråga för jeanskategorin, att det var märken de kände 
igen och att de sett dem i just de butikskedjorna och inte någon annanstans.  
 
”För att det säljs bara där och H&M loggan finns på ”lappen” i.” (Man 19 år 
[jeansenkät]) 
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Respondenter som var förtrogna med JC:s egna märken hade också noterat att 
sortimentet huvudsakligen innehöll dessa märken och att de tog upp stor plats i 
butiken. Detta kan tyda på att respondenterna är mer vana och känner till de egna 
varumärkena bättre för denna kategori jämfört med egna varumärken inom TV 
och deodoranter.   
 
På följande öppna fråga ville vi få reda på vilka skillnader respondenten tyckte det 
fanns mellan ett butiksmärke och ett vanligt traditionellt varumärke. Till skillnad 
från föregående fråga svarade fler respondenter på denna i samtliga 
produktkategorier. Det är också en fråga som inte är direkt knuten till en specifik 
bransch utan är allmän i sin karaktär. Mycket riktigt såg vi att det är svårt att se 
någon åtskillnad i svaren för de olika branscherna och produktkategorierna 
emellan. Om vi ska försöka att urskilja ett gemensamt mönster för denna fråga 
kan vi dock konstatera att det låga priset är definitivt det mest vanliga attributet 
respondenter förknippar med egna varumärken jämfört med ett vanligt. 
Majoriteten av de som svarade för alla produktkategorierna valde detta samband, 
det vill säga billigare pris kopplat till egna varumärken. Respondenterna uppfattar 
prisnivån för egna varumärken som lägre än för etablerade märken och många tror 
att det är därför de är egna varumärken. Vidare kunde observeras att lägre kvalitet 
var den andra vanligaste nämnda skillnad mellan eget varumärke och ett 
traditionellt för alla produktkategorierna. Det verkar som att det överlag finns en 
attityd att lägre pris skulle indirekt betyda sämre kvalitet och hållbarhet. Några 
vanligt förekommande citat som vittnar om detta. 
 
”Anses väl vara lite ‘cheap’ med eget skulle jag nog tro” (Man 35 år [jeansenkät]) 
 
”Mer kärlek, eftertanke och kvalité & design i de vanliga. Butiksmärkena känns 

mer ’hafs & slafs’ ”(Kvinna 17 år [jeansenkät]) 
 
”Butiksmärken känns lite mera ‘B’ ” (Kvinna 33 år [TV-enkät]) 
 
Denna attityd visar på en tendens att priset avslöjar en varas kvalitet och vilka 
förutfattade meningar konsumenten kan ha byggt upp utifrån denna koppling, det 
vill säga att lågt pris skulle indikera låg kvalitet. Det finns studier som klart visat 
detta samband (Dodd & Monroe 1991, Ophius & Van Trijp 1995, Lassar et al 
1995). Både JC, Expert och Åhléns har uttalat att man eftersträvar hög kvalitet på 
sitt egna varumärkessortiment (Danielsson, 2004; JC Årsredovisning 2003; 
Åkerblom, 2004). Respondenternas uppfattning visar motsatsen och att man ännu 
inte fullt ut litar på de egna varumärkenas påstått höga kvalitet. En viss antydan 
om en ändring, även om en ganska obetydlig sådan, kan ses inom särskilt jeans 
och Tv, där vissa respondenter tyckte att egna varumärken är billigare men att det 
nödvändigtvis inte behövde betyda sämre kvalitet för det. En del påpekade 
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faktiskt att de inte kunde se någon kvalitetsmässig skillnad märkena emellan. Den 
låga kvalitetsuppfattningen av egna varumärken verkar gå hand i hand med status 
som därmed ansågs reducerad enligt vissa jeansrespondenter.  
 
Vi noterade även särskilt för produktkategorierna TV och deodoranter, att en del 
intervjupersoner skrev att de hört talas om och känner till många traditionella 
varumärken sedan tidigare till skillnad från egna varumärken. 
Varumärkesigenkänning kan underlätta för konsumenten då denne vet vad den 
köper. Det egna varumärket är helt enkelt mindre känt jämfört med de etablerade 
producentmärkena. Så här tyckte några av våra respondenter.  
 
”Den stora skillnaden är om man har hört namnet innan, om det är välkänt eller 

inte” (Man 21 år [Tv-enkät]) 
 
”Är dåligt, undviker det då jag inte riktigt vet vad det går för…” (Kvinna 29 år 
[deodorantenkät]) 
 
Oliv, Lumene eller Kendo för att nämna några, låter ovanligt och främmande och 
är inte inarbetade på samma sätt som de etablerade traditionella varumärkena. Att 
de egna varumärkena inte känns igen i samma utsträckning som de traditionella är 
kanske inte så märkvärdigt. Marknadsföringsaktiviteterna är mindre tydliga för de 
egna varumärkena där det jämförelsevis investeras och görs mer påkostad reklam 
för vanliga varumärken (Morton & Zettelmeyer, 2000). Känner konsumenten inte 
till ett varumärke blir köpet mer osäkert. Konsumenten väljer det som de sedan 
tidigare känner och kan således känna sig säkrare med sitt köp (Melin 1997). 
Särskilt vid köp av TV blir detta betydelsefullt eftersom det är mycket större fara 
främst i fråga om den finansiella risken.  
 
Vi kan konstatera att pris är en mycket viktig faktor som skiljer sig mellan 
traditionellt och eget märkesutbud. Även kvalitetsnivån anses ha en avvikelse 
jämfört med vanliga varumärken. Egna varumärken för jeans, TV och deodoranter 
kan ses som prisvärda alternativ men om de kan matcha populära och de mer 
kända etablerade varumärkena kan ifrågasättas. Av svaren är det uppenbart att det 
råder sämre tillit gentemot de egna varumärkena och en av anledningarna kan vara 
avsaknaden på tydlig och klar kommunikation om återförsäljarnas olika egna 
varumärken. Kunskapen om egna varumärken varierar i respondenternas svar och 
vi bör påpeka att det trots allt var en stor andel som valde att inte besvara frågorna 
alls, vilket kan tyda på dålig medvetenhet om vad egna varumärken egentligen är 
eller innebär. Som vi nämnt tidigare tror vi även att många konsumenter 
egentligen inte tänker på eller ens begriper att de verkligen köper egna 
varumärken eller är medvetna om deras existens.  
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Varför tror du att detta eller dessa märke (n) är ett eget märke? 

Jeans                            TV                         Deodoranter      

Ej svar: 50                    Ej svar: 27            Ej svar: 31 

Svar: 45                        Svar: 18                Svar: 18 
Tabell 4.6:1, Varför tror du att….är ett eget märke 

 

Vilka skillnader tycker du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett vanligt? 

Jeans              TV                         Deodoranter 

Ej svar: 31                  Ej svar: 16             Ej svar: 15 

Svar: 64                      Svar: 29                 Svar: 34 
Tabell 4.6:2, Skillnader mellan egna och traditionella varumärken 

 
 

4.7 Prisuppfattning av studiens varumärken 
 
Vi märkte i vår undersökning att respondenterna i regel ansåg att egna 
varumärken hade ett lägre pris än traditionella. För att ta reda på om detta 
avspeglade verkligheten gick vi ut i de utvalda återförsäljarkedjorna och 
kontrollerade deras prissättning på produktkategorierna.  
 
Egna varumärken bland jeansmärkena placerade sig i en lägre priskategori än de 
traditionella. De välkända märkena Levis, Diesel och Lee kostade ungefär från 
700-900 kronor, alltså låg de i den övre prisklassen. De egna varumärkenas pris 
varierade mellan 299-499, där Davy´s var klart billigast och Crocker dyrast. Vi 
kan se ett tydligt mönster där de traditionella märkena ligger på en klart högre 
prisnivå än de egna, vilket överenstämmer bra med svaren i vår studie. Egna 
jeansmärken ansågs av de flesta ha något av en billighetsstämpel över sig.  

 
För TV-apparater råder det liknande förhållanden som hos jeans. Då TV-apparater 
skiftar mycket i pris beroende på utformning och storlek valde vi att undersöka 
prissättningen på standard TV-apparater med 28 tums storlek och ta fram ett 
medelpris för varje märke. Även här var det tydligt att de egna varumärkena 
Kendo och Luxor låg prismässigt billigare än de traditionella etablerade märkena. 
De båda egna varumärkena var näst intill lika i pris, strax under 4000 kronor. 
Philips och JVC hade visserligen TV-apparater som var billigare än både Luxor 
och Kendo men deras medelpris låg nästan 2000 kronor över de egna 
varumärkena. De respondenter som svarade på sista frågan på TV-enkäten var 
även överens med att de egna varumärkenas pris var lägre än de traditionellas. 
 
Vad gäller deodoranterna kan vi utläsa att prisuppfattningen är mera spridd bland 
de egna varumärkena jämfört med jeans och TV. När vi gjorde en 
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prisundersökning i de berörda butikerna kostade Åhléns/Kicks egna märken Oliv 
och Lumene runt 40 kronor, Stadiums egna märke SOC 39 kronor, medan de två 
största märkena Nivea och Rexona kostade mellan 30-34 kronor. Ett annat märke 
som vi förvisso inte tog med i undersökningen men som också är Åhléns/Kicks 
egna märke är JP, som konsumenter får betala 100 kronor för. En intressant 
jämförelse kan göras till Ghose och Lowengart (2001) studie som jämförde 
israelers uppfattning om egna varumärken inom schampo. Där visade det sig att 
konsumenternas attityd mot egna varumärken var att de prismässigt låg på samma 
nivå som de traditionella. De kollade sedan priser i butiker och kom fram till att 
konsumenterna hade rätt. Schampo och deodoranter är två produkter som är 
ganska lika och vårt resultat visar på ett liknande förhållande. Deras övriga 
resultat stämmer även väl överens med vårt, att de egna varumärkena generellt 
uppfattas vara av lägre kvalitet.  
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5 Kategorijämförelser 
 

 
Vi har i vårt arbete utgått från att det finns skillnader mellan olika 

produktkategorier i fråga om konsumenters attityd och medvetande till egna 

varumärken. Vi har utfört en empirisk undersökning och den visar att det finns 

belägg för vår frågeställning. De områden där vi har studerat skillnader är 

konsumenters medvetande om egna varumärken och konsumenters attityder 

gentemot egna varumärken. Som resultatkapitlet visar finns det olikheter, men vad 

beror de på? 

 

 
 

5.1 Medvetenhet om egna varumärken 
 
Vad gäller konsumenters medvetande om egna varumärken har vi studerat olika 
typer av medvetenhet: kännedomen allmänt om produktkategorins varumärken, 
medvetandet om för vår studie valda varumärken och huruvida konsumenterna 
känner till att de återförsäljare vi har valt ut har ett eller flera egna varumärken. 
 
Den produktkategori där det råder högst kännedom är jeans. Denna kategori 
utklassade de andra kategorierna i samtliga avseenden vad gäller medvetande. I 
diagram 4.3.1:1 som visar ”consumer-mindspace” för jeans tog egna varumärken 
beslag på hela 20 procent av konsumentens medvetande. I detta sammanhang är 
20 procent en riktigt hög siffra. Motsvarande för TV-apparater var endast sex 
procent medan deodoranter hamnade så lågt som två procent.  
 
Detta speglade av sig i kännedomen om specifika märken. Även här var det de 
egna jeansmärkena som flest konsumenter kände till medan TV-apparaterna kom 
på andra plats och längst in i skamvrån står deodoranterna och skäms. 
Medvetenheten om de egna deodorantmärkena Oliv, Lumene, SOC och by H&M 
var rent ut sagt usel.  
 
Vad gäller vetskapen om att de återförsäljare, som vi valde ut för enkäten, 
saluförde egna varumärken gällde samma indelning som ovan. Störst andel av 
våra respondenter kände till att JC och H&M hade ett eller flera egna märken. 
Därtill kunde respondenterna i hög utsträckning nämna vilka specifika märken det 
var. Deodoranterna och TV-apparaterna uppvisade ungefär liknande värden med 
varandra, förutom Expert som halkade efter. Sammantaget för dessa båda 
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produktkategorier var att i stort sett ingen respondent kunde sammankoppla 
butiker med något eget märke. De svar vi fick tolkade vi som rena gissningar, som 
till största del dessutom var felaktiga. 
 
 Vi kan alltså dra slutsatsen att medvetandet om egna varumärken är störst bland 
jeans. För de två andra kategorierna var skillnaderna så små och mycket svåra att 
säkerställa, att vi inte vågar skilja dem åt ifråga om medvetande. Möjligtvis kan vi 
säga att de största egna TV-varumärkena är lite mer kända än de största egna 
deodorantmärkena. Kendo och Luxor fick tillsammans sex procent av ”consumer-
mindspace” medan by H&M endast fick två procent, en skillnad som inte faller 
inom den statistiska felmarginalen men som vi ändå vill belysa. 
 
 

5.2 Attityder till egna varumärken 
 
Generellt sett liknade attityderna till egna varumärken för jeans och TV-apparater 
varandra. I båda fallen fick de egna varumärkena lägre värden än de traditionella. 
Detta visar att typkonsumenten är negativt inställd till egna varumärken i dessa 
båda kategorier, i jämförelse med traditionella. Det var endast TV-märket Luxor 
som vid ett par tillfällen närmade sig de värden som traditionella märken hade. 
Detta har troligen sin förklaring i att Luxor är ett gammalt traditionellt varumärke 
som El-giganten har rättigheterna till. För jeans var det en extra tydlig segregering 
mellan attityderna till traditionella och egna varumärken. Gapet mellan det bästa 
egna varumärket Crocker och det sämsta traditionella varumärket Lee var stort 
och tydligt. 
 
Deodoranterna däremot var annorlunda. Där råder oenighet och konsumenterna 
verkar inte dra samma tydliga gräns mellan traditionella och egna varumärken. I 
diagram 4.5.3:1 finns belägg för det inkonsekventa förhållandet till egna 
varumärken. De svarta linjer som representerar egna varumärken och de gråa som 
står för traditionella kännetecknas av en salig röra, utan mönster eller samband. 
Med undantaget för variabeln säkert köp där alla traditionella märken utom ett 
särskilde sig från de egna (diagram 4.5.3:1). Vi antog att detta hade ett samband 
med avsaknaden av information om de egna varumärkena, men då information 
inte är en variabel vi har studerat kan vi endast spekulera om detta. 
 
Finns det då något samband mellan medvetande och attityd?  
 

 Medvetande Attityd 
Jeans Hög Negativ 

TV Låg Negativ 
Deo Låg Neutral 
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Tabell 5.2:1, Samband mellan medvetande och attityd 

   
Vi kan se att både jeans och TV för med sig en negativ uppfattning om egna 
varumärken jämfört med traditionella även om de har olika grad av medvetande. 
TV och deodorant har båda lågt medvetande men skiljer sig avseende attityd. 
Således kan inte vi se något samband mellan medvetande och attityd.  
 
Det måste alltså finnas något annat som styr medvetande och attityd. 
 
  Medvetande Attityd Involvement Pris Risk 
Jeans Hög  Negativ Medium/High Medel Social 
TV Låg Negativ High Högt Finansiell 
Deo Låg Neutral Low Lågt Funktionell 

 Tabell 5.2:2, Kännetecken för de olika produktkategorierna 

 
Om vi utökar vår figur med ytterligare några variabler som kan tänkas påverka 
medvetande och attityd hittar vi ett par möjliga katalysatorer. Vi kan utesluta risk 
eftersom det inte finns några samband men det ser ut som om grad av involvement 
och pris har betydelse för attityd. Konsumenter som involverar sig i ett köp är 
aktiva och tar reda på information vilket verkar medföra negativa associationer till 
egna varumärken. Detta kan bero på avsaknaden av information om de egna 
varumärkena. Varken Kendo, Luxor, Crocker eller Davy’s har till exempel någon 
hemsida.  
 
Avsaknaden av information gäller samtliga produktkategorier och den har troligen 
stor inverkan på graden av medvetande om egna varumärken. Då det endast är 
jeans som har högt medvetande ställde vi oss frågan om det fanns mer information 
om egna varumärkesjeans. Detta är inget vi har studerat men av egna erfarenheter 
kan vi dra oss till minnes åtminstone ett par reklamkampanjer för både Rocky7 
och Crocker. Således kan detta vara orsaken till det höga medvetandet om jeans, 
vilket för övrigt låter väldigt rimligt. 
 
En annan faktor som mycket väl kan spela roll för medvetandet om jeans är att det 
handlar om en risk av social karaktär när man köper denna produkt. Jeansen kan i 
sin funktion som modeprodukt kommunicera symboliskt med omgivningen. 
Poängen med social risk och symbolisk kommunikation är att det finns en rädsla 
att bli gjord till åtlöje vid eventuellt felköp. I dessa situationer är det alltså av stor 
vikt att konsumenten känner till dels vilka märken och modeller som är ”rätt” och 
dels vilka som är ”fel”.  
 

                                                 
7 H&M körde en omfattande marknadsföringskampanj för Rocky under parollen, Bad idea jeans, 
för ett par år sedan.  
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5.3 Diskussion om våra påståenden 
 
Vi sammanfattade vår litteraturgenomgång i tre påståenden i kapitel 3.6, som 
tillsammans skulle svara på frågorna: vilka skillnader det finns i medvetandet om 
och inställningen till de egna varumärkena i de olika branscher vi har valt att 
studera samt vad skillnaderna i medvetandet och attityd kan bero på. Kan den 
förmodade skilda uppfattningen påverkas av pris, grad av involvement, typ av risk 
eller grad av symbolisk kommunikation? 

5.3.1 Påstående 1, om jeans 
 

 
I kategorin jeans har 

 

a) konsumenten en negativ attityd till egna varumärken 
b) konsumenten god medvetenhet om egna varumärken 

 

 
Vår undersökning avseende jeans visade att respondenterna hade en mer negativ 
attityd till egna varumärken än gentemot traditionella varumärken. Den visade 
även att det fanns en god medvetenhet kring egna varumärken. Således ser det ut 
som att det finns belägg för dessa påståenden angående jeans.  
 
Utifrån genomgången av befintlig litteratur formulerade vi ovanstående 
påståenden om jeans som symboliserar produkter med högt socialt värde. Att 
produkter med högt socialt värde genererar high-involvement som i sin tur leder 
till hög upplevd risk kan vi se i litteraturen (Assael, 1983; Dubois, 2000). Vår 
studie har visat att i de båda kategorier som kännetecknades av ett high-
involvement beteende (jeans och TV) fanns det en negativ attityd hos 
respondenterna. 
 
Vidare har vi också sett i vår studie att de egna varumärkena i jeans hade stort 
medvetande hos våra respondenter. Orsaken till detta förhållande tror vi är dels 
den omfattande informationen om egna jeansmärken och dels att det är en produkt 
förknippad med social risk. Vilken av dessa faktorer som är viktigast eller om de 
båda är lika kan vi bara spekulera om. Klart är åtminstone att den typiska 
konsumenten har god medvetenhet om egna varumärken, varför vi kan styrka 
även det andra påståendet. 
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5.3.2 Påstående 2, om TV-apparater 
 

 
I kategorin TV-apparater har 

 
a) konsumenten en negativ attityd till egna varumärken 

b) konsumenten tämligen god medvetenhet om egna varumärken 
 

 
 
Utifrån vårt material kan vi utläsa att respondenterna hade en mer negativ attityd 
gentemot egna varumärken jämfört med de traditionella varumärkena. Däremot 
visade det sig att de, tvärtemot vad vi antog, inte hade tämligen god medvetenhet 
om egna varumärken. De hade i själva verket dålig medvetenhet. Därför kan vi 
endast styrka det första påståendet, medan vi måste underkänna det andra. 
 
TV-apparater har hos oss representerat produkter med högt pris. Vi har sett att 
våra respondenter hade en negativ attityd till egna varumärken. Något som även 
gäller för jeans, som har ett relativt högt pris. För varor med högt pris är det 
viktigt med motsvarande hög kvalitet, vilket vi såg i diagram 4.1:1 där kvalitet 
och pris var den viktigaste egenskapen som konsumenterna eftersökte hos en TV. 
Detta påvisar den funktionella och finansiella risken hos en högprisvara som TV. 
Eftersom ett viktigt sätt att minimera dessa risker är att skaffa sig information om 
marknaden och vilka märken som finns. De egna varumärkena drabbas mer än de 
traditionella i konsumentens informationsjakt då informationen om dessa är 
mindre lättillgänglig.  
 
Vår idé om att dyra produkter borde föra med sig en hyfsad kännedom om egna 
varumärken är inte överensstämmande vad det gäller TV-apparater. Vi har sett att 
respondenterna är väl medvetna om de traditionella märkena (se diagram 4.3.1:1, 
4.3.3:1) vilket tyder på antagandet om att high-involvement produkter aktiverar 
konsumenters informationsbehov är riktigt. Den svaga kännedomen om de egna 
varumärkena beror antagligen som vi nämnt tidigare på den bristande 
informationen om dessa. 
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5.3.3 Påstående 3, om deodoranter 
 

 
I kategorin deodorant har 

 

a) konsumenten en neutral attityd till egna varumärken 
b) konsumenten dålig medvetenhet om egna varumärken 

 

 
 
I samklang med vårt påstående om deodoranter uppvisade respondenterna en 
neutral attityd till de egna varumärkena inom denna kategori. Vidare visade det 
sig även att de hade dålig medvetenhet om egna varumärken. Ehuru kan vi 
konstatera att det finns belägg för såväl vårt första som vårt andra påstående. 
 
Deodoranter representerar en kategori med stort utbud och varierande lågt pris. 
Utifrån litteraturen har vi sett att konsumenterna i denna typ av produktkategori 
tror att kvaliteten skiftar mer än inom en mer homogen produktkategori 
(DelVecchio, 2001). De flesta av de deodoranter vi har valt i vår studie ligger på 
en sådan låg prisklass att det blir en low-involvement kategori. Möjligtvis med 
undantag för Calvin Klein som i och med sitt höga pris mycket väl kan vara av 
medium/high-involvement karaktär.  
 
Vi fann i vår undersökning att respondenterna verkligen kan beskrivas som 
neutralt inställda till egna varumärken. Se till exempel det röriga diagrammet för 
respondenternas attityder till deodorantens (4.5.3:1) som visar detta på ett tydligt 
sätt. Det förefaller således sant att konsumenten är neutralt inställd till egna 
varumärken inom de lägre priskategorierna, om vi låter deodoranterna 
symbolisera hela det lägre prissegmentet.  
 
Vad gäller kännedomen inom denna kategori kan vi konstatera att den var 
fullkomligt värdelös. Våra respondenter hade ingen aning om att det 
överhuvudtaget fanns egna varumärken, än mindre kände de till de specifika 
märkena. Eftersom detta är en low-involvement kategori finns det inget intresse 
för konsumenten att ta reda på information utan de tar istället passivt emot 
marknadsföringsbudskap från producenter och återförsäljare. Då de traditionella 
varumärkena har ett stort försprång i konsumentmedvetande, blir det svårt för de 
egna varumärkena att nå fram och ens positionera sig. Att konsumenterna i denna 
kategori skulle ha dålig kännedom om de egna varumärkena, ter sig därför 
korrekt. 
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6 Slutdiskussion 
 

 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de svenska konsumenternas attityder 

och medvetande skiljer sig åt när det gäller egna varumärken i jeans, TV-

apparater och deodoranter.  

 

 
 
Vi har under arbetets gång poängterat att det finns flera väsentliga skillnader 
mellan jeans-, TV-apparater och deodorantmarknaden. Skillnaderna vi har tagit 
upp berör pris, utbudsstorlek, typ av huvudsaklig risk, förmågan att kommunicera 
symboliskt och inte minst grad av involvement. Vårt insamlade material har visat 
att det hos våra respondenter finns skillnader i såväl attityd som medvetande om 
egna varumärken mellan de olika produktkategorierna. Kan vi se något mönster? 
Vi vill poängtera att vi inte har kunnat statistiskt säkerställa något mönster, utan 
de förslag vi ger är bara troliga förklaringar som vi trots allt kan hitta stöd för i 
vårt insamlade material. Skillnaderna mellan produktkategorierna kan vi däremot 
säkerställa. 
 
Vi har sett att grad av involvement verkar ha ett samband med attityden till egna 
varumärken. Respondenterna uppvisade negativa attityder till egna varumärken 
inom TV och jeans, dessa är high- respektive medium/high-involvement 
produkter. För deodoranter som är typiska low-involvement produkter fann vi en 
neutral attityd till egna varumärken hos respondenterna. Detta kan mycket väl 
hänga samman med prisnivån på produktkategorierna, då denna uppvisade samma 
mönster.  
 
Vilken typ av huvudsaklig risk som hörde samman med kategorierna verkade inte 
påverka attityden. Däremot kan graden av upplevd risk påverka eftersom den hör 
ihop med grad av involvement.  
 
Vad gäller medvetande så är det endast jeans som uppvisar positiva värden. Både 
för TV och deodoranter var det överlag mycket dåligt medvetande om egna 
varumärken. Att medvetande skulle ha samband med grad av involvement hittar 
vi inga belägg för. Däremot misstänker vi att medvetande kan ha en koppling till 
jeansens förmåga att kommunicera symboliskt och därmed den sociala risken. En 
annan ännu tydligare koppling till medvetande är information, som i detta fall 
representeras av reklamutgifter. Jeansåterförsäljarna JC och H&M finns med på 
listan över Sveriges tjugofem största annonsörer medan TV- och 
deodorantåterförsäljarna Expert, El-giganten, Stadium och Åhléns inte platsar på 
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denna lista (Byrånumret, Info 2003). JC och H&Ms höga reklamutgifter har 
troligen en positiv påverkan på medvetenheten om egna varumärken hos dessa 
återförsäljare. 
 
Sammanfattningsvis har vår undersökning visat att det finns skillnader i fråga om 
medvetande om och attityder till egna varumärken i de berörda kategorierna. Av 
de olika produktkategorierna karaktärsdrag har vi kommit fram till att attityderna 
till egna varumärken påverkas av grad av involvement. High-involvement ger en 
negativ attityd medan low-involvement genererar en neutral attityd till egna 
varumärken. Vad gäller medvetandet om egna varumärken kan social risk och 
informationsmängd mycket väl ha ett samband med medvetenheten. 
 
 

6.1 Slutsats 
 

 
Hur skiljer sig konsumentens attityd och medvetande om återförsäljares egna 

varumärken åt i olika branscher? 

 

 
Vi har i vårt arbete funnit att det finns klara skillnader mellan traditionella och 
egna varumärken ifråga om såväl medvetande om som attityd till egna 
varumärken. Dessa skillnader är i vår studie olika för de branscher vi studerat. 
Således menar vi att det finns fog för att anta att konsumenter reagerar annorlunda 
inför egna varumärken från olika branscher. För att dra en parallell till den 
omfattande forskningen i dagligvarubranschen som tenderar att samla alla 
produktkategorier kring ett resonemang, så tror vi att teorierna kring egna 
varumärken måste differentieras och ta hänsyn till fler faktorer och aspekter. 
Genom att vi har studerat olika produktkategorier som skiljer sig åt på flera 
viktiga punkter har vi skapat oss en bredare grund för jämförelser mellan attityder 
till och medvetande om egna varumärken än dagligvarubranschens mer 
endimensionella synsätt. Vi sammanfattar nedan våra konkreta slutsatser. 
 
Inom jeans har konsumenten generellt en negativ attityd till egna varumärken i 
jämförelse med traditionella varumärken. Däremot har konsumenten en hög 
medvetenhet kring egna varumärken inom kategorin. 
 
Inom TV har konsumenten generellt en negativ attityd till egna varumärken i 
jämförelse med traditionella varumärken. Vidare har konsumenten en låg 
medvetenhet kring egna varumärken inom kategorin. 
 



 87

Inom deodoranter har konsumenten generellt en neutral attityd till egna 
varumärken i jämförelse med traditionella varumärken. Vidare har konsumenten 
en låg medvetenhet kring egna varumärken inom kategorin. 
 

6.1.1 Studiens praktiska tillämpbarhet 
 
För någon i en marknadsföringsposition som arbetar med egna varumärken kan 
det vara av stor vikt att ha kunskapen om att attityden och medvetenheten om 
egna varumärken skiljer sig åt i olika produktkategorier, vilket vår studie har 
visat. 
 
Vi har föreslagit att attityd kan sammankopplas med grad av involvement. För 
produkter med high-involvement respektive medium/high involvement gäller att 
konsumenten aktivt söker information innan köpet. Low-involvement produkter 
däremot genererar ett passivt beteende hos konsumenterna. Således är det viktigt 
att veta vilken slags information man ska sända ut för att stärka det egna 
varumärkets position gentemot traditionella varumärken. För high-involvement 
produkter gäller främst att få ut produktinformation, eller informativ 
marknadsföring medan det för low-involvement produkter främst gäller att 
upplysa konsumenterna om att de existerar. 
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7 Framtida forskning 
 
Egna varumärkes forskningen är en utbredd sådan men tyvärr bara inom 
dagligvarubranschen, vi ville genom denna uppsats försöka öppna en ny del inom 
denna forskning. Vi har endast sett till ett fåtal produkter som fått symbolisera 
hela kategorier. I denna uppsats har det kommit fram att grad av involvement 
troligen påverkar attityderna till egna varumärken, en utmärkt utgångspunkt för 
framtida forskning skulle vara att försöka fastslå detta samband i en större 
population. Ytterligare en möjlig frågeställning för framtidens forskare är 
undersöka sambandet mellan medvetenhet och informationsnivå/risk.  
 
I annan möjlig forskning skulle man kunna se till mycket mer än våra 
produktkategorier och med en större bredd såväl produktmässigt som geografiskt, 
demografiskt och med fler aspekter. Studier skulle kunna ske från andra 
perspektiv till exempel producent-, återförsäljar- eller samma som vårt; 
konsumentperspektiv. 
 
Vi vill påpeka att det finns oerhört mycket att forska om inom egna varumärken 
framförallt utanför det nu dominerande dagligvarubranschområdet. Egna 
varumärken finns inom nästan alla produktorienterade branscher och deras 
existens förtjänar mer intresse från den etablerade forskningsvärlden. Hur 
utvecklingen har sett ut hittills inom andra branscher hade varit ett lämpligt 
avstamp för framtida forskare. 
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9 Bilagor 
 

” – Ska lukta lockande” (58 årig Old Spice-användare). 
 

Bilaga 1: Jeansenkäten, TV-enkäten och de båda deodorantenkäterna. 

Bilaga 2: Frekvenstabeller 

Bilaga 3: Consumer-mindspace 

Bilaga 4: Medvetenhet 

Bilaga 5: Deskriptiv statistik  

Bilaga 6: Deskriptiv statistik 
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Kön:     ! Man     ! Kvinna 
 

Ålder: ______________ Ort: ____________________ 

Sysselsättning: __________________________________ 
 

Senast Du köpte ett par jeans, vilket märke var det på dem? 

 
 

Var köpte Du dem? 

 
 

Vilka egenskaper söker Du hos ett par jeans och hur pass viktiga är de? 
 

Passform: 
 

! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Vana (köpt innan): ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Pris: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Snyggast: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Personalens råd: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Kvalitet: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Status: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Märke: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Annat, nämligen:  _____________________________________ 

 ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

 

Varför? 

 

 

 

 
 

Vilken är den viktigaste? 

 
 

Vilken är det minst viktiga? 

 
 

Vilka jeans-märken känner Du till? 

 

 

 
 

EKONOMIHÖGSKOLAN 
Lunds universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
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Vad står dessa märken för dig? Hur upplever DU dem? 
 

Levi’s   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Diesel   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Lee   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Crocker   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 
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Davy’s   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Rocky   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har Du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Känner Du till att JC har ett eget eller flera egna varumärken? 

 ! Ja ! Nej 
 

Känner Du till att H&M har ett eget eller flera egna varumärken?
 ! Ja ! Nej 
 

Om man säger att JC har ett eget märke vilket eller vilka tror Du det är? 
 
 

Om man säger att H&M har ett eget märke vilket eller vilka tror Du det är? 
 
 

Varför tror att detta eller dessa märke(n) är ett eget märke? 
 

 
 

Vilka skillnader tycker Du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett 
vanligt? 
 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Kön:     ! Man     ! Kvinna 
 

Ålder: ______________ Ort: ____________________ 

Sysselsättning: __________________________________ 
 

Senast du köpte en TV, vilket märke var det på den? 

 
 

Var köpte du den? 

 
 

Vilka egenskaper söker du hos ett en TV och hur pass viktiga är de? 
 

Storlek: 
 

! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Vana (köpt innan): ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Pris: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Snyggast: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Personalens råd: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Kvalitet: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Status: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Märke: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Annat, nämligen:  _____________________________________ 

 ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

 

Varför? 

 

 

 

 
 

Vilken är den viktigaste? 

 
 

Vilken är den minst viktiga? 

 
 

Vilka TV-märken känner du till? 

 

 

 
 

EKONOMIHÖGSKOLAN 
Lunds universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
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Vad står dessa märken för dig? Hur upplever DU dem? 
 

Philips   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Sony   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Bang & Olufsen   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Kendo   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 



 99

 
JVC   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Luxor   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Snygg !  !  !  !  !  !  !    Ful 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du köpt märket inom de senaste 5 åren?  
! Ja ! Nej ! Aldrig hört talas om det 

 

Känner du till att Expert har ett eget eller flera egna varumärken?! Ja! Nej 
 

Känner du till att El-Giganten har ett eget eller flera egna varumärken?! Ja 

! Nej 
 

Om man säger att Expert har ett eget märke vilket eller vilka tror du det är? 
 
 

Om man säger att El-Giganten har ett eget märke vilket eller vilka tror du 
det är? 
 
 

Varför tror att detta eller dessa märke(n) är ett eget märke? 
 

 
 

Vilka skillnader tycker du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett 
vanligt? 
 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Ålder: ______________ Ort: ____________________ 

Sysselsättning: __________________________________ 
 

Vilket är Ditt favorit deodorantmärke? 

 
 

Senast Du köpte en deodorant, vilket märke var det på den? 

 
 

Vilka egenskaper söker du hos ett en TV och hur pass viktiga är de? 
 

Effekt: 
 

! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Vana (köpt innan): ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Pris: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Doft: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Personalens råd: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Kvalitet: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Status: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Märke: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Annat, nämligen:  _____________________________________ 

 ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

 

Vilken är den viktigaste egenskapen? 

 
 

Vilken är den minst viktiga egenskapen? 

 
 

Varför? 

 

 

 

 
 

Vilka deodorantmärken känner du till? 

 

 

 

 
 

EKONOMIHÖGSKOLAN 
Lunds universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
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Hur upplever DU dessa märken? (även om du inte använder/har använt 
märket) 
 

Nivea for Men   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Rexona   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

by H&M   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Axe   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
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Lumene   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 
 

SOC   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Adidas   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Calvin Klein   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 

 
Känner du till att Åhlens/Kicks har ett eget eller flera egna 
deodorantmärken?! Ja ! Nej 
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Känner du till att Stadium har ett eget eller flera egna deodorantmärken?
 ! Ja ! Nej 
 

Om man säger att Åhlens/Kicks har ett eget märke vilket eller vilka tror du 
det är? 
 
 

Varför tror att detta eller dessa märke(n) är ett eget märke? 
 

 

 
 

Vilka skillnader tycker du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett 
vanligt? 
 

 

 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Ålder: ______________ Ort: ____________________ 

Sysselsättning: __________________________________ 
 

Vilket är ditt favorit deodorantmärke? 

 
 

Senast du köpte en deodorant, vilket märke var det på den? 

 
 

Vilka egenskaper söker du hos ett en TV och hur pass viktiga är de? 
 

Effekt: 
 

! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Vana (köpt innan): ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Pris: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Doft: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Personalens råd: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Kvalitet: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Status: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Märke: ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

Annat, nämligen:  _____________________________________ 

 ! Ej viktigt ! Lite viktigt ! Viktigt ! Mycket viktigt ! Vet ej 

 

Vilken är den viktigaste egenskapen? 

 
 

Vilken är den minst viktiga egenskapen? 

 
 

Varför? 

 

 

 

 
 

Vilka deodorantmärken känner du till? 

 

 

 

 
 

EKONOMIHÖGSKOLAN 
Lunds universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
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Hur upplever DU dessa märken? (även om du inte använder/har använt 
märket) 
 

Nivea   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Rexona   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

by H&M   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Date   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
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Lumene   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Olive   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Dove   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 
 

Calvin Klein   
Dyr !  !  !  !  !  !  !    Billig 
Ute !  !  !  !  !  !  !    Inne (mode) 
Kass !  !  !  !  !  !  !    Hållbar 
Exklusiv !  !  !  !  !  !  !    Alldaglig 
En chansning !  !  !  !  !  !  !    Säker 
Ung !  !  !  !  !  !  !    Gammal 
   

 Har du hört talas om märket? ! Ja ! Nej 

 
Känner Du till att Åhlens/Kicks har ett eget eller flera egna 
deodorantmärken?     ! Ja ! Nej 
 

Känner Du till att Stadium har ett eget eller flera egna deodorantmärken? 

     ! Ja ! Nej 
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Om man säger att Åhlens/Kicks har ett eget märke vilket eller vilka tror Du 
det är? 
 
 

Varför tror Du att detta eller dessa märke(n) är ett eget märke? 
 

 

 
 

Vilka skillnader tycker Du att det finns mellan ett ”butiksmärke” och ett 
vanligt? 
 

 

 

 

 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2             

             

  JEANS       TV    
KÖN       KÖN      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid Man 54 56,84 56,84 56,84  Valid Man 23 57,50 57,50 57,50 

 Kvinna 41 43,16 43,16 100,00   Kvinna 17 42,50 42,50 100,00 
 Total 95 100,00 100,00    Total 40 100,00 100,00  
             

SYSSELSÄTTNING      SYSSELSÄTTNING     
  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 

Valid Stud. 47 49,47 50,00 50,00  Valid Stud. 20 50,00 50,00 50,00 
 Arb.lös 6 6,32 6,38 56,38   Arb.lös 4 10,00 10,00 60,00 
 Arb. 38 40,00 40,43 96,81   Arb. 16 40,00 40,00 100,00 
 Pens. 3 3,16 3,19 100,00   Total 40 100,00 100,00  
 Total 94 98,95 100,00         

Missing System 1 1,05          
Total  95 100,00          

             
VIKTIGAS
T 

      VIKTIGAST      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid 1 58 61,05 79,45 79,45  Valid 1 3 7,50 8,33 8,33 

 3 2 2,11 2,74 82,19   3 11 27,50 30,56 38,89 
 4 6 6,32 8,22 90,41   4 4 10,00 11,11 50,00 
 6 5 5,26 6,85 97,26   6 16 40,00 44,44 94,44 
 8 1 1,05 1,37 98,63   9 2 5,00 5,56 100,00 
 9 1 1,05 1,37 100,00   Total 36 90,00 100,00  
 Total 73 76,84 100,00   Missing System 4 10,00   

Missing System 22 23,16    Total  40 100,00   
Total  95 100,00          

             
MINST_VIKTIGT      MINST_VIKTIGT     

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid 2 6 6,32 9,38 9,38  Valid 2 2 5,00 5,71 5,71 

 3 8 8,42 12,50 21,88   3 1 2,50 2,86 8,57 
 5 9 9,47 14,06 35,94   4 6 15,00 17,14 25,71 
 6 1 1,05 1,56 37,50   5 4 10,00 11,43 37,14 
 7 22 23,16 34,38 71,88   7 15 37,50 42,86 80,00 
 8 18 18,95 28,13 100,00   8 7 17,50 20,00 100,00 
 Total 64 67,37 100,00    Total 35 87,50 100,00  

Missing System 31 32,63    Missing System 5 12,50   
Total  95 100,00    Total  40 100,00   

             
JC       EXPERT      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid Ja 63 66,32 67,02 67,02  Valid Ja 5 12,50 12,50 12,50 

 Nej 31 32,63 32,98 100,00   Nej 35 87,50 87,50 100,00 
 Total 94 98,95 100,00    Total 40 100,00 100,00  

Missing System 1 1,05          
Total  95 100,00          

             
H&M       ELGIGANT      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid Ja 79 83,16 84,04 84,04  Valid Ja 12 30,00 30,00 30,00 

 Nej 15 15,79 15,96 100,00   Nej 28 70,00 70,00 100,00 
 Total 94 98,95 100,00    Total 40 100,00 100,00  

Missing System 1 1,05          
Total  95 100,00          
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Bilaga 2             

             
             

  Deodorant Man      Deodorant Kvinna   
SYSSELSÄTTNING      SYSSELSÄTTNING     

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid Stud. 4 16,00 16,00 16,00  Valid Stud. 5 20,83 20,83 20,83 

 Arb.lös 1 4,00 4,00 20,00   Arb. 19 79,17 79,17 100,00 
 Arb. 20 80,00 80,00 100,00   Total 24 100,00 100,00  
 Total 25 100,00 100,00         
             

VIKTIGAST       VIKTIGAST      
  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 

Valid 1 13 52,00 54,17 54,17  Valid 1 17 70,83 73,91 73,91 
 3 1 4,00 4,17 58,33   4 6 25,00 26,09 100,00 
 4 9 36,00 37,50 95,83   Total 23 95,83 100,00  
 6 1 4,00 4,17 100,00  Missing System 1 4,17   
 Total 24 96,00 100,00   Total  24 100,00   

Missing System 1 4,00          
Total  25 100,00          

             
MINS.VIK       MINS.VIK      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid 1 1 4,00 5,56 5,56  Valid 3 3 12,50 20,00 20,00 

 3 5 20,00 27,78 33,33   4 2 8,33 13,33 33,33 
 5 1 4,00 5,56 38,89   5 2 8,33 13,33 46,67 
 7 7 28,00 38,89 77,78   7 2 8,33 13,33 60,00 
 8 4 16,00 22,22 100,00   8 6 25,00 40,00 100,00 
 Total 18 72,00 100,00    Total 15 62,50 100,00  

Missing System 7 28,00    Missing System 9 37,50   
Total  25 100,00    Total  24 100,00   

             
ÅHLENS       ÅHLENS      

  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 
Valid Ja 5 20,00 20,00 20,00  Valid Ja 7 29,17 29,17 29,17 

 Nej 20 80,00 80,00 100,00   Nej 17 70,83 70,83 100,00 
 Total 25 100,00 100,00    Total 24 100,00 100,00  
             

STADIUM       STADIUM      
  Frequency % Valid % Cum. %    Frequency % Valid % Cum. % 

Valid Ja 6 24,00 24,00 24,00  Valid Ja 5 20,83 20,83 20,83 
 Nej 19 76,00 76,00 100,00   Nej 19 79,17 79,17 100,00 
 Total 25 100,00 100,00    Total 24 100,00 100,00  
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Bilaga 3       

Jeans Kvinna 41 Man 54 Totalt 95 personer Antal / Summa Antal / Resp Felmarginal 
Levi's 37 44 81 18,88% 85,26% 0,03703414 
Lee 31 35 66 15,38% 69,47% 0,034142507 
Diesel 33 30 63 14,69% 66,32% 0,033495075 
Crocker 29 22 51 11,89% 53,68% 0,030626765 
Wrangler 9 13 22 5,13% 23,16% 0,020872702 
Rocky 9 10 19 4,43% 20,00% 0,019468786 
Davy's 7 6 13 3,03% 13,68% 0,016221405 
Nudie 5 8 13 3,03% 13,68% 0,016221405 
Fornarina 11 0 11 2,56% 11,58% 0,014957349 
Armani 3 5 8 1,86% 8,42% 0,012801362 
Acne 2 4 6 1,40% 6,32% 0,011112607 
Miss Sixty 4 0 4 0,93% 4,21% 0,00909483 
Cowboy 0 4 4 0,93% 4,21% 0,00909483 
Psycho 0 4 4 0,93% 4,21% 0,00909483 
Jack & Jones 0 4 4 0,93% 4,21% 0,00909483 
Gul & Blå 3 0 3 0,70% 3,16% 0,007885615 
Frisco 0 3 3 0,70% 3,16% 0,007885615 
Övriga 16 27 43 10,02% 45,26% 0,028418295 
Ej Svar 3 8 11 2,56% 11,58% 0,014957349 

Summa 202 227 429 100,00%   

       

TV Kvinna 21 Man 24 Totalt 45 personer Antal / Summa Antal / Resp Felmarginal 
Philips 17 18 35 16,51% 77,78% 0,035132756 
Sony 12 20 32 15,09% 71,11% 0,033876833 
Panasonic 6 18 24 11,32% 53,33% 0,029983071 
B&O 11 10 21 9,91% 46,67% 0,028269485 
Samsung 7 8 15 7,08% 33,33% 0,024264442 
LG 2 8 10 4,72% 22,22% 0,020061678 
Luxor 4 4 8 3,77% 17,78% 0,018032321 
JVC 2 5 7 3,30% 15,56% 0,016908984 
Thomson 2 5 7 3,30% 15,56% 0,016908984 
Grundig 1 5 6 2,83% 13,33% 0,015692813 
Sharp 1 4 5 2,36% 11,11% 0,014360241 
Sanyo 2 3 5 2,36% 11,11% 0,014360241 
Kendo 1 3 4 1,89% 8,89% 0,012875178 
Telefunken 2 2 4 1,89% 8,89% 0,012875178 
Toshiba 2 2 4 1,89% 8,89% 0,012875178 
Mark 0 3 3 1,42% 6,67% 0,011177002 
Övirga 4 17 21 9,91% 46,67% 0,028269485 
Ej svar 0 1 1 0,47% 2,22% 0,006483848 

Summa 76 136 212 100,00%   

       

Deodorant Kvinna 24 Man 25 Totalt 49 personer Antal / Summa Antal / Resp Felmarginal 
Nivea 20 9 29 17,58% 59,18% 0,036017365 
Rexona 18 4 22 13,33% 44,90% 0,03216791 
AXE 5 15 20 12,12% 40,82% 0,030884635 
Dove 11 0 11 6,67% 22,45% 0,023604792 
ACO 6 1 7 4,24% 14,29% 0,019073089 
Hugo Boss 0 7 7 4,24% 14,29% 0,019073089 
Date 6 0 6 3,64% 12,24% 0,017714042 
Naturelle 6 0 6 3,64% 12,24% 0,017714042 
Adidas 0 6 6 3,64% 12,24% 0,017714042 
HTH 4 1 5 3,03% 10,20% 0,016221405 
CK 0 5 5 3,03% 10,20% 0,016221405 
by H&M 3 0 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Fenjal 3 0 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Blå Vitt 3 0 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
LdB 3 0 3 1,82% 6,12% 0,012643334 



 111

Barnängen 3 0 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Biotherm 2 1 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Clinique 2 1 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Degree 2 1 3 1,82% 6,12% 0,012643334 
Lancome 2 0 2 1,21% 4,08% 0,010355052 
Mum 1 0 1 0,61% 2,04% 0,007344554 
JP 0 1 1 0,61% 2,04% 0,007344554 
Old Spice 0 1 1 0,61% 2,04% 0,007344554 
Övriga 4 8 12 7,27% 24,49% 0,024574224 

Summa 104 61 165 100,00%   

 

Bilaga 4, Medvetenhet 
Bilaga 4      

      

Levi's   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 60 63,16 66,67 66,67 

 2 30 31,58 33,33 100,00 
 Total 90 94,74 100,00  

Missing System 5 5,26   
Total  95 100,00   

      

Diesel   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 33 34,74 38,37 38,37 

 2 52 54,74 60,47 98,84 
 3 1 1,05 1,16 100,00 
 Total 86 90,53 100,00  

Missing System 9 9,47   
Total  95 100,00   

      

Lee   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 24 25,26 28,24 28,24 

 2 58 61,05 68,24 96,47 
 3 3 3,16 3,53 100,00 
 Total 85 89,47 100,00  

Missing System 10 10,53   
Total  95 100,00   

      

Crocker   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 31 32,63 35,63 35,63 

 2 54 56,84 62,07 97,70 
 3 2 2,11 2,30 100,00 
 Total 87 91,58 100,00  

Missing System 8 8,42   
Total  95 100,00   

      

Davy's   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 1,05 1,14 1,14 

 2 63 66,32 71,59 72,73 
 3 24 25,26 27,27 100,00 
 Total 88 92,63 100,00  

Missing System 7 7,37   
Total  95 100,00   

      

Rocky   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 7 7,37 8,05 8,05 

 2 59 62,11 67,82 75,86 
 3 21 22,11 24,14 100,00 
 Total 87 91,58 100,00  

Missing System 8 8,42   
Total  95 100,00   
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Philips   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 11 27,50 28,95 28,95 

 2 27 67,50 71,05 100,00 
 Total 38 95,00 100,00  

Missing System 2 5,00   
Total  40 100,00   

      

Sony   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 8 20,00 21,62 21,62 

 2 28 70,00 75,68 97,30 
 3 1 2,50 2,70 100,00 
 Total 37 92,50 100,00  

Missing System 3 7,50   
Total  40 100,00   

      

Bang & Olufsen   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 2 5,00 5,26 5,26 

 2 35 87,50 92,11 97,37 
 3 1 2,50 2,63 100,00 
 Total 38 95,00 100,00  

Missing System 2 5,00   
Total  40 100,00   

      

Kendo   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 2 5,00 5,26 5,26 

 2 23 57,50 60,53 65,79 
 3 13 32,50 34,21 100,00 
 Total 38 95,00 100,00  

Missing System 2 5,00   
Total  40 100,00   

      

JVC   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 3 7,50 7,69 7,69 

 2 32 80,00 82,05 89,74 
 3 4 10,00 10,26 100,00 
 Total 39 97,50 100,00  

Missing System 1 2,50   
Total  40 100,00   

      

Luxor   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 1 2,50 2,56 2,56 

 2 34 85,00 87,18 89,74 
 3 4 10,00 10,26 100,00 
 Total 39 97,50 100,00  

Missing System 1 2,50   
Total  40 100,00   

 

Bilaga 4      "Medvetenhet"     

            

Nivea for Men  Frequency % Valid % Cum. %  Nivea   Frequency % Valid % Cum. %

Valid 1 21 84,00 87,50 87,50  Valid 1 23 95,83 95,83 95,83
 2 3 12,00 12,50 100,00   2 1 4,17 4,17 100,00
 Total 24 96,00 100,00    Total 24 100,00 100,00 

Missing System 1 4,00         
Total  25 100,00         

            

Rexona   Frequency % Valid % Cum. %  Rexona  Frequency % Valid % Cum. %

Valid 1 18 72,00 94,74 94,74  Valid 1 19 79,17 100,00 100,00
 2 1 4,00 5,26 100,00  Missing System 5 20,83  
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 Total 19 76,00 100,00   Total  24 100,00  

Missing System 6 24,00         
Total  25 100,00         

            

by H&M   Frequency % Valid % Cum. %  by H&M  Frequency % Valid % Cum. %

Valid 1 6 24,00 28,57 28,57  Valid 1 15 62,50 68,18 68,18
 2 15 60,00 71,43 100,00   2 7 29,17 31,82 100,00
 Total 21 84,00 100,00    Total 22 91,67 100,00 

Missing System 4 16,00    Missing System 2 8,33  
Total  25 100,00    Total  24 100,00  

            

AXE   Frequency % Valid % Cum. %  Date   Frequency % Valid % Cum. %
Valid 1 20 80,00 100,00 100,00  Valid 1 20 83,33 95,24 95,24
Missing System 5 20,00     2 1 4,17 4,76 100,00
Total  25 100,00     Total 21 87,50 100,00 

       Missing System 3 12,50  
       Total  24 100,00  

            

Lumene   Frequency % Valid % Cum. %  Lumene  Frequency % Valid % Cum. %

Valid 1 1 4,00 4,17 4,17  Valid 1 8 33,33 34,78 34,78
 2 23 92,00 95,83 100,00   2 15 62,50 65,22 100,00
 Total 24 96,00 100,00    Total 23 95,83 100,00 

Missing System 1 4,00    Missing System 1 4,17  
Total  25 100,00    Total  24 100,00  

            

SOC   Frequency % Valid % Cum. %  Olive   Frequency % Valid % Cum. %
Valid 1 4 16,00 17,39 17,39  Valid 1 4 16,67 17,39 17,39

 2 19 76,00 82,61 100,00   2 19 79,17 82,61 100,00
 Total 23 92,00 100,00    Total 23 95,83 100,00 

Missing System 2 8,00    Missing System 1 4,17  
Total  25 100,00    Total  24 100,00  

            

Adidas   Frequency % Valid % Cum. %  Dove   Frequency % Valid % Cum. %
Valid 1 20 80,00 95,24 95,24  Valid 1 22 91,67 100,00 100,00

 2 1 4,00 4,76 100,00  Missing System 2 8,33  
 Total 21 84,00 100,00   Total  24 100,00  

Missing System 4 16,00         
Total  25 100,00         

            

Calvin Klein  Frequency % Valid % Cum. %  Calvin Klein  Frequency % Valid % Cum. %

Valid 1 20 80,00 95,24 95,24  Valid 1 18 75,00 85,71 85,71
 2 1 4,00 4,76 100,00   2 3 12,50 14,29 100,00
 Total 21 84,00 100,00    Total 21 87,50 100,00 

Missing System 4 16,00    Missing System 3 12,50  
Total  25 100,00    Total  24 100,00  

 

Bilaga 5         

         
Descriptive Statistics Jeans        
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation    
ÅLDER 95,00 16,00 70,00 27,52 12,59    
PASSFORM 94,00 1,00 4,00 3,73 0,59    
VANA 91,00 1,00 4,00 2,13 0,96    
PRIS 93,00 1,00 4,00 2,81 0,91    
SNYGGAST 94,00 1,00 4,00 3,31 0,90    
PERSONAL 93,00 1,00 4,00 1,97 0,80    
KVALITET 94,00 1,00 4,00 3,24 0,79    
STATUS 94,00 1,00 4,00 1,94 1,02    
MÄRKE 95,00 1,00 4,00 2,08 0,95    



 114

ANNAT 7,00 3,00 4,00 3,29 0,49    
DYR_1 86,00 1,00 5,00 1,47 1,23    
INNE_1 84,00 2,00 7,00 0,93 1,55    
HÅLLBAR_1 84,00 1,00 7,00 1,56 1,47    
SNYGG_1 86,00 1,00 7,00 0,69 1,75    
SÄKER_1 83,00 1,00 7,00 1,37 1,48    
UNG_1 86,00 1,00 7,00 0,21 1,42    
DYR_2 84,00 1,00 6,00 1,74 1,15    
INNE_2 83,00 3,00 7,00 1,61 1,15    
HÅLLBAR_2 81,00 1,00 7,00 1,06 1,30    
SNYGG_2 82,00 1,00 7,00 1,01 1,63    
SÄKER_2 80,00 2,00 7,00 1,20 1,40    
UNG_2 82,00 1,00 6,00 1,22 1,28    
DYR_3 81,00 1,00 7,00 0,96 1,51    
INNE_3 81,00 1,00 7,00 0,59 1,61    
HÅLLBAR_3 80,00 1,00 7,00 0,76 1,54    
SNYGG_3 81,00 1,00 7,00 0,43 1,72    
SÄKER_3 77,00 1,00 7,00 0,51 1,51    
UNG_3 80,00 1,00 7,00 0,61 1,48    
DYR_4 78,00 1,00 7,00 -0,71 1,47    
INNE_4 77,00 1,00 7,00 -0,36 1,44    
HÅLLBAR_4 77,00 1,00 7,00 0,18 1,27    
SNYGG_4 77,00 1,00 7,00 -0,05 1,28    
SÄKER_4 76,00 2,00 7,00 0,08 1,24    
UNG_4 77,00 1,00 7,00 0,25 1,38    
DYR_5 58,00 1,00 7,00 -1,14 1,64    
INNE_5 58,00 1,00 7,00 -0,84 1,65    
HÅLLBAR_5 58,00 1,00 7,00 -0,33 1,42    
SNYGG_5 58,00 1,00 7,00 -0,52 1,45    
SÄKER_5 57,00 1,00 7,00 -0,56 1,45    
UNG_5 57,00 1,00 7,00 -0,19 1,56    
DYR_6 61,00 1,00 7,00 -1,28 1,57    
INNE_6 60,00 1,00 7,00 -0,43 1,53    
HÅLLBAR_6 60,00 1,00 7,00 -0,33 1,28    
SNYGG_6 59,00 1,00 7,00 -0,29 1,30    
SÄKER_6 59,00 1,00 7,00 -0,44 1,44    
UNG_6 60,00 1,00 7,00 0,30 1,38    
JC 94,00 1,00 2,00 1,33 0,47    
HM 94,00 1,00 2,00 1,16 0,37    

         
▲         
Levi's = 1 Davy's = 5       
Diesel = 2 Rocky = 6       
Lee = 3         
Crocker = 4         

 
 

Bilaga 5         

         
Descriptive Statistics TV        

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation    
ÅLDER 44,00 19,00 72,00 30,80 12,96    
STORLEK 44,00 2,00 4,00 3,02 0,73    
VANA 36,00 1,00 3,00 1,81 0,75    
PRIS 44,00 2,00 4,00 3,41 0,62    
SNYGGAST 43,00 1,00 4,00 2,63 0,76    
PERSONAL 43,00 1,00 4,00 2,56 0,88    
KVALITET 43,00 2,00 4,00 3,58 0,54    
STATUS 44,00 1,00 4,00 1,80 0,88    
MÄRKE 44,00 1,00 4,00 2,07 0,95    
ANNAT 3,00 3,00 4,00 3,33 0,58    
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DYR_1 42,00 1,00 6,00 0,07 1,02    
INNE_1 42,00 2,00 6,00 0,38 0,99    
HÅLLBA_1 42,00 3,00 7,00 1,33 1,12    
SNYGG_1 42,00 1,00 6,00 0,10 1,19    
SÄKER_1 41,00 3,00 7,00 1,66 1,04    
UNG_1 40,00 2,00 7,00 -0,58 1,08    
DYR_2 41,00 1,00 6,00 0,66 1,04    
INNE_2 41,00 2,00 7,00 0,83 1,14    
HÅLLBAR_ 41,00 3,00 7,00 1,15 1,01    
SNYGG_2 41,00 1,00 6,00 0,39 1,30    
SÄKER_2 39,00 3,00 7,00 1,26 1,09    
UNG_2 38,00 1,00 7,00 0,42 1,29    
DYR_3 40,00 1,00 4,00 2,78 0,66    
INNE_3 40,00 1,00 7,00 1,75 1,60    
HÅLLBA_3 40,00 3,00 7,00 1,83 1,13    
SNYGG_3 40,00 1,00 7,00 1,45 1,96    
SÄKER_3 39,00 2,00 7,00 1,44 1,33    
UNG_3 39,00 1,00 7,00 0,72 1,76    
DYR_4 26,00 4,00 7,00 -1,54 1,17    
INNE_4 26,00 1,00 5,00 -0,85 1,16    
HÅLLBA_4 26,00 1,00 5,00 -0,58 1,03    
SNYGG_4 26,00 4,00 7,00 -0,69 0,88    
SÄKER_4 26,00 1,00 5,00 -0,88 1,18    
UNG_4 26,00 2,00 7,00 -0,04 1,08    
DYR_5 37,00 2,00 7,00 0,16 0,90    
INNE_5 37,00 1,00 7,00 0,03 1,24    
HÅLLBA_5 37,00 3,00 7,00 0,46 0,96    
SNYGG_5 37,00 1,00 5,00 0,27 0,99    
SÄKER_5 36,00 2,00 7,00 0,58 1,23    
UNG_5 36,00 2,00 7,00 0,11 1,04    
DYR_6 37,00 1,00 7,00 -0,30 1,33    
INNE_6 37,00 1,00 6,00 -0,51 1,33    
HÅLLBA_6 37,00 2,00 7,00 0,38 1,11    
SNYGG_6 37,00 2,00 7,00 -0,08 1,04    
SÄKER_6 37,00 1,00 7,00 0,22 1,16    
UNG_6 36,00 2,00 7,00 -0,75 1,20    
EXPERT 44,00 1,00 2,00 1,89 0,32    
ELGIGANT 44,00 1,00 2,00 1,73 0,45    

         
▲         
Philips = 1 JVC = 

5 
       

Sony = 2 Luxor = 6       
Bang & Olufsen = 3         
Kendo = 3         

 
 

Bilaga 5        

Descriptive Statistics Deo Man      
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation   

ÅLDER 25,00 23,00 59,00 35,08 11,67   
STORLEK 25,00 2,00 4,00 3,76 0,52   
VANA 25,00 1,00 4,00 2,40 0,82   
PRIS 25,00 1,00 3,00 2,20 0,82   
EFFEKT 25,00 2,00 4,00 3,60 0,58   
PERSONAL 23,00 1,00 3,00 1,52 0,59   
KVALITET 24,00 2,00 4,00 3,50 0,59   
STATUS 25,00 1,00 4,00 1,88 0,93   
MÄRKE 23,00 1,00 3,00 2,04 0,82   
ANNAT 1,00 4,00 4,00 4,00 .   
DYR_1 22,00 -3,00 1,00 -1,23 1,31   



 116

UTE_1 21,00 -3,00 1,00 -0,19 1,17   
KAS_1 21,00 -2,00 3,00 0,33 1,62   
EXK_1 21,00 -3,00 1,00 -1,71 1,23   
CHA_1 20,00 -3,00 3,00 0,50 1,88   
UNG_1 21,00 -2,00 3,00 0,52 1,21   
DYR_2 22,00 -3,00 2,00 -0,59 1,14   
UTE_2 23,00 -3,00 1,00 -0,74 1,01   
KAS_2 23,00 -3,00 3,00 -0,30 1,33   
EXK_2 24,00 -3,00 1,00 -1,46 1,28   
CHA_2 22,00 -3,00 3,00 -0,05 1,68   
UNG_2 22,00 -3,00 3,00 0,41 1,40   
DYR_3 18,00 -3,00 0,00 -2,22 0,88   
UTE_3 17,00 -3,00 2,00 -0,29 1,61   
KAS_3 16,00 -3,00 2,00 -0,50 1,26   
EXK_3 17,00 -3,00 0,00 -1,88 1,05   
CHA_3 16,00 -3,00 2,00 -0,56 1,41   
UNG_3 17,00 -3,00 1,00 -1,29 1,31   
DYR_4 25,00 -3,00 2,00 -1,08 1,66   
UTE_4 24,00 -3,00 3,00 0,08 1,74   
KAS_4 23,00 -3,00 3,00 0,61 1,88   
EXK_4 23,00 -3,00 2,00 -1,39 1,59   
CHA_4 22,00 -3,00 3,00 0,64 1,87   
UNG_4 22,00 -3,00 3,00 -0,73 2,00   
DYR_5 7,00 -2,00 2,00 -0,29 1,89   
UTE_5 8,00 -2,00 3,00 0,00 1,85   
KAS_5 7,00 -2,00 2,00 -0,14 1,57   
EXK_5 7,00 -2,00 2,00 -0,71 1,89   
CHA_5 7,00 -3,00 0,00 -1,43 1,13   
UNG_5 7,00 -3,00 2,00 0,14 2,12   
DYR_6 13,00 -3,00 2,00 -0,69 1,38   
UTE_6 14,00 -3,00 3,00 0,21 1,76   
KAS_6 13,00 -3,00 3,00 -0,31 1,55   
EXK_6 13,00 -3,00 1,00 -0,69 1,25   
CHA_6 13,00 -3,00 1,00 -0,92 1,19   
UNG_6 13,00 -3,00 1,00 -0,92 1,32   
DYR_7 24,00 -3,00 3,00 0,21 1,64   
UTE_7 23,00 -3,00 2,00 0,70 1,43   
KAS_7 21,00 -3,00 2,00 0,67 1,20   
EXK_7 22,00 -3,00 2,00 -0,27 1,45   
CHA_7 22,00 -3,00 2,00 0,55 1,30   
UNG_7 23,00 -3,00 3,00 -0,61 1,70   
DYR_8 24,00 -1,00 3,00 2,21 1,06   
UTE_8 25,00 0,00 3,00 2,08 0,91   
KAS_8 22,00 -2,00 3,00 1,18 1,30   
EXK_8 23,00 -3,00 3,00 1,13 1,84   
CHA_8 23,00 -2,00 3,00 1,17 1,64   
UNG_8 24,00 -3,00 3,00 -0,83 1,24   
ÅHLENS 25,00 1,00 2,00 1,80 0,41 ◄ 1 = Ja  2 = Nej 
STADIUM 25,00 1,00 2,00 1,76 0,44 ◄ 1 = Ja  2 = Nej 

        
▲        
Nivea for Men = 1 Axe = 4  Adidas = 7     
Rexona = 2 Lumene = 5 Calvin Klein = 8    
by H&M = 3 SOC = 6      

        

 
 

Bilaga 5        

Descriptive Statistics Deo Kvinna       
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation   

ÅLDER 24,00 20,00 45,00 27,58 7,80   
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STORLEK 23,00 3,00 4,00 3,96 0,21   
VANA 23,00 1,00 4,00 2,17 1,03   
PRIS 24,00 1,00 4,00 2,42 0,97   
EFFEKT 24,00 1,00 4,00 3,33 0,96   
PERSONAL 21,00 1,00 4,00 1,81 0,93   
KVALITET 23,00 1,00 4,00 3,57 0,79   
STATUS 21,00 1,00 4,00 1,71 0,96   
MÄRKE 24,00 1,00 4,00 1,83 0,82   
ANNAT 3,00 3,00 4,00 3,67 0,58   
DYR_1 23,00 -3,00 2,00 -0,43 1,34   
UTE_1 23,00 -1,00 3,00 0,74 1,25   
KAS_1 23,00 -3,00 3,00 0,74 1,71   
EXK_1 23,00 -3,00 2,00 -0,78 1,51   
CHA_1 23,00 -3,00 3,00 0,96 1,64   
UNG_1 23,00 -3,00 3,00 -0,35 1,61   
MED_1 24,00 1,00 2,00 1,04 0,20   
DYR_2 24,00 -3,00 3,00 -0,63 1,53   
UTE_2 24,00 -3,00 3,00 0,25 1,82   
KAS_2 24,00 -3,00 3,00 1,25 1,78   
EXK_2 24,00 -3,00 3,00 -0,50 1,69   
CHA_2 24,00 -3,00 3,00 1,21 1,91   
UNG_2 24,00 -3,00 3,00 -0,38 1,31   
MED_2 19,00 1,00 1,00 1,00 0,00   
DYR_3 22,00 -3,00 2,00 -2,00 1,35   
UTE_3 22,00 -3,00 3,00 -0,05 1,59   
KAS_3 22,00 -3,00 3,00 -0,68 1,84   
EXK_3 22,00 -3,00 0,00 -1,86 1,28   
CHA_3 22,00 -3,00 3,00 -0,95 1,73   
UNG_3 22,00 -3,00 3,00 -1,45 1,57   
MED_3 22,00 1,00 2,00 1,32 0,48   
DYR_4 23,00 -3,00 1,00 -1,57 1,38   
UTE_4 23,00 -3,00 3,00 -0,78 2,02   
KAS_4 23,00 -3,00 3,00 -1,04 1,52   
EXK_4 23,00 -3,00 1,00 -1,78 1,31   
CHA_4 23,00 -3,00 3,00 -1,09 1,56   
UNG_4 23,00 -3,00 3,00 -1,65 1,80   
MED_4 21,00 1,00 2,00 1,05 0,22   
DYR_5 12,00 -1,00 3,00 0,92 1,38   
UTE_5 12,00 -2,00 3,00 0,42 1,24   
KAS_5 12,00 -2,00 3,00 0,58 1,24   
EXK_5 12,00 -1,00 3,00 0,92 1,16   
CHA_5 12,00 -2,00 3,00 -0,17 1,47   
UNG_5 12,00 -3,00 0,00 -0,58 1,08   
MED_5 23,00 1,00 2,00 1,65 0,49   
DYR_6 15,00 -2,00 2,00 0,27 0,96   
UTE_6 15,00 0,00 1,00 0,20 0,41   
KAS_6 15,00 0,00 1,00 0,13 0,35   
EXK_6 15,00 -1,00 2,00 0,27 0,70   
CHA_6 15,00 -3,00 1,00 -0,27 0,96   
UNG_6 15,00 -2,00 1,00 -0,13 0,64   
MED_6 23,00 1,00 2,00 1,83 0,39   
DYR_7 23,00 -2,00 2,00 -0,04 0,98   
UTE_7 23,00 -3,00 3,00 0,52 1,24   
KAS_7 23,00 -3,00 3,00 0,43 1,27   
EXK_7 23,00 -3,00 3,00 -0,39 1,47   
CHA_7 23,00 -2,00 3,00 0,52 1,41   
UNG_7 23,00 -2,00 2,00 -0,09 0,85   
MED_7 22,00 1,00 1,00 1,00 0,00   
DYR_8 21,00 -2,00 3,00 2,52 1,12   
UTE_8 21,00 -1,00 3,00 2,14 1,28   
KAS_8 21,00 0,00 3,00 1,00 1,10   
EXK_8 21,00 -1,00 3,00 2,19 0,98   
CHA_8 21,00 -3,00 3,00 0,38 1,72   
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UNG_8 21,00 -3,00 2,00 -0,90 1,41   
MED_8 21,00 1,00 2,00 1,14 0,36   
ÅHLENS 24,00 1,00 2,00 1,71 0,46 ◄ 1 = Ja  2 = Nej  
STADIUM 24,00 1,00 2,00 1,79 0,41 ◄ 1 = Ja  2 = Nej  

        
▲        
Nivea = 1 Date = 4  Dove = 7     
Rexona = 2 Lumene = 5  Calvin Klein = 8     
by H&M = 3 Olive = 6       

 
 

Bilaga 6       

       

       
Descriptive Statistics  Jeans     

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  
Levi's 81,00 -1,25 3,00 1,15 1,02  
Diesel 79,00 0,00 3,00 1,26 0,89  
Lee 77,00 -3,00 3,00 0,56 1,16  
Crocker 76,00 -2,25 2,75 -0,06 0,96  
Davy's 57,00 -3,00 2,00 -0,55 1,16  
Rocky 59,00 -3,00 2,00 -0,38 1,02  

       

       
Descriptive Statistics  Deodorant Man     

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  
Nivea for Men 20,00 -3 1,75 -0,25 1,15  
Rexona 22,00 -3 0,75 -0,61 1,04  
by H&M 17,00 -3 0,00 -0,78 0,84  
Axe 21,00 -3 1,75 0,04 1,23  
Lumene 11,00 -2 0,75 -0,43 0,91  
SOC 13,00 -3 1,00 -0,48 1,05  
Adidas 21,00 -3 1,75 0,43 1,11  
Calvin Klein 22,00 0 3,00 1,36 0,97  

       

      

      
Descriptive Statistics  TV    

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Philips 37,00 -1 2,50 0,93 0,72 
Sony 35,00 -1,00 3,00 0,96 0,89 
Bang & Olufsen 35,00 -1,25 3,00 1,63 1,19 
Kendo 24,00 -2,50 0,25 -0,78 0,95 
JVC 33,00 -1,25 2,25 0,39 0,89 
Luxor 34,00 -2,50 2,00 0,01 0,88 

      

      
Descriptive Statistics  Deodorant Kvinna    

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Nivea 23,00 -2 2,25 0,41 1,05 
Rexona 24,00 -3 3,00 0,55 1,61 
by H&M 22,00 -3 1,50 -0,89 1,32 
Date 23,00 -3 1,50 -1,17 1,33 
Lumene 17,00 -1 3,00 0,31 0,88 
Olive 15,00 -1 1,00 0,08 0,40 
Dove 23,00 -2 3,00 0,27 1,06 
Calvin Klein 21,00 0 3,00 1,43 0,86 

      

▲      
Är ett medelvärde av "Inne", "Hållbar", "Snygg/Exklusiv" samt "Säker" 



 119

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3
Kvalitet (Hållbar)

P
ris

 (
D

yr
)

Levi's

Diesel

Lee

Crocker

Davy's

Rocky

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Kvalitet (Hållbar)

P
ris

 (
D

yr
)

Nivea for Men

Rexona

by H&M

Axe

Lumene

SOC

Adidas

Calvin Klein

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3
Kvalitet (Hållbar)

P
ris

 (
D

yr
)

Nivea

Rexona

by H&M

Date

Lumene

Olive

Dove

Calvin Klein

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3
Kvalitet (Hållbar)

P
ris

 (
dy

r)

Philips

Sony

Bang & Olufsen

Kendo

JVC

Luxor

Bilaga 7 


