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Syfte:  Syftet  med  denna  är  uppsats  är  att  undersöka  i  vilken  grad  en  lyxprodukt  kan 
påverka konsumentens identitet. Kan det gå så långt att behovet av att köpa lyxprodukter 
blir som en drog?

Metod: Med primärdata bestående av intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ och en 
kvantitativ metod. Intervjuerna är baserade på Louis Vuittons administrativt anställda och 
företagets  kunder.  Sekundärdatan  vi  använt  oss  av  består  mestadels  av  artiklar, 
elektroniska källor och facklitteratur.

Teoretiska perspektiv: Vi använder oss av teorier och begrepp som konsumentbeteende 
av Solomon et al, en lyxprodukt vs en vanligprodukt av B. Catry, varumärkets betydelse 
av D. Pelsmacker samt Salmon et al och slutligen J.N Kapferers teori om Brand Identity. 
Vi anser dessa teorier nödvändiga för att kunna uppnå vårt syfte.

Empiri: Vi har gjort en fallstudie av Louis Vuitton och konsumenternas beteende. 

Resultat: Vi har kommit fram till att konsumtion kan leda till ett beroende, men att det 
inte  nödvändigtvis  är  lyxprodukterna  i  sig  som  skapar  det  beroendet.  Konsumtion  i 
allmänhet  är  beroendeframkallande  i  vissa  avseenden,  men  lyxprodukter  har  en  större 
inverkan på grund av att de påverkar identiteten i högre grad.  
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Abstract
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Purpose:
The  purpose  of  this  thesis  is  to  examine  to  which  extent  a  luxury  product  can  affect 
consumer identity. Can it go so far that the need to buy a luxury product becomes like a 
drug?

Methodology: We have used a qualitative and a quantitative method based primarily on 
primary  data  mainly  through  interviews.  The  interviews  are  based  on  the  managerial 
employees of Louis Vuitton  to  the boutique employees and customers of  the company. 
The secondary data is mainly based on articles, electronic sources and literature. 

Theoretical perspectives: We have used  theories and notions  like consumer behaviour 
by Solomon et al, a luxury product vs. a regular product by B. Catry, the importance of a 
brand by D. Pelsmacker and Salmon et al and finally J.N Kapferer’s theory about brand 
identity. We see all this as a necessity to be able to obtain our purpose. 

Empirical foundation:  We  have  composed  a  case  study  about  Louis  Vuitton  and 
consumer behaviour.

Result:  We  have  found  that  consumption  can  lead  to  addiction,  but  that  it  is  not 
necessarily luxuryproducts as such that create this. Consumption in general is addictive to 
some extent, but luxuryproducts have a greater influence since it has a greater effect on 
consumers identity.
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1 INLEDNING

I det inledande kapitlet kommer vi att förklara bakgrunden till vår uppsats samt historia 

om det valda företaget. Detta kommer att leda till en problemdiskussion som mynnar ut i 

en problemformulering. Efter detta kommer syfte och målgrupp att definieras. Slutligen 

kommer en disposition av uppsatsen att ges

1.1 Bakgrund

Glitter och glamour, lyx och exklusivitet. Dagens kunder ställer höga krav på marknadens 

produkter och lyxprodukter blir alltmer eftertraktade. Folk arbetar hårdare och hårdare för 

att tjäna mer pengar och köpa fler saker. Vad är det egentligen som driver till den höga 

konsumtion av varor vi har idag och varför är lyxprodukter mer eftertraktade än vanliga 

produkter? 

Vår identitet speglar vilka vi är. Vad vi köper och har på oss har stor betydelse för hur 

människor i vår omvärld uppfattar oss.  I den värld vi  lever idag har materialismen tagit 

överhanden och konsumtion  är  inte  längre  till  endast  för  att  tillfredsställa våra primära 

behov såsom att få mat och dricka. Konsumtion har gått över till något vi använder för att 

höja vår status i samhället. En del har inte lika starkt behov av att köpa de dyraste bilarna 

och finaste husen, men för en del är det viktigaste som finns. Har inte dessa personer de 

rätta kläderna och accessoarerna är de ingenting. Konsumtion kan därför ses som en typ 

av drog, ett beroende. Får vi inte handla så får vi abstinens. 

Konsumtion  har  lett  till  materialism  och  ytlighet  i  vårt  samhälle  och  framförallt 

lyxprodukter eftersträvas då de ökar vår status mer än vanliga produkter. Men är det bara 

vårt letande efter den rätta statusen som ligger till grund för varför vi köper en vara som 

kostar tio gånger mer än en vara med samma funktion?
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I  en  värld  där  exklusivitet,  kvalité  och  dyrbarhet  är  det  enda  som  räknas  gäller  det  att 

kunna producera produkter som lever upp till dessa krav. Lyxbranschen präglas av hård 

konkurrens  och  företagen måste  ständigt  lansera  nya  produkter med  dessa  egenskaper, 

men måste samtidigt skilja sig från konkurrenternas produkter. Ett företag som lyckats är 

Louis Vuitton. (Jeammet, 2007) 

Louis Vuitton har lyckats med att inte bara producera en vara eller tjänst som svarar på 

ett behov, de levererar kvalité och lyx i alla led, i allt från distribution till förpackning. De 

har  förstått  att  en  lyxprodukt  inte  är  en vanlig produkt,  utan är ett  sätt  att  leva.  (Catry, 

2007) Det kan bevisas genom att se på hur det går till i Louis Vuittons testlaboratorium i 

deras  källare  i  huvudkvarteret  i  Paris.  I  en  artikel  ur  Businessweek  beskriver  Carol 

Matlack (2004) hur en mekanisk arm lyfter upp en väska fylld med en 3,5 kg:s vikt som 

sedan släpps ner på golvet igen med en duns. Detta sker om och om igen i fyra dagar. En 

annan del av laboratoriet strålar väskorna med ultraviolett ljus för att testa väskorna mot 

blekning.  En  del  testar  dragkedjan  genom  att  öppna  och  stänga  den  5000  gånger. Det 

finns också en mannekänghand med ett  exklusivt  armband som  skakas  intensivt  för att 

testa att dess länkar inte faller av. Den här typen av tester utförs inte på vanliga produkter, 

vilka  givetvis  kontrolleras,  men  inte  i  samma  utsträckning  (Catry,  2007).  Detta  är  en 

skillnad mellan vanliga  produkter  och  lyxprodukter,  och  fler  skillnader  kommer  att  tas 

upp  längre  fram  i  uppsatsen. Men  bryr  sig  verkligen  kunden  om  produkten  testas  i  ett 

exklusivt laboratorium som de ändå inte kan se?
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1.2 Företagsbeskrivning

Louis Vuitton grundades i Paris år 1854. Företaget grundades av Louis Vuitton själv och 

var från början avsett för att producera slitstarka väskor i bra kvalité (LVMH Hemsida). 

Idag  är  de  ett  av världens mest  framgångsrika  företag  i  lyxbranschen. De  har blivit  en 

legend i konsten att skapa eleganta, klassiska och praktiska väskor. Framgången startade 

då  de  skapade  det  kända Monogram Canvas  år  1896.  Detta  monogram  har  haft  stor 

betydelse  för  den moderna  lyxbranschen.  Idag  tillverkar  företaget  väskor  i  världsklass, 

men också smycken, glasögon, nyckelringar samt andra accessoarer. (Matlack, 2004) 

Deras produkter används av allt från vanliga människor till Hollywoods största stjärnor. 

Det är innovation som formar historien om Louis Vuitton. (Jeammet, 2007)

1.2.1 Begynnelsen av en lång resa 1835-1895

Historien om Louis Vuitton börjar i staden Jura i Frankrike i början av 1800talet. Louis 

bestämde sig år 1835, vid 14 års ålder, för att flytta till Paris. Det var en resa på 400 km 

som  Louis  var  tvungen  att  göra  till  fots,  då  det  inte  fanns  den  typ  av 

kommunikationsmedel som det finns idag. För att få ihop de pengar som krävdes för att 

genomföra  resan,  var  Louis  tvungen  att  ta  olika  typer  av  jobb  under  resans  gång.  Då 

Louis var 16 år, började han arbeta som lärling hos väsktillverkaren Monsieur Marechal 

och det var här han  fick upp  intresset  för väskindustrin.  1854 öppnade Louis  sin  första 

butik i Paris. Väskorna var tillverkade av bästa kvalité samt var enkla och lätta att bära, 

vilket gjorde dem eftertraktade. Karriären tog fart och 1885 öppnades den första butiken i 

London. Det var först då som företaget tog sina första steg utanför Frankrike. (Jeammet, 

2007)
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1.2.2 Monogram Canvas sätter fart på framgången 1896-1936

Då  Louis  dog  tog  hans  son  George  över  företaget.  George  hade  stora  ambitioner  för 

företaget och reste  till USA för att  lansera företagets produkter  i  städer som New York 

och Chicago. Det var år 1896 då Monogram Canvas lanserades, som vi nämnde tidigare, 

den riktiga succén började för Louis Vuitton.  (Jeammet, 2007)

1900talet var ett framgångsrikt år för Louis Vuitton. 1901 introducerades Steamer Bag.

Denna modell var till för att kunna ha inuti den stora väskan och blev en stor hit. 

1914 öppnar Louis Vuitton en butik på ChampsElysées, en av Paris mest välkända gator. 

Vid tidpunkten var detta världens största butik för väskor. I början av första världskriget 

öppnades  även  butiker  i  New  York,  Bombay,  London,  Washington,  Alexandria  och 

Buenos Aires. 1932 lanseras den så kallade Noé Bag. Denna väska var från början till för 

att transportera Champagne med tillhörande kylare, men används och tillverkas idag som 

en  vanlig  väska.  Strax  efter  det  lanserades  Speedy Bag.  Även  denna  väska  kan  ses  i 

butikerna  idag.  Efter  att  George  gått  bort  år  1936  tog  nästa  familjegeneration  över 

företaget och GastonLouis, Georges son satte sig i förarsätet. (Jeammet, 2007)

1.2.3 Louis Vuitton under andra världskriget

I  en  artikel  av  Kim  Willsher  (2004)  i  The  Guardian  sägs  det  att  Louis  Vuitton 

samarbetade  med  nazisterna  under  den  tyska  ockupationen  i  Frankrike  under  andra 

världskriget. De hjälpte den franska regeringen i ledning av Marshal Philippe Pétain och 

ökade  därmed  sina  relationer  med  tyskarna.  De  satte  upp  en  fabrik  som  producerade 

artefakter  som  hyllade  Pétain.  Det  var  Pétains  Vichy  regim  som  ansvarade  för 

deportationen av franska judar till koncentrationslägren.
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1.2.4 Louis Vuitton - här för att stanna 1937-1996

För  att  bredda  sin  produktlinje  bestämde  sig  Louis  Vuitton  att  modifiera Monogram 

Canvas  för  att  det  skulle  kunna  användas  till  plånböcker,  mindre  väskor  samt  andra 

accessoarer.  De  använde  sig  av  Audrey  Hepburn  för  att  marknadsföra  sina  produkter. 

Audrey bar en väska från Louis Vuitton i filmen Charade år 1963. (Jeammet, 2007)

I mitten av 1900talet lanserades ytterligare modeller som till exempel Cylinder Bag.

Ännu en modell som tillverkas än idag. 1978 öppnades butiker i Japan och 1985 spreds 

företaget över andra delar i Asien. (Jeammet, 2007) Företaget har haft stora framgångar i 

Asien och japanerna och kineserna är idag några av företagets största kundsegment (Jana, 

2007).  1983  anordnar  företaget sitt  första  Louis  Vuitton  Cup,  en  seglingstävling  som 

avgör  vilka  som  ska  få  segla  i  världens  mest  prestigefyllda  seglingstävling,  nämligen 

America´s Cup. (LVMH Hemsida)

1987  var  ett  stort  år  för  Louis Vuitton.   Moët  et  Chandon  och Hennessy,  två  ledande 

företag  inom  champagne  och  whiskyindustrin  bildar  tillsammans  med  Louis  Vuitton 

LVMH.  LVMH  är  ett  konglomerat  som  idag  består  av  över  hundra  företag  inom 

lyxbranschen.  Lyxföretag  som  tillverkar  allt  från  klockor  till  väskor,  skor,  kläder  samt 

smycken. Bernard Arnault är mannen i spetsen av LVMH Group. (LVMH Hemsida)

1.2.5 Kända designers tar Louis Vuitton till en ny nivå 1997-

1997 anställer Louis Vuitton den kända designern Marc Jacobs som huvuddesigner. Marc 

tar företagets produkter till ett nytt plan. Han har omvandlat det traditionella varumärket 

till en ny symbol för lyx och flärd, med nya mönster och färger. Han har även samarbetat 

med  andra  kända  designers  som  Stephen  Sprouse  och  Takashi  Murakami.  Dessa  har 

tillsammans  skapat  nya  kreationer  för  Louis  Vuitton.  Marc  var  med  och  lanserade 

företagets första prét à porter, det vill säga kläder. (Veit, 2006) Framgången fortsätter för 

Louis Vuitton, men hotas  av att  andra  företag  tillverkar och  säljer kopior  av  företagets 

produkter,  framförallt  på  den  asiatiska marknaden.  Detta  är mycket  skadligt  för  Louis 

Vuitton som varumärke då det skadar märkets rykte och värde. (Carvajal, 2006)
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Innovation för företaget är förknippat med tradition. ”Louis Vuitton House” är förknippat 

med  stora  events  som  reflekterar  företagets  passion  för  excellens.  ”The  Louis Vuitton 

Classic”  är  det  årliga  eventet  för  alla  världens  bilsamlare medan  ”Louis Vuitton Cup”, 

som nämndes ovan, avgör vilka utmanare som får vara med i ”America’s Cup”. (LVMH 

Hemsida)

Louis  Vuitton  tillverkar  idag  även  skor,  klockor,  juveler  och  haute  couture.  Deras 

huvudkontor  ligger,  som  vi  nämnt  ovan,  i  Paris.  Ständigt  växande  stoltserar  Louis 

Vuitton idag med sina 15 productionworkshops, ett internationellt logistikcenter och mer 

än 350 exklusiva butiker i 51 länder. Louis Vuitton har ca 11400 anställda, varav 66% är 

anställda  utanför  Frankrike.  De  lägger  stort  fokus  på  dess  kunder  och  alla  led  i  deras 

distributionsnätverk  kontrolleras  för  att  skapa  bästa  möjliga  kvalité  och  exklusivitet. 

Företagets produkter säljs endast i företagets egna butiker. (LVMH Hemsida)

  

1.3 Problemdiskussion

Louis  Vuitton  har  skapat  en  stark  kundkrets  omgiven  av  en  miljö  fylld  av  lyx  och 

glamour. Varumärket har fått stor betydelse för en konsuments identitet, vilken tas fram 

med hjälp av  tidigare erfarenheter och  traditioner, den måste vara  självständig och  inte 

påverkas  av  utomstående.  Den  väljer  vilka  som  är  ens  vänner  respektive  fiender,  vart 

gränserna går och vilka symboler som tilltalar en och så vidare. 

I  det  moderna  samhället  bor  vi  ofta  i  tätbebyggda  områden,  är  med  i  anonyma 

organisationer,  opersonliga  arbeten,  massproduktion,  sociala  samt  fysiska  rörelser,  det 

vill säga att ens profilering talar emot fasta identiteter. Vad är det som baserar individers 

beslut och val? Varför är vissa föremål omtyckta och vissa inte? Hur kommer det sig att 

vissa  föremål  smälter  in  lättare med  ens  identitet  än  andra? Om kvalitén  överförs  från 

produkten  till  konsumenten, varför  tar då  identitetssökande aldrig slut? Vad är det  som 

driver konsumenter  till nya produkter och  identitet? Svaret kanske ligger  i att  individen 

vill vara unik och inte en i mängden. Enbart detta kan göra konsumenten unik, men det är 

i stort sett omöjligt då produkter idag är massproducerade. 
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Genom  en  fallstudie  av Louis Vuitton  kommer vi  att  undersöka  vad  det  är  som  driver 

kunderna att köpa deras produkter. Att köpa en väska för tusentals kronor istället för en 

med samma funktion för en bråkdel av priset, varför? 

1.4 Problemformulering

Hur fängslas konsumenter till att köpa dyrbara produkter då en snarlik produkt kan köpas 

för en mycket liten del av priset? Har konsumenters identitetssökande genom konsumtion 

övergått till en drog?

1.5 Syfte och målgrupp

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  i  vilken  grad  en  lyxprodukt  kan  påverka 

konsumentens identitet. Kan det gå så långt att behovet av att köpa lyxprodukter blir som 

en drog? Vi vill vidare se vad det är som utlöser konsumenternas köpbehov av dyrbara 

produkter med kundidentitet i fokus.

Denna uppsats riktar sig till människor intresserade av strategi och marknadsföring, men 

är även riktad till personer med intresse för mode, lyx och dess fenomen.

1.6 Avgränsningar

Då vi ställde oss  inför uppdraget att skriva denna uppsats där  lyxprodukter  innefattades 

kom  vi  snabbt  överrens  om  att  tillämpa  modebranschen  eftersom  den  är  en  del  av  

konsumenters vardagliga beteende. Vi ansåg att kläder och accessoarer är produkter som 

de  flesta  behöver  eller  har.  Andra  alternativ  hade  varit  att  tillämpa  ett  elektroniskt 

varumärke eller bilmärke. Gällande exempelvis  en bil  som går att klara sig utan då det 

finns alternativa transportmedel. Mode var även det som tilltalade oss mest. Vi har valt 

att undersöka Louis Vuitton eftersom vi fann det fascinerande hur de lyckats bygga upp 

ett av de största varumärken i världen. Det finns givetvis ett flertal aktörer i 
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lyxbranschen inom mode men vi ansåg att Louis Vuitton var mest passande då de har en 

anrik historia och då vi anser att de personifierar lyx i allra högsta grad. Utöver detta hade 

vi även kontaktpersoner som vi visste kunde underlätta datainsamlingen. Att fokusera på 

ett  företag och  inte  flera underlättar även  för oss  att kunna uppnå en genomgående  röd 

tråd i uppsatsen. Vi har även valt att fokusera oss på enbart Skandinavien då det blir lite 

brett  att  undersöka  fler  länder  då  konsumentbeteendet  skildras  i  olika  världsdelar  och 

kulturer.

Vi kommer även att använda oss av begreppet konsumentidentitet, med det syftar vi på 

konsumentens  ytliga  identitet,  och  givetvis  inte  självaste  identiteten. Det  kan  vara  den 

identitet  som  konsumenten  förmedlar  utåt  och  hur  han/hon  uppfattas  av  utomstående 

människor  som  inte  är  bekanta  med  konsumenten.  Det  är  hur  konsumenten  vill  att 

utomstående ska uppfatta denne.

Denna definition av beroende förknippat med drog kommer att användas i uppsatsen:

’…beroende kan ha sin grund i upplevelser av upprymdhet (eufori), befrielse från 

ångest  och  smärta  (negativ  eufori),  vakenhet  och  skärpa,  avspänning  och  lugn 

eller  drömska  fantasitillstånd.  Det  kan  också  vara  uttryck  för  önskan  om  en 

förändrad livsstil där gemenskap kring droger och samvaro med likasinnade är ett 

centralt innehåll även kallat drogkultur.’ (Andersson, 2007)
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1.7 Disposition

Kapitel 1 Inledning

I det inledande kapitlet har vi förklarat bakgrunden till vår uppsats samt historia om det 

valda  företaget.  Detta  kommer  att  leda  till  en  problemdiskussion  samt  vår 

problemformulering.  Efter  detta  kommer  syfte  och  målgrupp  att  definieras.  Slutligen 

kommer en disposition av uppsatsen att ges.

Kapitel 2 Metod

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi använt oss av. Vi kommer också 

att berätta om våra intervjuobjekt samt om den källkritik vi stött på. Vårt val av teoretisk 

referensram kommer även att presenteras.

Kapitel 3 Teori

Detta  kapitel  tar  upp  de  teorier  vi  valt  samt  förklarar  vi  varför  de  är  viktiga  för  vår 

uppsats. 

Kapitel 4 Empiri och Analys

Empiri och analys kommer att tas upp parallellt. Detta för att undvika upprepningar och 

lättare kunna utföra en djupare analys. Här kommer både vår primär och  sekundärdata 

att behandlas. 

Kapitel 5 Slutsats

Här kommer vi att presentera vår slutsats av uppsatsen, det vill säga vad vi kommit fram 

till samt visa hur vi uppnått vårt syfte.



Lyxprodukter – drog eller nödvändighet?

16

2 METOD
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi har använt. Vi kommer också att 

berätta om våra intervjuobjekt samt om den källkritik vi stött på. Vårt val av teoretisk 

referensram kommer även att presenteras

2.1 Metodologiska överväganden

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning

Holme och Sölvang (1991) menar att kvantitativ och kvalitativ forskning bygger på hur 

information samlas in, undersöks och sedan analyseras. Davidsson (2003) förklarar att 

den kvantitativa metoden har fokus på mätningar, statistiska tester och siffror och att den 

kvalitativa metoden möjliggör  djupare  studier  av  primärdata  och  artiklar.  I vår  uppsats 

har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod bestående av  intervjuer observationer 

samt litteratur, men som förstärks med hjälp av kvantitativ data bestående av resultat från 

frågeenkäter. Vi har valt att använda den kvalitativa metoden för att få mer uttömmande 

information om företaget och dess kunder, men även för att den är mest  lämpad för att 

kunna besvara vårt syfte.

Intervjuobjekten är personer som innehar kunskap om Louis Vuitton samt personer som 

konsumerar  lyxprodukter.  Vi  har  genomfört  ca  40  intervjuer  av  denna  typ.  Enkäterna 

besvarades av företagets kunder utanför en butik i Köpenhamn, antalet svarande var ca 60 

personer  i  olika  åldrar. Dessa  60  personer  valdes  ut  slumpmässigt medan  de  andra  40 

valdes mer efter sina konsumtionsvanor och livsstil. Källor kan på många sätt anses vara 

subjektiva i den mening att de är skrivna ur olika synvinklar, de är därför mer lämpade att 

angripas av en kvalitativ metod, vilken hjälper oss att bedöma källans trovärdighet. 
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2.1.2 Normativ och explorativ ansats

Vi är inte ute efter att agera som rådgivare eller att förbättra något, och kommer därför att 

använda  oss  av  en  explorativ  ansats.  Vi  vill  exempelvis  kunna  förklara  varför  kunder 

föredrar Louis Vuitton, det vill säga en lyxprodukt, framför en vanlig produkt.

Då vi använder en explorativ ansats ger det oss fördelen att kunna förklara nutida kunders 

köpbeteende  och  hur  Louis Vuitton  väletablerats  till  ett  starkt  troget  varumärke.  Detta 

hjälper  oss  att  lättare  kunna  analysera  och  urskilja  varför  individer  väljer  att  köpa 

lyxvaror.

2.1.3 Abduktion

Vi  har  använt  oss  av  redan  existerande  teorier  som  utgångspunkt  för  att  klargöra  våra 

funderingar. Vi  har  också  valt  att  ha  verkligheten  som  utgångspunkt  för  att  få  en mer

trovärdig  utredning.  Vid  genomgång  av  data  har  vi  gått  från  teori  till  empiri  och  vice 

versa. Detta då det uppstått gap som endast har kunnat fyllas genom att ta fram ny data. 

Med andra ord har vi haft ett iterativt arbetssätt. 

Inom forskning finns det enligt Alvesson (1994) två olika typer av ansatser, induktiv och 

deduktiv ansats. Vid en observation av verkligheten, som efterföljs av ett problem som i 

sin  tur  förklaras utifrån  en viss  teori,  behandlas  den  induktiva  ansatsen. Den deduktiva 

ansatsen  däremot  används  tvärtemot,  det  vill  säga  en  förutbestämd  teori  appliceras  på 

verkligheten för utefter det förklara ett problem. Uppsatsen behandlar en kombination av 

de  två  ansatserna  vilket  enligt  Alvesson  (1994)  brukar  kallas  abduktion.  Vi  ansåg  att 

denna kombination var nödvändig för att få en djupare och mer intresseväckande analys.  
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2.2 Primärdata

Vi  har  använt  oss  av  primärdata  bestående  av  intervjuer  med  personer  som  har 

anknytning  till  Louis  Vuitton.  Det  har  varit  allt  från  golvanställda  i  Louis  Vuittons 

butiker  till  högre  professionellt  anställda  på  manager  nivå.  Vi  har  även  genomfört 

intervjuer  med  potentiella  kunder  för  att  kunna  urskilja  deras  köpbeteende  via 

frågeformulär  och  observationer.  Vi  anser  det  vara  viktigt  med  intervjuer  då  vi  vill 

försöka komma närmare Louis Vuitton. Vi anser att det inte är möjligt att göra en djupare 

undersökning  endast  baserat  på  sekundärdata.  Genom  att  samla  och  utvärdera  en 

blandning av primär och sekundärdata samt observationer kan vi få en djupare förståelse 

för företaget och dess kunder.

2.2.1 Intervjuobjekt

Bernard Catry, Professor HEC Lausanne, Schweiz

Cayetano Fabry, Store Manager Louis Vuitton Genève, Schweiz

Christina Berthlin, Butiksanställd Louis Vuitton Stockholm

Slumpmässigt utvalda kunder

2.2.2 Val av intervjuobjekt

Vi  ville  få  en  mångsidig  bild  av  Louis  Vuitton  och  intervjuade  därför  personer  med 

anknytning  till  lyxbranschen  samt olika  typer  av kunder. Vi pratade  även med bekanta

som  vi  vet  konsumerar  Louis  Vuitton  för  att  få  mer  ingående  information  om  deras 

åsikter om företaget samt varför de köper Louis Vuitton. Vi valde att  intervjua bekanta 

för att vi anser att dessa är mer ärliga i sina svar eftersom vi känner dem mer personligen 

och vet mer om deras livsstil samt vad de brukar konsumera. De kunder vi inte känner är 

inte  tillräckligt för att få uttömmande svar eftersom vi  inte känner dem personligen och 

vet hur de lever sitt dagliga liv. 
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2.2.3 Intervjumetod

Våra intervjuer består av intervjuer med en butiksanställd i Sverige samt intervjuer med 

olika kunder. Vi har även kontaktat  inköpschefen på Louis Vuitton i Genève, Cayetano 

Fabry,  samt  en  professor  på  handelshögskolan  i  Lausanne,  Bernard  Catry.  Catry  som 

under många  år  har  arbetat  på  Louis Vuitton.  Intervjuerna  har  genomförts  via  email, 

telefon samt face to face bemötande. De olika kunder vi ställt frågor till är slumpmässigt 

utvalda utanför  en Louis Vuitton  butik  i Köpenhamn. Kunderna  fick besvara  en  enkät. 

(Se  bilaga  3).  Frågorna  på  enkäten  var  enkla  och  välformulerade  för  att  få  korta  samt 

förståeliga svar, men även för att underlätta vid sammanställningen av enkäterna. 

Enkätundersökningen  genomfördes,  som  vi  nämnt  ovan,  i  Köpenhamn. Där  utförde  vi 

även  observationer  av  kundernas  köpbeteende  i  butiken.  Vi  intervjuade  även  en 

butiksanställd i Sverige för att få en bättre uppfattning om försäljningen och om hur den 

typiska  kunden  ser  ut.  Till  vår  kontakt  i  Genève  skickade  vi  frågorna  via  mail  innan 

intervjun  genomfördes  via  telefon. Detta  för  att  försäkra  oss  om  att  svaren  skulle  vara 

omsorgsfulla och välformulerade  istället  för  impulsiva. Till professor Catry skickade vi 

ett flertal mail med frågor som uppstod under arbetets gång. 

Eftersom  vi  inte  hade  någon  erfarenhet  av  att  intervjua  tog  vi  hjälp  av  boken 

”Intervjuteknik”  av  Häger  (2001).  Vi  har,  som  vi  nämnde  tidigare,  haft  kontakt  med 

professor Catry och vår kontakt Fabry i Genève kontinuerligt under arbetets gång för att 

kunna  fullständiggöra  den  information  vi  fått.  Vi  ansåg  att  det  var  lättare  att  utföra 

intervjuerna till personer som inte befann sig i närheten via mail eller telefon på grund av 

tidsbrist  och  resekostnader.  Det  gällde  de  intervjuer  där  intervjuobjekten  befann  sig  i 

Genève och Stockholm. Vi var medvetna om att en intervjuareffekt kunde uppstå, vilket 

innebär  att  intervjuarens  fysiska  närvaro  kan  påverka  den  som  intervjuas  i  form  av 

han/hon  uppträder  annorlunda  och  kanske  inte  är  helt  ärligt. Det  är  därför  viktigt  som 

intervjuare att ge ett neutralt intryck för att intervjuarobjektet inte ska känna sig pressad. 

Telefonintervjuer  har  både  för  och  nackdelar,  det  kan  vara  lättare  för  den  som  blir 

intervjuad  att  intervjuarobjektet  vågar  vara  ärlig,  nackdelen  är  dock  att  den  personliga 

kontakten, som annars skapas, försvinner. 
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2.2.4 Bearbetning av primärdata

Efter det att intervjuerna var klara sammanställdes all information. Intervjun med Fabry 

skickades  tillbaka  till  honom  för  korrigering  för  att  undvika  fel  och missuppfattningar. 

Det är viktigt att intervjuaren och den som intervjuas är likasinnade (Jacobsen, 2002).

Observationen  som  utfördes  i Köpenhamn  gav  inte  tillräckligt med  information  och  vi 

åkte  därför  dit  ytterligare  en  gång. Vi  observerade  och  pratade  även med  fler  bekanta,

som vi vet  är kunder hos Louis Vuitton. Detta  för  att  få mer  ingående  information om 

kunderna och deras åsikter och beteende. Vi frågade spontana frågor om vad som utlöstes 

hos kunderna då de köpte Louis Vuittonprodukter. Tanken med detta var att  få  reda på 

om kunderna ansåg sig ha ett beroende av att köpa lyxprodukter.

2.2.5 Kritik av primärdata

Primärdata har varit avgörande för att kunna skriva denna uppsats.  Intervjuobjekten har 

varit till stor hjälp. De har varit delaktiga och engagerade. Tack vare intervjuerna har vi 

fått en djupare  insikt  i Louis Vuittons verksamhet och värderingar. Det kan dock alltid 

ifrågasättas om intervjuerna varit vinklade och verklighetstrogna. En del  information är 

konfidentiell  och  vi  hade  därför  svårt  att  veta  om  Louis  Vuittons  egentliga 

framtidsutsikter  och  även  varför  de  agerar  som  de  gör  i  vissa  situationer.  Avseende 

enkäterna till kunderna blir det lätt att dra alla över en kant eftersom det var en ren slump 

att det blev de kunder som det blev. 
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2.3 Observationer och enkätundersökningar

2.3.1 Observationer

Vid observationerna tittade vi på konsumenternas identitet utåt, det vill säga vad de hade 

på sig i form av kläder och accessoarer. Det går givetvis inte att se hur en kund är utifrån 

vad de har på  sig, men det ger en bild  av hur kunden vill  vara  samt hur denne vill  bli 

uppfattad.  Vi  observerade  även  flödet  in  och  ut  genom  butiken  samt  hur  många  som 

köpte något. 

2.3.2 Enkätundersökning

Vi  har  utfört  två  enkätundersökningar.  Totalt  har  100  personer  deltagit.  60  av  dessa 

personer  är  personer  som  vi  slumpmässigt  fångat  utanför  Louis  Vuittons  butik  i 

Köpenhamn. Denna grupp kommer vi att benämna som ”de okända”. Anledningen till att 

vi  inte  nöjde  oss med dessa  respondenter  är  att  vi  under uppsatsens  gång kände  att  de 

kanske inte svarade helt ärligt om exempelvis varför de köpte Louis Vuitton produkter. 

Ingen av dem erkände direkt att de köpte lyxprodukter för att höja sin status, vilket vi tror 

är  en  av  anledningarna  till  varför  en  kund  köper  lyxprodukter.  De  resterande  40 

respondenterna  är  därför  personer  som  vi  har  kontinuerlig  kontakt  med,  det  vill  säga 

bekanta  och  som  därför  kommer  gå  under  benämningen  ”de  bekanta”.  Vi  valde  att 

intervjua  ”de  bekanta”  för  att  få  djupare  och  mer  trovärdig  information  om  kunders 

beteende. De bekanta är personer som köper lyxprodukter ofta och som har det som sin 

livsstil.  Vi  vet  mer  om  ”de  bekanta”  och  deras  liv,  vilket  gör  att  de  gav  oss  mer 

uttömmande svar. 
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2.4 Sekundärdata

Vi  har  samlat  in  relevant  sekundärdata  som  är  behövlig  för  att  undvika  partiska  källor 

som kommer utifrån Louis Vuitton. De vi  främst använt oss av består av facklitteratur, 

artiklar och information från hemsidor på Internet.

2.4.1 Datainsamling

Den  facklitteratur  vi  använt  oss  av  har  vi  fått  genom  tidigare  lästa  kurser  samt 

litteratursökningar i Lovisa, som i sin tur lånats på Lunds Universitets diversa bibliotek. 

Den  sökmotor  vi  använt  oss  av  är  Google.  Sökningarna  har  ändrats  successivt  under 

arbetets gång då det i efterhand dykt upp nya relevanta områden.

2.4.2 Kritik av sekundärdata

När det gäller data från företagets hemsidor bör dessa granskas med ett kritiskt öga då de 

kan anses vara partiska och vinklade. Det gäller att vara kritisk till de data som samlas in 

och  göra  en  bedömning  om  författaren  har  en  positiv  eller  negativ  uppfattning  till 

företaget  och  utefter  det  vara  objektiv.  Därför  kan  det  vara  bra  och  se  om  det  finns 

liknande skrifter från andra författare och om det finns någon liknelse eller inte. I vårt fall 

har vi använt oss av mestadels facklitteratur och det i sin tur anses vara en trovärdig källa. 
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3 TEORI
I detta kapitel behandlar vi de relevanta teorier och modeller som är applicerbara i 

analys- och empiridelen i uppsatsen. 

Vi kommer att använda oss av ett antal utvalda teorier och modeller för att kunna uppnå 

syftet med denna uppsats. Vi har gjort en fallstudie av Louis Vuitton och kommer först 

och främst att tillämpa Solomon et als teorier om konsumentbeteende. Detta gör vi för att 

få en tydligare bild av varför kunder köper produkter och hur detta kan kopplas till 

konsumentidentitet. Efter det kommer vi att förklara skillnaden mellan en lyxprodukt och 

en vanlig produkt med hjälp av B. Catrys teorier samt mer djupgående förklara vad en 

lyxprodukt är. Vidare kommer vi att redogöra för ett varumärkes betydelse med hjälp av 

teorier från D. Pelsmacker samt Salmon et al. Slutligen kommer vi med hjälp av J.N 

Kapferers teori om Brand Identity klargöra varför ett varumärkes identitet är viktigt och 

hur det kan kopplas till konsumentidentitet.

3.1 Konsumentbeteende

Att  konsumera  i  det  västländska  samhället  vi  lever  i  idag  har  blivit  ett  beroende  för 

många. Konsumtion gör att konsumenter får en förälskelse för sin egen identitet, vilket i 

längden  kan  göra  att  de  hamnar  i  riskzonen  för  att  inleda  ett  liv  som  förlitar  sig  på 

utomstående  tillbehör.  De  här  tillbehören  kan  leda  till  missnöje,  otillfredsställelse  och 

viss meningslöshet. Konsumenter har hamnat  i  en  spiral där de  ständigt  söker efter  sin 

identitet och konsumerar för att förtydliga denna.  Identitet är ett koncept vars egennytta 

grundas på psykologiska  aspekter. Ordet  identitet härstammar från  latinspråket och står 

för likhet, kontinuitet och distinktion av föremål (Lang et al, 2006).
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Hur kunde identitet förändras från ett faktum till ett problem? Vad har det egentligen för 

relation  till  konsumtion? Detta  är  ett  fenomen vi  kommer  att  behandla  genomgående  i 

denna uppsats och som knyter an till förhållandet mellan individen, kännedomen om dem

själva samt vad de konsumerar.

Fältet  konsumentbeteende  täcker  ett  brett  område:  det  är  studien  över  processen  då 

individer eller grupper väljer, köper, använder eller disponerar produkter,  tjänster,  idéer 

eller  erfarenheter  för  att  tillfredsställa  behov  och  begäran.  Konsumenter  varierar  från 

småbarn som köper godis till en ordförande som ska göra en stor  inköpsaffär. Behoven 

som  ska  tillfredsställas  sträcker  sig  från  hunger  och  törst  till  kärlek,  status  och  även 

spirituell uppfyllelse. (Lang et al, 2006)

Det finns ett växande intresse för konsumentbeteende inte enbart inom marknadsförings 

områden  utan  även  utifrån  de  sociala  aspekterna.  Detta  har  lett  till  en  ökad 

uppmärksamhet  åt  den  ökande  betydelsen  av  konsumtion  i  våra  dagliga  liv,  i 

organisationen av våra dagliga aktiviteter och i vårt identitetsskapande. Konsumtion kan 

ses som en viktig del av våra sociala, psykologiska, ekonomiska, politiska och kulturella 

liv som i dag avspeglar hur vi är som människor. (Jackson, 2004)

Solomon  et  al.  (2006)  menar  att  konsumentbeteende  blir  som  ett  rollspel  där 

konsumentbeteendet i det här avseendet liknar pjäsen där varje konsument har ett manus 

och kläder som är nödvändiga för ett bra skådespel för det tillfället. Eftersom människor 

har flera roller, kan de modifiera sina konsumtionsmönster utefter den ”pjäs” som de är i 

vid just det tillfället. Konsumenter engagerar sig med andra ord i olika ”pjäser” där de vid 

olika  tillfällen  har  olika  roller.  En  klassisk  roll  är  när  konsumenten  är  en  så  kallad 

”väljare” – någon som kan välja mellan olika alternativ och utforska diverse kriterier för 

att till slut göra sitt beslut. Konsumenten kan dock ha fler bekymmer än att göra det rätta 

valet.  Vi  är  alla  involverade  i  ett  kommunikationssystem  genom  våra 

konsumtionsaktiviteter som därigenom kommunicerar vår status och roll. 
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Vi  är  ibland  ute  efter  att  skapa  en  identitet,  det  ”verkliga  jag”,  med  hjälp  av  diverse 

konsumtionsaktiviteter. Den huvudsakliga anledningen för våra konsumtionsmönster kan 

även vara en utforskning av vissa av de möjligheter som marknaden har att erbjuda oss, 

eventuellt  en  strävan  efter  ”en  äkta kick av nöje”. Den mer konkreta  sidan  säger  att  vi 

känner  oss  som  offer  för  otillförlitliga  och  skadliga  erbjudanden  och  tar  avstånd  från 

dessa genom att vara aktiv i konsument rörelser. Vi kan också reagera emot producentens 

auktoritet genom att använda deras produkter och ändra dem till något annat. Ett exempel 

är då militärstövlar helt plötsligt blev ”normala” bland konsumenter såsom fredliga tjejer. 

Vi  kan  ta  handling  genom  att  agera  som  ”politiska  konsumenter”  då  vi  bojkottar 

produkter  från  företag  eller  länder  vars  beteende  motsäger  våra  etiska  eller 

miljöstandards.  Följaktligen  kan  vi  som  konsumenter  vara  väljare,  kommunicerare, 

identitetssökare,  nöjessökare,  offer,  rebeller  och  aktivister  –  ibland  på  en  och  samma 

gång. (Solomon et al, 2006)

Konsumentbeteende  är  en  process.  I  dess  tidiga  utvecklingsstadier  var  området  ofta 

refererat  som  köparens beteende,  som  reflekterade  betoningen  över  interaktionerna 

mellan  konsumenter  och  tillverkare  vid  inköpstillfället.  Marknadsförare  har  nu 

identifierat  att  konsumentbeteende  är  en  löpande  process,  inte  enbart  då  konsumenten 

betalar och i sin tur får sin produkt eller service som resultat av detta. 

Solomon  et  al.  (2006)  menar  att  själva  utbytet,  där  två  eller  fler  organisationer  eller 

människor ger eller tar emot något av värde, är en integral del av marknadsföring. Medan 

utbyte förblir att vara en viktig del av konsumentbeteende som inkluderar de delar som 

påverkar konsumenten före, under och efter ett köp. 

”Branding” har skiftat från att vara ett märke som diskrimineras mellan konsumenter till 

att vara ett verktyg för att identifiera sig själva. Konsumentbeteende involverar ett flertal 

aktörer. En konsument är generellt  tänkt som en person som identifierar ett behov eller 

begäran, köper en produkt och disponerar den under tre stadier i konsumtionsprocessen. I 

många  fall  kan  dock  ett  flertal  personer  vara  inblandade  i  processen.  Köparen  och 

användaren behöver  nödvändigtvis  inte  vara  samma  person,  som när  en  förälder  köper 

kläder till sitt barn eller tonåring. I andra situationer kan det finnas någon som påverkar 

en att köpa eller att avstå från att göra det. Slutligen kan konsumenter vara organisationer 
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eller  grupper där  enbart  en person  väljer  vad  som  ska köpas  som  i  sin  tur  kommer  att 

användas av många. (Solomon et al, 2006)

Konsumentens  riktmärke,  enligt  den  ekonomiska  teorin,  är  att  välja  en  serie  produkter 

som  maximerar  tillfredställelse  eller  nytta  i  relation  till  inkomsten.  Konsumenten 

förbrukar sin budget och väljer två produkter, produkternas pris och inkomsten är redan 

fastställd  och  följaktligen  är  enbart  kvantiteten  av  dessa  två  produkter varierade  för  att 

maximera nyttan och få en ökad tillfredsställelse.(Black, 2004)

3.1.1 The Self

Det så kallade ”selfconcept” är den tro en konsument har om sitt eller sina attribut och 

hur han eller hon utvärderar dessa kvalitéer. Medan ens generella ”selfconcept” kan vara 

positivt  finns det vissa delar  av ”the  self  ”som kan utvärderas  att  vara bättre  än  andra.   

Som det nämndes tidigare använder sig konsumenter av olika roller för att förtydliga och 

definiera sina sociala  roller och på så sätt bli en del av sig själv. De externa föremålen 

som vi anser en del av oss blir en del av vår ”extended self”. (Solomon et al, 2006)

Många materiella föremål, från personliga inventarier och djur till landområden bidrar till 

ett  skapande  av  konsumentens  identitet.  I  stort  sätt  alla  kan  nämna  en  ägodel  som  har 

mycket av en själva i sig, det kan vara allt från en bild till en skjorta eller en bil. Det går 

att skapa en noggrann biografi om någon genom att enbart gå in på dennes kontor eller 

sovrum. I en omfattande studie om ”the self” och dess possessioner  togs  fyra nivåer av 

”the  extended  self”  upp.  Dessa  varierade  från  personliga  föremål  till  ställen  och  saker 

som innebar att konsumenter kände sig rotade i deras större sociala levnadsförhållanden.

! Individual level – Konsumenter  inkluderar många  av  sina  personliga  ägodelar  i 

sin självdefinition. Dessa produkter kan vara allt ifrån smycken, bilar, kläder med 

mera. Här går det att säga att ”vi är vad vi har på oss”, vilket avspeglar tron om att 

ens ägodelar är en del av vem individen egentligen är.
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! Family level – Denna del av ”the extended self” innefattar en konsuments bostad 

och möbler. Huset  kan  ses  som en  symbolisk  kropp  för  familjen  och är  ofta  en 

central identitetsaspekt. 

! Community level –  Det  är  den  standard  att  konsumenter  framställer  sig  själv

utefter vart dem bor och varifrån de kommer. 

! Group level – Konsumenters anknytning till sociala grupper kan anses som en del 

av en själv. En konsument kan känna att vissa områden, monument eller idrottslag 

är en del av ”the extended self”. (Solomon et al, 2006)

3.1.2 Konsument som identitetssökande

Föreställningen  att  konsumenten  är  identitetssökande  avspeglar  besattheten  med 

varumärken, förtrollningen med skillnader, tecken och framförallt framtoningar. Vi ser på 

identitet, inte enbart som berättelsen om vem vi är, utan även en fantasi av vad vi önskar 

vara.  Identitet  är  inte  enbart  en  utsmyckad  värdering  över  våra  äventyr,  det  vi  har 

åstadkommit  och  ens  motgångar,  men  även  ett  nät  av  sanning,  halvsanning  och 

önskningar  som  går  i  uppfyllelse  som  bevarar  oss.  (Lang  et  al:  2006)  Redan  vid  tidig 

ålder associerar vi  föremål med oss  själva. Nedan visas  ett  exempel på en 7åring  som 

samtalar med sin far:

My owl collection is very valuable to me; it  is a part of me. It´s like my hair. If 

you lose your hair you are sad, if I lost my owls I´d be sad. (Lang et al, 2006: 46)

På detta sätt kan vissa materiella  föremål bli  centrala delar av ens personliga  förflutna, 

som utan dessa skulle vara otänkbara. Sökandet efter ett särskilt föremål, oavsett om det 

är något spirituellt eller ytterliggare en uggla  i barnets kollektion, kan vara en väsentlig 

del  av en människas  livshistoria. Upptäckten av  föremålet kan  tilldela berömmelse och 

frambringa  stolthet.  Genom  detta  är  sökandet  för  särskilda  föremål,  ”äventyren”  som 

sammandrabbas  längs vägen,  glädjen och berömmelsen  som åstadkoms vid upptäckten, 

en del av individens identitet. 
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Lang et al. (2006) påpekar att till skillnad från barn som formar en anknytning till deras 

gossedjur etablerar inte konsumenter i västvärlden en djupsinnad relation till majoriteten 

av de varor som de konsumerar. Istället används de med opportunistiska och klart synliga 

sätt, de är väl medvetna om följden utåt och hur deras image påverkas av konsumtionen. 

Barn gillar och ogillar föremål spontant, de skapar inte identiteter runt omkring dem, men 

när de når sin skolålder förloras oskyldigheten till att gilla eller ogilla. Att  tycka om O

fashionabla  leksaker,  att  bli  vänner  med  opopulära  barn,  klä  sig  med  gammalmodiga 

kläder knyts automatiskt till deras image och identitet. När de sedan når tonåren blir varje 

val  av  stor  betydelse; mode,  att  röka  eller  inte,  dialekter,  vänskapskretsar,  musik med 

mera blir ett förtydligande av ens identitet. Konsumtion blir övergången från barndom till 

vuxenlivet.  Vad  som  är  ännu  viktigare  är  att  bland  alla  dessa  ingredienser  skapa  en 

individuell stil, en övertygande image. Identitet i det här avseendet är inte skapandet och 

framställningen  av  vilken  image  som  helst,  utan  en  som  kräver  respekt.  Individer  kan 

följaktligen  köpa  sin  identitet  precis  som  företag  kan  köpa  en  ny  image  och  i  sin  tur 

förändra sin identitet genom att ta sig an nya symboler och tecken. 

Shopping is not merely the acquisition of things: it is the buying of identity. 

(Clammer, 1992: 195)

The identity of the consumer is tied with the identity not only of the brand, but of 

the company that produces it. (Davidson, 1992: 178)

Dessa argument påstår  att  produkters  image och kvalitéer  förs vidare  till  konsumenten, 

antingen självmant  eller  i kombination med andra produkter.  Identitet är  i huvudsak en 

typ  av  ”Selfimage”  som  resulteras  av  produktimage. Överlag  är  konsumentens  största 

bekymmer att ha råd med de produkter som fordras för att bibehålla sin identitet. (Lang et 

al, 2006)
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3.2 Olika konsumenter och lyxprodukter  

För att förklara djupare vilka konsumenter som köper lyxprodukter, kan vi ta hjälp av de 

fakta vi fått från Bernard Catry. Han menar på att konsumenterna kan delas in i tre olika 

typer; de tunga, vanliga  och  tillfälliga konsumenterna. De  tunga  konsumenterna köper 

produkten  för  att  den  speglar  deras  livsstil,  de  köper endast  lyxprodukter  av  toppklass. 

Dessa konsumenter är ofta från 45 år och uppåt och har mycket god ekonomi. De vanliga 

konsumenterna  konsumerar  lyxprodukter,  men  kan  även  tänka  sig  att  köpa  vanliga 

produkter. Dessa konsumenter har ofta  ett  fast  jobb och är  relativt högt uppsatta. Även 

dessa har ofta god ekonomi eller ett tillskott av pengar som de kan tänka sig spendera på 

lyxprodukter. Det kan variera  från de dyraste och mest  toppklassiga produkterna  till  de 

vanliga  produkterna.  Slutligen  är  de  tillfälliga  konsumenterna. De  är  oftast  unga, men 

innehar olika inkomster eller pengatillskott. Dessa konsumenter köper vid något tillfälle 

en  lyxprodukt och  tar det  som  finns  tillgängligt  i  butiken, dessa köp brukar oftast vara 

spontana och oplanerade.

3.3 En lyxprodukt vs en vanlig produkt

För att förklara skillnaden mellan en lyxprodukt och en vanlig produkt och därefter kunna 

urskilja vilka konsumenter som köper lyxprodukter framför vanliga produkter har vi tagit 

hjälp av Professor Bernard Catry och hans modeller och teorier. Vi anser att dessa teorier 

är passande då Catry under många år arbetat  inom lyxbranschen som strateg och därför 

har mycket  erfarenhet  om hur  branschen  fungerar  samt  vad  som  skiljer den  från  andra 

branscher.

En produkt tillverkas framförallt för att fylla ett behov hos konsumenten. Detta kan ske 

på  olika  sätt.  En  ”vanlig  produkt”  skapar  inga  direkta  känslor  hos  köparen,  men  den 

täcker  köparens  behov.  Den  produceras  oftast  i  stora  volymer,  fokuserar  på  låga 

marginaler  och  produceras  till  hela  marknaden.    Det  kan  anses  att  en  vanlig  produkt 

därför  inte  påverkar  konsumentens  identitet, men  det  gör  den  då  konsumenten  valt  att 

köpa en billigare produkt som i sin tur avspeglar köparens preferenser. Som exempel kan 

tas en sko från Nike, det är ingen lyxprodukt, men köparen som valt att köpa skon visar 
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fortfarande vad han eller hon står för. Inom marknaden för tillverkning av sportkläder och 

accessoarer finns det inte något direkt lyxvarumärke. Nike, som är ett av världens största 

är dock känt för snygga design och kvalité, men är det ett lyxvarumärke? En lyxprodukt 

ska  exempelvis  ha  unika  distributionskanaler  och  tillverkningsprocesser  (Catry,  2007). 

Nike,  som  har  tillverkat många  av  sina  produkter  i  asiatiska  länder,  som  inte  direkt  är 

förknippande med lyx och kvalité, tappar redan här beteckning på att vara ett företag som 

tillverkar  lyxprodukter.  Företagets  produkter  säljs  dessutom  i  alla  välsorterade 

sportbutiker och priserna  är  inte högt över  andra märken  inom sportbranschen. Nike är 

givetvis mycket innovativa, till exempel i sitt samarbete med Apple och deras Ipod, men 

priset är fortfarande överkomligt och i princip vilken medelinkomsttagare som helst har 

råd med ett par skor från Nike. Det kan dock anses att Nikes produkter för några år sedan 

var mer exklusiva än vad de är idag, eller var det bara en trend då? En lyxprodukt ska ha 

en unik historia och tradition samt hålla sin status i många år oavsett vilka trender det är 

på  marknaden  (Catry,  2007).  Nike  har  inte  någon  speciell  tradition  eller  historia  som 

lockar  köparen,  kanske  i  så  fall  att  någon  duktig  idrottsman/kvinna  burit  företagets 

produkter, men det anser vi inte vara lyx.

De saker vi konsumerar och bär visar vilka vi är.  (Solomon et al, 2006) En  lyxprodukt 

däremot  tillverkas  för  att  skapa  känslor  hos  köparen,  detta  påverkar  givetvis 

konsumentens  identitet  mer  än  en  vanlig  produkt.  Framförallt  för  att  produkten 

produceras  i  små  kvantiteter,  kvalitén  ska  vara  bästa  möjliga,  den  har  selektiva 

distributionskanaler  och  ett  högre  pris,  det  ska  ligga  en  historia  och  tradition  bakom 

produkten, allt detta för att göra produkten sällsynt och speciell för konsumenten. (Catry, 

2007)  Catry  tar  upp  modellen  nedan  som  ett  exempel  på  skillnader  mellan  en  vanlig 

produkt  och  en  lyxprodukt.  Modellen  kan  dock  kritiseras  då  den  tar  upp  en  vanlig 

produkt som något som inte påverkar konsumentens känslor och identitet, vilket vi anser 

att en vanlig produkt gör, dock inte i samma utsträckning som en lyxprodukt.
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Commodity Luxury
Functional need fulfillment Emotional need fulfillment
Kostnads/volym strategi Differentiation strategy
Aim at high volumes Aim at reasonable volumes, rarity, scarcity
Standard product  High quality product
Marketing  Mix:  low  gross  margin  (pris  baserat  på 
funktionalitet), promotions, advertising 

Marketing  Mix:  high  gross  margin  (price  over 
functionality). PR

Mass Distribution: all brands together at retail Selective/ exclusive distribution: No proximity with 
competition, narrow and emotional

Please the mass  Leave  no  one  indifferent,  even  at  the  risk  of 
antoganizing (nice vs mass appeal)

Seek  consensus  on  product  look  and  advertising 
message

Maximizing  consumer’s  perception  of  their  added 
value 

Fig 2. Commodity vs Luxury, Bernard Catry, (2007)

3.3.1 Fyra dimensioner av lyx

En lyxprodukt bör, som vi nämnde ovan, skapa känslor och harmoni, välmående, status, 

ha  en  unik  historia  samt  vara  av  bästa  kvalité.  Produkten  ska  skapa  ett  värde  som 

överträffar  allt  annat,  köparen  till  produkten  ska  känna  sig  speciell.  Lyx  kan 

sammanfattas  som  symboler  och  traditioner,  som  en metafysisk mening  (Catry,  2007). 

För att vidare reda ut vad en lyxprodukt är kommer vi att  ta upp fyra dimensioner som 

definierar lyx i former, definitioner, faktorer som påverkar köparens val av produkt samt 

vad som skapar värde till varumärket. 

 Objective: denna dimension tar upp hur viktigt det är med kvalité. Det är kvalitén som 

ligger till grund för att skapa värde. (Catry, 2007)

- Cultural: den kulturella dimensionen pekar på att produktens ursprung och historia gör 

den mer unik och värdefull. Var produkten är tillverkad har stor betydelse för vilket värde 

produkten får. (Catry, 2007)

- Individual:  den  individuella  dimensionen  trycker  på  att  en  lyxprodukt  ska  vara  ett 

personligt nöje, konsumenten ska känna sig tillfredställd. Detta kan skapas med hjälp av 

mystiska attribut såsom att använda olika typer av emotionella element vid lansering och 

marknadsföring av produkten. (Catry, 2007)
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LUXURY GOODS

OBJECTIVE
1. Definition: quality
2. Purchase determinants: rationality
3. Brand value: actual value

INDIVIDUAL
1. Definition: personal pleasure
2. Purchase determinants : selfsatisfaction
3. Brand value: mystery

CULTURAL
1. Definition: culture
2. Purchase determinants: country
3. Brand value: history

TRIBAL
1. Definition: social
2. Purchase determinants: membership of a group
3. Brand value: communication

« Four dimensions of luxury »  Danielle Allérèz Luxe and .Stratégie (2007 Marketing, 

- Tribal: Den sista dimensionen pekar på att en lyxprodukt ska skapa någon typ av socialt 

status, att konsumenten ska känna att denne tillhör en grupp för att hon eller han köper en 

viss lyxprodukt. Här är det kommunikationen mellan konsumenten och produkten som är 

det väsentliga för att skapa värde. (Catry, 2007)

Dessa fyra dimensioner tyder på att en lyxprodukt hjälper till att tydliggöra konsumentens 

identitet både socialt och  individuellt, men som sagt säger vi  inte att  en vanlig produkt 

inte  påverkar  konsumentens  identitet,  bara  att  en  lyxprodukt  påverkar  den  starkare. 

Huruvida Louis Vuittons produkter påverkar konsumentens identitet kommer vi diskutera 

i analysen.

Vi  anser  att modellen  nedan  tydligt visar vad  som  skiljer  en  lyxprodukt  från  en vanlig 

produkt. Enligt Catry  (2007) är modellen endast  anpassad  för en  lyxprodukt  då den  tar 

upp de dimensioner som inte stämmer in på en vanlig produkt. Dock anser vi att även en 

vanlig produkt kan ha hög kvalité och påverka vilken social grupp köparen tillhör.

För  att  ett  företag  ska  kunna  lyckas  med  att  nå  upp  till  de  krav  som  ställs  på  en 

lyxprodukt  såsom  kvalité,  sällsynthet,  historia  etc.  kan  de  använda  sig  av  olika 

komponenter. Kvalité kan uppnås med hjälp av naturliga och unika material från länder 

med välkänt rykte. Det krävs också mycket kontrollerade och selektiva 
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distributionskanaler  samt  tillverkningsprocesser.  Produkten  bör,  som  vi  nämnde  ovan, 

tillverkas  i  ett  begränsat  antal  och  ha  en  historia  och  tradition  som  lockar  köparen. 

Historia och tradition tar givetvis tid att skapa, en lyxprodukt uppkommer inte på en dag 

såsom en vanlig produkt kan göra då den bara tillverkas i stora kvantiteter direkt till hela 

marknaden. Historien, ritualer och traditioner bakom produkten har betydelse då det visat 

sig  att  lång  erfarenhet  inom  branschen  gynnar  framtiden.  Produkten  ska  skapa  någon 

form av känsla, vilket kan uppnås om konsumenten anser produkten sällsynt och något 

mer än bara en produkt. Om konsumenten vet att produkten till exempel är tillverkad för 

hand och inte av en maskin samt att produkten endast tillverkats i en begränsad kvantitet, 

kommer kunden förmodligen vara villig att betala ett högre pris då denna kan känna sig 

utvald att få bära produkten eftersom inte alla har möjlighet att köpa den. Konsumenten 

vet  också  att  kvalitén  är  bättre  än övriga  produkter  då den kontrollerats  i  alla  led. Har 

produkten  även producerats  under många  år  och  därmed har  en  lång historia,  ger även 

detta mer värde till konsumenten. Prisnivån måste hållas hög för att ge en känsla av att 

produkten  är  något  utöver  det  vanliga,  något  lyxigt.  Det  emotionella  värdet  måste 

frambringas och produkten måste vara estetiskt tilltalande och sensuell. (Catry, 2007)

3.3.2 Key Success Factors

Catry (2007) förklarar att det finns tre stycken Key Success Factors som är specifika för 

lyxbranschen. Det  första  är Brand Control,  det  vill  säga  att  ha  kontroll  på  allt,  såsom 

Brand Identity, kommunikation, distribution, design, kvalité samt produktion. Den andra 

faktorn är Innovation och Kreativitet, denna faktor innehåller tre paradoxer:

1. Innovations paradoxen:  Var  kreativ,  men  konsistent  med  Brand Identity  och 

företagets rötter.

2. Management paradoxen:  Styra,  men  bibehålla  attraktion  och  nyckeldesign: 

kreativa människor.

3. Aquisition paradoxen: Centralisera, men lämna samtidigt lite autonomi.

Den tredje faktorn är tillgång till finansiella resurser, det vill säga att arbeta med Supply 

Chain och Back Office samt att ha resurser till förvärv.



Lyxprodukter – drog eller nödvändighet?

34

Nu har vi avklarat teorin om vad som skiljer en lyxprodukt från en vanlig produkt. Lyx är 

alltså  symboler  eller  traditioner  och  har  en  metafysisk  mening.  Lyx  är  uttrycket  av 

festlighet  och  överflöd.  Det  är  en  hyllning  till  livet  och  fruktbarheten  i  många  olika 

avseenden, exempelvis som att leva inom sociala samhällen i harmoni och fred. Lyx ska 

uttrycka  generositet  och  välstånd.  Lyx  är  skapandet  av  minnesvärda  moment  genom 

ritualer. Det är skapandet av kulturella fenomen, det så kallade art de vivre. Lyx är ett sätt 

att länka det abstrakta till världen. (Catry, 2007) Saker och ting av skönhet och perfektion 

möter det behov som finns ute i världen och lyxprodukter skapas som ett uttryck för det 

underbara, det  åtråvärda. Det  ger  individer  extraordinärt värde och  skönhet. Genom att 

integrera sig med lyxprodukter, skapas social respekt och makt. Att äga en lyxprodukt är 

ett tecken på social status och makt. (Catry, 2007)

Dock är det  inte produkten ensam som skapar värde och stärker konsumentens  identitet 

och status. Produkten måste, anser vi, även ha ett starkt varumärke. En lyxprodukt är till 

exempel ofta nämnd efter  sin  skapare. Vi kommer nu därför att  gå vidare  in på hur  ett 

företag kan bygga upp ett starkt varumärke inom lyxbranschen.

3.4 Varumärkesteori

Nu har vi förklarat skillnaden mellan en vanlig produkt och en lyxprodukt och vill därför 

gå in djupare på att beskriva vad ett varumärke är och dess betydelse för en produkt. Vi 

anser detta vara viktigt för att kunna förstå hur en lyxprodukts varumärke utvecklats från 

grunden,  då  den  kan  ha  ansets  likvärdig  med  andra  vanliga  produkter.  Vi  vill  också 

påvisa ett varumärkes betydelse för konsumenten samt hur detta påverkar konsumentens 

identitet.  Alla  företag  och  organisationer  har  sitt  eget  varumärke  idag.  Det  varumärke 

som konsumenten väljer kan spegla konsumentens identitet och preferenser. En del köper 

de billigare  produkterna  då dessa  anses  vara  det  som konsumenten  föredrar, medan  en 

annan del väljer de dyrare produkterna. Vad  som är gemensamt  för de billiga och dyra 

produkterna är att de har ett varumärke som kan förknippas med konsumentens identitet. 

(Catry, 2007) Vi skulle kunna uttrycka det, som vi nämnde tidigare, att konsumenten är 

vad de köper.
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Vi ska börja med att klargöra fenomenen runt ett varumärke, utifrån varumärkesteorin. Vi 

är medvetna om att denna  teori är mest  lämpad  för en vanlig produkts varumärke, men 

teorin lägger också grunden till något som kan komma att bli ett lyxvarumärke med hjälp 

av några tilläggskomponenter. Dessa komponenter kommer därför att förtydligas senare 

inom denna teori.

3.4.1 Varumärket

Den konkurrens som råder inom de flesta branscherna idag medför att det kontinuerligt 

behövs  innovationer  för  att  erövra  eller  bibehålla  marknadsandelar.  Att  skapa  en 

produktidentitet  genom  ett  starkt  varumärke  är  essentiellt  då  flertalet  produkter  inte 

skiljer sig avsevärt från varandra funktions eller komponentmässigt. (Kotler et al, 2005)

Vi anser det vara viktigt att ha ett starkt varumärke då det leder till en viss säkerhet som 

tas  fram  genom  att  konsumenter  vet  vad  de  får  samt  vad  de  kan  förvänta  sig  av  en 

produkt. Vad konsumenten förväntar sig beror på vilken identitet konsumenter har eller 

strävar efter. De vet att när de väljer att köpa en specifik produkt, är de garanterade att 

produkten  håller  den  förväntade  kvalitén  samt  att  samma  fördelar  upplevs  vid  varje 

tillfälle  produkten  konsumeras.  Definitionen  av  ett  varumärke  kan  vara  en  symbol,  en 

term, ett namn, ett  tecken, en design eller en kombination av några av dessa attributen. 

Varumärket hjälper till att identifiera ett företags produkter eller tjänster samt visar hur de 

differentierar sig från konkurrenter. (Kotler et al, 2005)

Ett starkt varumärke kan inneha fördelar gentemot ett svagt, då de lyckats att differentiera 

sig  och  skapa  något  som  konkurrenterna  inte  har.  Kvalité  och  ett  högt  värde  är  två 

faktorer som ett  starkt varumärke ofta  förknippas med då det  inte är endast produktens 

funktion som är avgörande, utan också den service som erbjuds. Service är ofta svårt för 

konkurrenter  att  kopiera.  Det  kan  dock  vara  komplicerat  att  bygga  upp  ett  starkt 

varumärke om produktens funktionalitet inte är god, eftersom funktionaliteten ligger till 

grund för hur starkt varumärket blir. (Pelsmacker et al, 2007) Vi anser att varumärken är 

viktiga för konsumenter då de ger ett mervärde till produkten, men också för att det är 
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lättare  för  konsumenten  att  hitta  en  produkt  som  passar  samman  med  konsumentens 

identitet.

3.4.2 Brand Equity

Begreppet Brand Equity kan hjälpa oss att uppskatta huruvida ett varumärke klassas som 

starkt eller inte. Detta begrepp förklarar värdet av ett varumärke och kan mätas genom att 

exempelvis  undersöka  hur  mycket  konsumenten  är  villig  att  betala  för  det  specifika 

varumärket.  Ett  starkt  varumärke  kan  förklaras  som  ett  varumärke  konsumenterna  har

god kännedom om samt är lojala mot. Det här i sin tur kan skapa konkurrensfördelar för 

företaget.  Varumärkets  betydelse  har  blivit  ett  måste  för  de  företag  som  agerar  på 

marknaden.  Om  ett  företag  eller  organisation  ska  få  upphovsrättstillstånd  till  sina 

produkter krävs det att de innehar ett varumärke. Detta förhindrar även konkurrenter att 

kopiera företaget samt dess produkter eller tjänster. (Holt, 2003)

Förutom att ett varumärke står för en symbol eller ett namn, är det också andra faktorer 

som  är  betydande.  De  kognitiva  aspekterna  spelar  in  då  varumärken  finns  kvar  i 

konsumenternas minnen, vilket medför att varumärkets reella värde ligger i hur företagen 

fångar konsumenters lojalitet och uppmärksamhet. (Catry, 2007)

Exempel  på  utmärkande  företag,  det  vill  säga  företag  som  lyckats  bygga  upp  starka 

varumärken,  enligt  konsumenterna  är  Ford,  Coca  Cola,  McDonalds  och  Nike. 

Anledningen till att de här företagen valts beror inte bara på att de levererar utmärkande 

fördelar,  innovativa  teknologier  eller  tillitsgivande  service,  utan  för  att  de  genererar  en 

stark anknytning till kultur. (Holt, 2003)
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3.4.3 Successful Brands

I figuren nedan illustreras de attribut som hjälper ett varumärke att bli ännu starkare. Vi 

anser denna modell vara viktig för att visa de grundpelare ett varumärke består av. 

Figur 1 Successful brands - Pelsmacker, et al (2007) s. 43

För  ett  lyxvarumärke  är  de  här  attributen  viktiga,  men  inte  tillräckliga.  Det  krävs 

komponenter  utöver  de  redan  befintliga.  Det  finns  dessutom  en  del  skillnader  på  en 

vanlig produkts varumärke och en lyxprodukts varumärke. (Catry, 2007)

Det  vi  har  identifierat  som  utmärkande  för  ett  lyxvarumärke  är  den  starkt  emotionella 

kopplingen mellan konsumenten och  företaget. En  lyxprodukts varumärke omges av en 

känslomässig  miljö  som  förmedlas  vidare  till  konsumenten.  Exempel  på  komponenter 

kan vara anspelning på lust, kärlek, sex, spänning, begär, åtrå och tro. Om vi jämför en 

annons för en lyxprodukt med en för en vanlig produkt, exempelvis en väska från Louis 

Vuitton med en väska från Wedins, kan vi se att Wedins framhäver funktion medan Louis 

Vuitton  framhäver  känslan  av  att  bära  produkten.  Denna  illustration  förklarar  hur 

lyxvarumärken  fokuserar  på  känslor  framför  funktion,  vilket  är  den  mest  betydande 

skillnaden mellan de två varumärkena (Catry, 2007).
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Ett vanligt varumärke har i de flesta fall fått sitt namn efter sin funktion eller efter hur de 

ska övertala konsumenter. Ett lyxvarumärke däremot döps oftast efter sin skapare 

eftersom skaparens egen stil, originalitet, utveckling samt evolution av varumärket lättare 

frambringas, vilket  leder  till att det är lättare att  skapa de känslor som är viktiga för ett 

lyxvarumärke. Funktionen hos en lyxprodukts varumärke är, som vi tidigare nämnt, inte 

det som ska vara i fokus och kommer därför i andra hand. Ett lyxvarumärkes historik är 

betydande  och  är  alltid  förenat  med  skaparen,  medan  en  vanlig  produkts  historik  är 

förenat med marknadsevolutionen. (Catry, 2007)

Sammanfattningsvis  kan  vi  konstatera  att  när  ett  vanligt  varumärkes  olika  attribut  är 

kopplade  till marknadssammanhang,  är  ett  lyxvarumärkes  attribut  kopplat  till  skaparen 

och dennes personlighet där historik och tradition formar och stärker varumärket. Som vi 

nämnde  tidigare,  om  skillnader  på  en  vanlig  produkt  och  en  lyxprodukt,  påverkas 

konsumentens identitet av en vanlig produkt, men en lyxprodukt påverkan mer. Påverkan 

blir starkare på grund av de emotionella aspekterna, vilka leder till att känslan av att bära 

produkterna blir kraftigare. Den starkare känslan påverkar således konsumentens identitet 

då konsumenterna lockas av den typ av image som ett starkt varumärke medför, och ett 

starkare varumärke kommer av en välutvecklad image.

3.4.4 The self congruence model 

The Self congruence model visar på vad som är fastställande för en individs image samt 

andras  inställning om denne. Det  kan vara var  individen  bor, vad den konsumerar,  var 

han  eller  hon  köper  kläder  eller  kör  för  bil  (Solomon  et  al,  2006).  Det  här  visar  att 

individer vill betala för den image produkten innehar eller för med sig även om produkten 

rent  funktionellt  inte  är  unik.  Det  kan  också  förklara  varför  konsumenterna  föredrar 

lyxvarumärken  framför  vanliga  varumärken.  Ett  varumärkes  identitet  går  hand  i  hand 

med en konsuments identitet.
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3.5 Brand Identity Prism

Då  vi  förklarat  konceptet  med  ett  varumärke  samt  specificerat  vad  som  gäller  för  ett 

lyxvarumärke,  vill  vi  gå  in  djupare  på  ett  varumärkes  identitet.  För  att  kunna  urskilja 

Louis  Vuittons  varumärkesidentitet  har  vi  tagit  hjälp  av  Kapferers  modell  om  Brand 

Identity Prism. Innovation har stor betydelse samtidigt som det är viktigt att behålla sin 

exklusivitet och nisch. En varumärkesidentitet kan urskiljas från historien, den knowhow 

som existerar samt genom kulturella referenser. (Catry, 2007)

I figuren nedan visas Kapferers Brand Identity Prism och dess olika attribut:

Jean-Noël Kapferer’s six facets brand identity prism (1992)

Kapferer (1992) nämner sex olika attribut som beskriver ett varumärkes identitet. Det är 

de fysiska, personliga, kulturella, relations, reflektions och självimageattributen. 

De  fysiska  aspekterna eller kvalitéerna, det vill  säga de konkreta attributen  som gör att 

produkten och dess varumärke blir igenkänt genom dess design, form och material. 

De  personliga  attributen  visar  hur  produkten  eller  varumärket  framställer 

produktens/varumärkets personlighet. 
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De kulturella attributen är de värderingar och normer som omger ett varumärke och som 

ligger till grund för dess kultur.

Relationsattributet förklarar vilken relation konsumenten har till varumärket,  ju starkare 

detta förhållande är, desto mer lojal blir konsumenten till varumärket.

Reflektionsattributet visar den önskvärda bilden av hur konsumenten vill att varumärket 

ska vara. Kan uttryckas som konsumentens uppfattning om varumärket.

Själv-imageattributet  beskriver  hur  individer  ser  sig  själva  eller  känner  sig  då  de 

konsumerar varumärket.

Nu har vi fått en djupare förståelse om vad det är som driver konsumentens köpbeteende, 

fått klarhet i skillnader mellan en vanlig produkt och en lyxprodukt, samt varumärken och 

dess  betydelse.  Detta  vill  vi  integrera  i  en  djupare  empiri  och  analysdel  med  Louis 

Vuitton i fokus.

3.6 Sammanfattning av valda teorier

Definition av en lyxprodukt
Bernard Catry

Varumärkets betydelse
D. Pelsmacker & Solomon et. Al

Brand Identity & Consumer Identity
Kapferer

Konsumentbeteende
Solomon et. Al
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4 EMPIRI OCH ANALYS
I det här kapitlet vill vi ge läsaren en övergripande bild av Louis Vuittons värderingar, 

visioner och dess kunder. Vi kommer sedan att tillämpa de teoretiska modeller vi tagit 

upp för att analysera konsumentbeteende och identitetssökande när det gäller Louis 

Vuittons produkter

4.1 Louis Vuitton och konsumenters identitetssökande

Materiella  ting  är  ett  centralt  kännetecken  för  individers  identitet,  både  psykiskt  och 

kulturellt och det anses inte vara särskilt originellt. Att äga en unik produkt kan avspegla 

en  konsuments  identitet,  dessutom  är  kvalitéerna  av  de  materiella  föremålen  och  dess 

historia ett  tecken på prestige och status  som förs vidare  till  dess ägare. Dessa  föremål 

kan  även  anses  vara  ett  förtydligande  av  konsumenters  identitet  och  klassas  som  ”the 

extended self”.

Materiella  föremål  blir  en  del  av  vår  identitet,  allt  från  kläder,  hus,  barn,  bil  till 

bankkonto. I alla dessa steg blir de materiella objekten en del av identiteten på grund av 

förhållandet som skapas samt den fysiska och emotionella anknytningen till dem. Detta 

kan  återspeglas  i  Louis  Vuittons  kunder.  En  av  respondenterna  från  ”de  bekanta” 

uttryckte sig som ”Jag köper lyxprodukter för att skilja mig från mängden”.

Konsumentbeteende  är  inte  enbart  till  för  att  finna  sin  egen  identitet,  utan  även  för 

sökandet  efter  social  acceptans,  respekt och kärlek  till  sig  själv. Allt detta  föds  från de 

skador vi får från det moderna samhället vi  lever i  idag. Detta leder till bekymmer som 

inte  kan  dämpas  av  enbart  image  eller  materiella  föremål,  det  krävs  andra  metoder. 

Bekymmer grundas på de skador som erhålls genom sitt eget ego och kärlek till sig själv, 

vars  botemedel  kräver  en  formation  av  en  ideal  fantasi  om  sig  själv,  ett  egoideal,  en 

beundran och kärlek om sig själv.  I  en kultur  som domineras av  rollmodeller och  ideal 

innebär konsumtion att ta upp kortvariga avspeglingar för att identifiera sig med sin 
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rollmodell. Rollmodellen  i  sin  tur  förstärker våra  egoideal där perfektion,  skönhet och 

kraft kan byggas upp. 

Shop  till  you drop.  Like  excercise,  it  often  seems  to  present  itself  as  a  form of 

therapy, designed to restore a sense of wholeness and wellbeing after long hours 

of unrewarding work. I feel like hell and I go out for a run, and before I know it, 

everythings OK. (Lasch, 1991:521)

Konsumenter söker ständigt efter ett förtydligande av sin  identitet. Vissa finner det  i de 

allra enklaste produkterna och nöjer sig med det, medan andra strävar och efterfrågar de 

unika och mest exklusiva produkterna, som exempelvis Louis Vuittons produkter. Detta 

görs för att på sitt sätt visa hur de vill identifiera sig själva och hur de vill att andra ska 

uppfatta dem. En av ”de okända” sa vid enkätundersökningen: ”Jag kan relatera till Louis 

Vuittons produkter och de går hand i hand med min personlighet”. 

De  lite mer  ”kräsna”  konsumenterna  vänder  sig  till  de  exklusivare  produkterna  såsom 

Louis Vuitton. Vi kan tycka att det är tämligen oklart varför en konsument får för sig att 

köpa  en väska  hos Louis Vuitton  för  nästan  tio  gånger mer  än  en  liknande  väska med 

samma  funktion.  Det  är  här  det  går  att  ta  steget  och  tänka  till  lite  längre.  Alla 

konsumenter är måna om att göra rätt beslut och att inte bli lurade och göra dåliga val i 

livet. Om det vore ett  faktum att Louis Vuittons priser var orimliga hade det  i  längden 

inneburit att konsumenter insett detta och slutat konsumera, vilken i sin tur hade inneburit 

att de inte haft ett världsledande varumärke med nöjda kunder år efter år. Vart klämmer 

då  skon  för  dem  som  inte  förstår  sig  på detta  fenomen? Vi  tror  och  tycker  att  de  som 

undrar varför  en del  lägger  så mycket  pengar på  lyxprodukter egentligen  kan  förklaras 

med  följande:  Pris  i  förhållande  till  värde. Då  vi  frågade  en  av  ”de  okända”  varför  de 

köpte Louis Vuittons produkter svarade han: ”Jag får mycket mer än bara en produkt, det 

är allt runt omkring och helhetserbjudandet som ger det lilla extra”.

Konsumenter  som  köper  produkter  hos  Louis  Vuitton  anser  det  vara  värt  pengarna 

oavsett storlek på plånbok. Det vill säga att de finner det där extra lilla värdet som inte 

finns i andra vanliga produkter. När vi var i Köpenhamn och observerade konsumenter 
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som gick in och ut ur Louis Vuitton butiken passade vi även på att fråga dem varför de 

konsumerar Louis Vuitton produkter. Kriterierna varierade mellan lyx, kvalité, status, ett 

levnadssätt och en kombination av alla dessa.

Svaren vi fick var att kunderna får en kick av att äga en produkt från Louis Vuitton och 

att de känner att de kan  identifiera sig med produkterna. En av ”de bekanta” påpekade: 

”Känslan av att  lämna Louis Vuittonbutiken med en påse  i handen gör att  jag glömmer 

mina bekymmer”. På detta sätt ökar deras självförtroende och välmående. Har en produkt 

de egenskaper och attribut som ger detta slutresultat hos konsumenten kan det tyckas vara 

värt den där extra lilla slanten. Ser vi på vad konsumenter runt omkring oss konsumerar 

idag för att uppnå välmående, eller  i  alla  fall  försöker att uppnå,  finns det många olika 

aktiviteter. En del röker, festar, reser, spelar på casino eller har en hobby som de lägger 

ner mycket tid och energi på. Dessa aktiviteter blir en form av beroende eftersom det ger 

individen en kick och en positiv känsla, eller som en av ”de okända” uttryckte sig: ”Utan 

min Louis Vuitton väska är jag som en rökare utan cigaretter”.

Det som talar för att konsumera lyxprodukter såsom Louis Vuitton är att de är bestående 

produkter  och  finns  kvar  resten  av  livet,  vilket  till  exempel  inte  en  cigarett  gör. 

Ytterligare en faktor som bör uppmärksammas är att kvalitén på Louis Vuittons produkter 

är av högsta klass, vilket i sin tur leder till en längre livslängd än för vanliga produkter. 

En  av  ”de  okända”  vi  intervjuade  sa:  ”Kvalitén  är  viktig,  köper  jag  Louis  Vuittons 

produkter vet jag att de håller livet ut”.

Från  enkätundersökningen  fick  vi  fram  att  konsumenter  känner  att  deras  behov  och 

begäran kan tillfredsställas genom att köpa en produkt hos Louis Vuitton, de känner även 

att det hjälper dem uttrycka hur de är som människor och att konsumtionsbeteendet är ett 

hjälpmedel  för  att  avspegla  deras  sociala,  ekonomiska,  kulturella,  psykologiska  och 

politiska  liv.  I  det  här  avseendet  blir  konsumentbeteendet  som  ett  rollspel,  där  varje 

konsument vill förtydliga vilken roll de har utåt. Att visa upp sig bärande produkter från 

Louis  Vuitton  tydliggör  i  sin  tur  detta.  Som  vi  nämnde  tidigare  ”triggas”  inte  alla 

konsumenter av att konsumera Louis Vuittonprodukter, alla är vi olika och det gäller 
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även våra behov. Konsumenter vill alla skapa en egen identitet och detta uppnås genom 

att skilja sig från mängden vilket inte hade fungerat om alla konsumerade Louis Vuitton.

Vi anser att de som konsumerar Louis Vuittonprodukter vill förtydliga sitt ”verkliga jag” 

och  visa  att  den  lever  ett  liv  av  lyx  och  har  det  ekonomiskt  säkerställt.  Detta  ger 

konsumenten en stark självkänsla och pondus vilket kan styrkas av en av ”de bekantas” 

uttalanden: ”För mig är Louis Vuitton förknippat med klass och framgång och genom att 

äga  Louis  Vuitton  produkter  avspeglas  detta  även  på  mig”.  Socialt  sätt  känner  sig 

konsumenten bekväm och accepterad och även i vissa fall framgångsrik. Enligt Solomon 

et  al.  (2006)  lever  vi  i  en  värld  där  många  har  rollmodeller.  Genom  att  konsumera 

lyxprodukter  såsom  Louis Vuitton  känner  konsumenter  att  de  lättare  kan  associera  sig 

med dem. Konsumenter känner att deras tillfredställelse och nytta maximeras genom att 

köpa en produkt hos Louis Vuitton,  annars hade de  inte varit återkommande och nöjda 

kunder. ”The self”  förklarar hur konsumenten ser  sig själv eller vill  föreställa  sig själv. 

Vidare  menar  han  att  med  hjälp  av  utomstående  produkter  underlättar  det  för 

konsumenten att identifiera sig själv. Efter de observationer vi genomfört anser vi därför 

att Louis Vuittonprodukter i den här bemärkningen är en del av ens ”extended self”, det 

vill säga externa föremål som konsumenter känner blir en del av sig själva samt hjälper 

dem att skapa sin identitet. 

Konsumenter i västvärlden har blivit besatta av att ändra sig själva till något mer positivt 

med hjälp av externa hjälpmedel. Lang et al. (2006) menar att detta är en konsekvens av 

den  höga  konkurrens  som  råder  i  det  samhället  vi  lever  i  idag  samt  behovet  av 

socialacceptans. Vidare menar de  att  konsumenter  vill  associera  sig med något positivt 

och söker i sin tur sin identitet med hjälp av varumärken som hjälper dem att förtydliga 

denne. Vi anser att konsumtion av produkter från Louis Vuitton förtydligar konsumentens 

identitet, men visar även fantasin om vilka de vill vara. Produkters  image och kvalitéer 

förs vidare till konsumenten. Om en konsument känner behov av att uttrycka detta finns 

alla dessa attribut hos Louis Vuitton, som i sin tur förtydligar konsumentens identitet med 

hjälp  av  den  produktimage  som  Louis  Vuitton  har.  Det  kan  ses  som  att 

varumärkesidentiteten avspeglar sig på konsumentens identitet.    
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4.2 Lyx vs Vanlig produkt

Louis Vuitton är ett av de största företagen inom lyxbranschen. (LVMH Hemsida) 

Fabry (2007) beskriver Louis Vuitton som: ”Historia, kvalité, mode och lyx”. Med andra 

ord ser de sig som ett exklusivt företag. Men vad anser egentligen kunderna?

Vi  har,  som  vi  nämnt  tidigare,  genomfört  observationer  vid  Louis  Vuittonbutiken  i 

Köpenhamn  för  att  se  vad  kunderna  tycker  och  tänker.  Är  Louis  Vuittons  produkter 

lyxprodukter?  Är  Louis  Vuitton  statushöjande?  Varför  köper  kunderna  Louis 

Vuittonprodukter? 

Vi  kan med  hjälp  av Catrys  första modell  om  skillnader mellan  en  lyxprodukt  och  en 

vanlig produkt konstatera  att Louis Vuitton  lyckats med att  lansera sina produkter  som 

lyxprodukter. De har både historia och tradition, då företaget funnits  i 150 år, de tar ett 

högt pris med höga marginaler och de har  selektiva distributionskanaler. De säljer  sina 

produkter i egna butiker som är utplacerade över hela världen, men i ett begränsat antal. 

Alla dessa faktorer visar på att företaget är inriktat på lyx och exklusivitet, men vi anser 

att det  finns brister. Louis Vuitton vill att deras kunder ska känna sig stolta  av att bära 

företagets produkter. Fabry (2007) påpekar att de lägger ner mycket pengar och energi på 

butikernas inredning och god service till kunderna är ett måste. 

Vi anser dock att eftersom Louis Vuitton  tillverkar accessoarer såsom nyckelringar och 

korthållare,  som  givetvis  är  dyra  i  förhållande  till  vanliga  accessoarer,  men  betydligt

billigare än företagets kärnprodukt, nämligen väskor,  leder detta  till att företaget når ett 

bredare  kundsegment.  Detta  kundsegment  anser  vi  inte  stämma  överens  med  den 

specifika  Louis  Vuitton  kundens  profil  och  vidare  anser  vi  att  detta  kan  förstöra 

företagets identitet. Den typiska Louis Vuitton kunden för oss är en kund som har råd att 

köpa  företagets  produkter  och  som  kan  bära  produkten  utan  att  förstöra  företagets 

identitet.  Fabry  (2007)  menar  att  Louis  Vuitton  har  ett  brett  kundsegment:  ”Vi  har 

breddat  oss  både  socialt  och  geografiskt”. Han menar  att  det  inte  finns  någon  specifik 

kund. Detta anser vi strider mot lyxprodukter som endast bör nå ett smalare segment för 

att vara mer exklusiva och sällsynta. Vi anser att ett lyxföretag bör inrikta sig på ett 
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segment av kunder som har samma identitet som företaget. Har företaget produkter som 

når  alla  typer  av  kunder  är  det  inte  längre  lika  unikt  och  exklusivt,  vilket  ska  vara 

meningen med ett lyxföretag. 

Vid observationerna lade vi märke  till  att det  fanns alla sorters kunder, både yngre och 

äldre, män och kvinnor. Endast några av kunderna stack ut och såg ut att vara  lite mer 

exklusiva än andra. Det kan diskuteras huruvida en kund är exklusiv eller inte, men vi har 

tittat på det yttre, kundens kläder, stil och så vidare. Givetvis kan en kund som inte ser ut 

att vara exklusiv ha minst lika goda tillgångar som de som klätt upp sig för att synas. De 

”exklusiva” kunderna var även de som köpte Louis Vuitton ofta och förknippade det med 

kvalité, lyx och tradition. De andra kunderna som köpte något köpte oftast de mindre lite 

billigare  produkterna  som  nyckelringar  etc. Dessa  kunder  köpte mestadels  produkterna 

för  att  de  var  exklusiva,  fast  att  de  egentligen  inte  hade  råd  om  vi  tittade  på  deras 

medelinkomst. Även om de inte erkände det själva anser vi att de köpte produkterna för 

att höja sin status och känna att de tillhör en specifik grupp, som nämndes i Catrys teori 

om  de  olika  dimensionerna.  Detta  grundar  vi  på  den  andra  observationen  som 

genomfördes på de kunder vi vet konsumerar lyxprodukter och har det som livsstil. 

Eftersom  vi  känner  ”de  bekanta”  närmare  vet  vi  att  de  köper  lyxprodukter  för  att 

människor  runt omkring  ska  se  att  de  tillhör  en  specifik grupp. På  frågan om vad  som 

utlöstes  då  de  köpte  en  lyxprodukt,  var  det  många  som  erkände  att  de  fick  ett  visst 

välmående samt en kick av att köpa mer exklusiva produkter såsom Louis Vuitton. 

Vi anser detta tyda på att konsumtion av lyxprodukter i vissa fall kan utlösa ett beroende 

då kunderna bara vill ha mer och mer  för att känna sig  tillfredsställda. En av kunderna 

påpekade  dock:  ”Det  är  inte  lyxprodukterna  i  sig  som  utlöser  kicken,  utan  själva 

konsumtionen som gör det, men lyxprodukter ger en starkare kick”. 

Utefter Catrys modell  om de olika dimensionerna  kan vi  också dra  slutsatsen  att  de  så 

kallade  tunga konsumenterna,  det  vill  säga  de  som  ofta  köper  Louis  Vuitton,  tillhör 

dimensionen Objective  samt Cultural  då  de  anser  att  Louis Vuittons  produkter  står  för 

kvalité och traditioner, medan de andra tillfälliga konsumenterna tillhör den Tribala och 

den Individuella dimensionen då de köper produkterna för att höja sin sociala status och 
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vill  känna  sig  mer  speciella.  Vidare  anser  vi  att  även  tunga konsumenter  köper 

produkterna  för  att känna sig mer  speciella, men på något  sätt har dessa  redan kommit 

långt nog att de skapat sig en identitet då de ofta och under lång tid köpt lyxprodukter. De 

tillfälliga konsumenterna, som nämndes tidigare, köper lyxprodukter tillfälligt då de ofta 

inte har råd att köpa dem oftare, men när de väl köper produkten gör det att de känner sig 

extra  exklusiva  eftersom  det  inte  är  något  de  köper  varje  dag. Dessa  konsumenter  vill 

uppnå  en  identitet  som  de  inte  har,  men  som  de  tror  att  de  kan  uppnå  vid  köp  av 

lyxprodukter.

Tittar vi på de Key Success Factors som Catry nämner stämmer även dessa överens med 

hur Louis Vuitton går tillväga. Framförallt har de lyckats med innovationsparadoxen, att 

inte  sväva  ut  för  mycket  med  andra  produkter  såsom  att  börja  tillverka  parfymer  etc. 

Brand Control är något vi kan lära av Louis Vuitton om vi tittar tillbaka på hur det är i 

deras fabrik samt hur noga de väljer sina producenter och distributörer. (Matlack, 2007)

Då Louis Vuitton uppfyller de kriterier som ställs på ett lyxföretag, drar vi slutsatsen att 

de är  ett  sådant. Alla modeller  som används pekar på att detta  är ett korrekt antagande 

eftersom allt  från skillnader  till  framgångsfaktorer  stämmer bra överens med  företagets 

profil.

4.3 Louis Vuitton som varumärke

Tillhörande  gruppen  LVMH,  anses  Louis  Vuitton  idag  vara  ett  av  de  mest  välkända 

varumärkena inom lyxsektorn (Fabry, 2007). Företaget har lyckats växa genom historien 

och blivit ett väletablerat lyxvarumärke. Vi anser att lyxvarumärket Louis Vuitton tydligt 

lyckats förmedla sin identitet och därmed kunnat nå och påverka potentiella kunder, som 

i  sin  tur  vill  och  kan  identifiera  sig  med  det.  Genom  sitt  starka  varumärke  har  Louis 

Vuitton  varit  bestående  även  fast  substitut  från  konkurrenter  funnits.  Konsumenter  vet 

vad de kan förvänta sig och vad de får av Louis Vuittons produkter. Detta är ett tecken på 

ett starkt varumärke. Fabry (2007) säger att konsumenter är garanterade god kvalité vid 

köp av Louis Vuittons väskor och att samma fördelar upplevs vid varje tillfälle produkten 
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konsumeras. En kund från ”de okända” nämnde: ”Jag kan alltid lita på Louis Vuitton, jag 

vet vad jag får och ångrar aldrig ett köp”

För  att  finna  vart  styrkan  ligger  i  Louis  Vuittons  varumärke,  kommer  vi  att  använda 

Pelsmackers teori om successful brands. Vi kommer dock inte att behandla hela modellen 

då  viss  information  om Louis Vuitton  är  konfidentiell  och  därmed  blir  en  omöjligt  att 

tillhandahålla och analysera. 

4.3.1 Innovation

Louis Vuitton har kontinuerligt förnyat sina produkter och skapat ett behov på marknaden 

inom lyxsektorn genom noggranna och välgenomtänkta strategier och planeringar. Louis 

Vuitton  skulle  exempelvis  aldrig  ge  ut  en  produkt  som  de  var  osäkra  på  skulle  sälja. 

Louis Vuitton har alltid hållit sig till sin originalitet (Fabry, 2007). Väskorna är företagets 

ursprungsprodukt  och  således  deras  starkaste,  vilka  från  början  ansågs  som  en  vanlig 

produkt med  god  kvalité  och  funktion. Det  krävs  innovation  för  att  bibehålla  en  stark 

position,  trots  att  marknaden  för  lyxprodukter  inte  är  lika  turbulent  som  exempelvis 

markanden  för  ITprodukter.  (Catry,  2007) Louis Vuitton har  förnyat  sitt  produktutbud 

med exempelvis accessoarer i  form av plånböcker, skärp och klockor. Vid utvecklandet 

av dessa produkter har företaget inte svävat ut för mycket, utan har lyckats hålla sig inom 

ramarna för skinnprodukter. Fabry (2007) menar att produktutbudet ökades för att nå ut 

till nya kunder men även för att vara innovativa. 

4.3.2 Added Value

Fabry (2007) säger: ”Det är viktigt att lägga ner mycket tid på att skapa värde för kunden, 

och att  skapa  lojala och  trogna kunder, men kunderna ska även känna  sig  tillfreds med 

företagets produkter. Tiden mellan det att kunden gör entré in i butiken till det att han/hon 

lämnar  platsen  ska  vara  något  extraordinärt.  Detta  görs  genom  service  där  kunden  får 

känna  sig  speciell  i  en  emotionell  miljö  av  lyx,  glamor,  romantik  och  harmoni  vilket 

skapar ett mervärde för kunden vid köpet av produkten”. Då vi frågade ”de okända” 
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varför de köpte Louis Vuitton  svarade en del under punkten ”Other” att  service var en 

bidragande faktor. Vi har därför kunnat se att det inte bara är produkten som skapar värde 

för  Louis  Vuittons  kunder  utan  även  allt  runt  omkring,  som  exempelvis  själva 

upplevelsen och känslan som skapas i butiken. 

4.3.3  Quality

Louis Vuitton har alltid varit ett varumärke med gott  renommé, detta grundar  sig  långt 

tillbaka i historien då den första produktionen av väskor var av högsta kvalité. När kunder 

köper  Louis  Vuitton  har  det  visat  sig  att  kvalitén  har  varit  en  viktig  faktor. 

Enkätundersökningen på ”de okända” visade att 70%  av de över 30 år tyckte att kvalitén 

var  den  viktigaste  faktorn  till  varför  de  köper  Louis  Vuittons  produkter.  Fabry  (2007) 

påpekar även: ”Varorna har ett högt pris och därför förväntar sig majoriteten av kunderna 

att varorna ska hålla en längre tid”. 

4.3.4 Differentiation

Sett inom hela lyxsektorn, där många märken ligger på samma nivå som Louis Vuitton, 

är  det  viktigt  att  skapa  en  differentiering  som  gör  att  kunderna  väljer  Louis  Vuitton 

framför ett  annat  lyxvarumärke.  (Fabry, 2007) Vi anser att Louis Vuitton differentierar 

sig med sin unika design och sina unika produkter och då framförallt sina väskor.Louis 

Vuitton  har  hållit  fast  vid  sin  ursprungsprodukt  och  dess  design  och  inte  gjort  några 

onödiga  innovationer.  Vi  finner  att  det  är  viktigt  att  ha  något  unikt  som  även  är 

bestående, det ska inte sväva ut för mycket i form av en massa produkter som skiljer sig 

från ursprungsprodukterna då detta kan förvirra kunderna. Vi anser det vara nödvändigt 

att vara tydlig med varumärkesidentiteten eftersom detta gör att kunder tydligare ser vad 

de får och då lättare kan identifiera sig med det. Vi har också kunnat urskilja hur Louis 

Vuittons historia och tradition byggt upp dess starka varumärke och att skaparen har och 

har haft en essentiell roll för företagets framgång.
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4.4 Louis Vuitton och dess kunder

Louis Vuitton är tydliga med sitt budskap om vad de vill att kunden ska uppleva då de 

köper företagets produkter. De vill tydligt visa dessa attribut för sina kunder och företaget 

vill  att  kunderna,  då  de  köper  dess  produkter,  ska  känna  sig  stolta  över  att  bära 

varumärket  och  också  känna  sig  nöjda  tack  vare  den  höga  kvalitén  på  produkten. 

Företaget  är  väldigt  måna  om  sina  kunder  och  företaget  anser  att  deras  varumärke  är 

mycket speciellt  för kunden. Trots att  företagets nätverksbutiker vuxit,  är de noggranna 

med  att  alla  butiker  har  samma  image  och  personlighet.  Louis  Vuitton  öppnar  nya 

butiker, men i ett begränsat antal för att vara mer unika. (Fabry, 2007)

4.4.1 Enkätundersökning

Genom de enkätundersökningar vi gjort med Louis Vuittons kunder fick vi som vi nämnt 

tidigare en tydligare bild på hur de ser på varumärket och varför de köper Louis Vuittons 

produkter.

Kvalité Status Lyx Livsstil Historia Övrigt
30* 40% 20% 20% 15% 5% 
30** 70% 4% 6% 10% 10% 

*Ålder 030 år, Medelinkomst 0 25 000 SEK

**Ålder 31, Medelinkomst 26 000 SEK –

Utifrån  resultaten  ovan  kan  vi  se  att  den  äldre  åldersgruppen  framförallt  köper  Louis 

Vuittons  produkter  för  den  goda  kvalitén.  Den  yngre  åldersgruppen  anser  också  att 

kvalitén har betydelse, men även att känslan av  lyx och status är viktigt vilket är något 

som de äldre målgrupperna  inte anser i samma utsträckning. Historien ser  inte ut att ha 

lika stor inverkan på kundens beslut. Alla de tre kundgrupperna som köper lyxprodukter 

kunde identifieras, det vill säga de tunga, vanliga och tillfälliga kunderna. Andra orsaker 

till varför kunder köper Louis Vuittonprodukter är att de gav ett helhetserbjudande och att 

det även var en kombination av alla de fem olika kriterierna. 
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4.5 Louis Vuittons Brand Identity Prism

Vi anser att Louis Vuitton lyckats skapa en tydlig och stark identitet, vilket är en viktig 

del  vid  integrationen  med  kunden.  Företagets  identitet  grundar  sig  långt  tillbaka  i 

historien då väskor med hög klass och kvalité producerades, något som skulle komma att 

bli en av dagens lyxprodukter. Genom att applicera Kapferer’s sex olika attribut på Louis 

Vuitton kan vi tydligare få en bild av hur vi uppfattar varumärkets identitet samt varför 

de har lyckats.

4.5.1 Fysiska

Det mest kända för en Louis Vuitton produkt är dess unika kvalité samt design på sina 

väskor,  där  bokstäverna  LV  kan  urskiljas  i  lädret,  det  vill  säga  företagets  initialer. 

Initialerna  kan  också  urskiljas  på  accessoarer  som  exempelvis  plånböcker,  skärp  och 

klockor. Väskorna finns i olika former och storlekar och många av modellerna har funnits 

sedan företagets ursprung. De klassiska väskorna är de stora fyrkantiga resväskorna samt 

”säckväskorna”. (LVMH hemsida)

4.5.2 Personlighet

Vi anser att Louis Vuittons personlighet är ganska enkel att urskilja. Det är produkter av 

lyx  och  toppklass.  Efter  våra  observationer  och  vad  kunder  sagt  kan  vi  likna  Louis 

Vuitton vid en individ som är medveten, lyxig, exklusiv och stilren. En individ som vet 

vad han/hon vill, står i centrum och som är högt respekterad av omgivningen, det är en 

individ som tillhör den övre klassen och därför anses som en individ med status.

4.5.3 Kultur

Louis  Vuittons  kultur  omfattar  överflöd  och  glamour,  men  även  traditioner.  De  har 

tillverkat sina väskor på samma sätt under alla år. Företagets långa historia har skapat en 

stark företagskultur genom företagets omsorgsfulla tillverkning och distribution. Efter de 
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observationer  som genomförts  fann vi att då en kund går  in  i butiken blir  denne direkt 

servad  med  omsorg.  Allt  sker  i  en  lugn  och  stilren  atmosfär,  vilket  ger  intrycket  att 

kunden befinner sig hos ett företag med fullständig expertis inom sitt område. 

4.5.4 Relation

Efter  våra  observationer  och  svar  från  enkäterna  fann  vi  att  relationen  mellan  Louis 

Vuitton  och dess  kunder  är  troget,  lojalt  och  av  högsta klass.  Ju  tydligare  varumärkets 

identitet är, desto  lättare kan kunden identifiera  sig med det. En  trogen kund behandlas  

med omtanke och vi har genom vår undersökning kunnat urskilja att många kunder köper 

produkten för den goda servicen. Fabry (2007) anser det vara viktigt för Louis Vuittons 

anställda att ge en gedigen service till kunderna för att behålla en stark relation, samt för 

att locka nya kunder. 

4.5.5 Reflektioner

Vid  observationer  och  intervjuer  har  vi  kunnat  urskilja  olika  anledningar  till  att 

konsumenter handlar hos Louis Vuitton. Antingen har de mycket pengar och har därför 

lyxvarumärken som en  livsstil,  eller har konsumenter  inte  lika  stora  finansiella  resurser 

men  vill  känna  sig  speciella  och  öka  sin  status  genom  att  visa  upp  att  de  har  dyrbara 

produkter.  Statushöjande,  positiv  kick  för  självförtroendet  samt  känslan  av  att  vara  i 

centrum  kan  vara  bidragande  faktorer  till  att  en  individ  vill  identifiera  sig med  Louis 

Vuitton. Många kunder ser också kvalitén som något viktigt då de vet att produkten håller 

länge efter köpet. Vi kan då konstatera att varumärkets värde eller Brand Equity är starkt.
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4.5.6 Själv-image

Vår  undersökning  har  visat  att  många  känner  sig  speciella  och  lyxiga  då  de  använder 

Louis Vuittons  produkter  även  om kunders  behov  av  god kvalité  har  en  stor  inverkan. 

Som vi nämnt tidigare, fann vi efter vår andra observation att en del kunder får en kick av 

att köpa företagets produkter vilket skulle kunna jämföras med känslan hos en rökare som 

får sin kick av att röka en cigarett. Denna kick kan dock leda till ett beroende om den inte 

behandlas på rätt sätt.
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5 SLUTSATS
_____________________________________________________________

Här presenterar vi vad vi kommit fram till och våra reflektioner

________________________________________________________________________

Externa  hjälpmedel  som  exempelvis  varumärken  har  bidragit  till  att  konsumenter  i 

västvärlden har blivit besatta av att ändra sin identitet till något mer positivt. Detta är en 

konsekvens  av  den  höga  konkurrens  som  råder  i  det  samhället  vi  lever  i  idag  samt 

behovet  av  social  acceptans.  Vi  lever  i  en  värld  som  är  skapad  för  mångfald,  alla  är 

individer  och  ingen  är  identisk.  Intressen  och  smaker  varierar  och  någonting  som  är 

självklart för en individ kan vara raka motsatsen för den andra. 

Konsumenter  som  idag har  dyra konsumtionsvanor  tror  vi  har  en  större  tendens  till  att 

lida  av  depression  och  oro.  De  försöker  konsumera  fram  till  en  ökad  säkerhet,  detta 

tycker  vi  är  ett  kortsiktigt  sätt  att  lösa  problemet  och  ingen  metod  som  behandlas  på 

djupet. Den kultur vi lever i idag hjärntvättar oss till att konsumtion löser våra problem, 

medan de faktiskt kan leda till psykiskt och fysiskt lidande. Fenomenet shopping är idag 

ingenting som längre anses uppseendeväckande utan är snarare något som inte är alltför 

ovanligt. 

Dagens samhälle har manipulerat oss  till att tro och känna att vi uppnår välmående och 

får en kick av att konsumera men även att konsumtion gör en till en lyckligare människa. 

Detta  har  vi  kunnat  urskilja  genom  enkäter  och  observationer  som  exempelvis  det  en 

kund nämnde: ”Känslan av att lämna Louis Vuittonbutiken med en påse i handen gör att 

jag  glömmer mina  bekymmer”. Konsumenten  känner  sig  lite  bättre,  viktigare  och mer 

betydande an ”den stora gråa massan”. Möjligheten att kunna konsumera pengar som du 

egentligen inte har är idag inte längre ett problem. Lån utan säkerhet, kreditkort, smslån 

osv. är några av de många och enkla tillvägagångssätten till en lite tjockare plånbok. Det 

har dessutom blivit mycket enklare att  shoppa dyra och exklusiva märkesprodukter, det 

krävs inte längre att åka till Milano, Paris eller New York for att hitta en specifik Louis 

Vuitton väska utan den kan lätt beställas via Internet. Även Ebay har bidragit med en 
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större  spridning  av  märkesvaror,  det  är  fortfarande  dyrt  men  inte  i  närheten  av 

butikspriserna.  Fabriksshopping  och  märkeskopior  som  ofta  kommer  från  Asien  eller 

www.myashop.com har även de vuxit sig större.

Begäret att  konsumera nya produkter  är  inget nytt  fenomen utan en del  av människans 

medfödda beteende. Lagerblad (2007) skriver om konsumtions verkan på konsumenters 

välbefinnande och visar att de konsumenter som värderar pengar och materiella föremål 

mår  sämre  såväl  fysiskt  som  psykiskt  än  de  som  inte  bryr  sig  om materiella  föremål  i 

samma  utsträckning.  Dessa  konsumenter  är  inte  alltid  förmögna,  utan  de  tycker  att 

materiella föremål är av hög betydelse, vilket leder till att de konsumerar mycket mer än 

vad de faktiskt behöver. Detta är ett fenomen som gäller alla kulturer, åldersgrupper och 

storlek på plånböcker. 

Vi tycker att det är kul med ett nytt klädesplagg med jämna mellanrum, men studier visar 

på  att  20  procent  av  världen  ser  materialistiska  föremål  som  väldigt  viktiga  i  livet 

(Lagerblad, 2007). Dessa konsumenter anser vi således lida av en högre grad av oro och 

depression och en  lägre nivå  av  livsglädje. De  som har konsumtion  som en  livsstil  har 

inte  kunnat  påvisa  att  det  har  en  positiv  inverkan  på  deras  liv,  snarare  tvärtom.  Blir 

konsumtion till en besatthet så känner konsumenter sig aldrig nöjda med vad de har och 

vill ständigt uppnå mer. 

I vår enkätundersökning med ”de bekanta” erkände ett flertal kunder att de fick ett visst 

välmående men även en kick av att köpa mer exklusiva produkter såsom Louis Vuitton. 

Vi anser detta tyda på att konsumtion av lyxprodukter i vissa fall kan utlösa ett beroende 

då kunderna bara vill ha mer och mer för att känna sig tillfredsställda. En av ”de bekanta” 

påpekade  dock:  ”Det  är  inte  lyxprodukterna  i  sig  som  utlöser  kicken,  utan  själva 

konsumtionen som gör det, men lyxprodukter ger en starkare kick”.

Precis som en drog är kicken inte densamma som kicken du hade de första gångerna. Du 

behöver större och fler doser for att känna samma rus som du hade första gången, och då 

det  kommer  till  konsumtion  handlar  det  om  allt  dyrare  och  fler  föremål.
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Det  gäller  således  att  ha  en  balans  så  att  konsumtion  inte  tar  över  och  blir  ens  högsta 

prioritet. 

Både  förmögna människor  som  överkonsumerar  och  konsumenter  som mår  dåligt  som 

söker lycka i materiella föremål har visat sig vara mycket ohälsosamt (Lagerblad, 2007). 

De förmögna lever i en kultur där konsumtion är vägen till  lycka eftersom pengar är en 

statussymbol  och  ett  tecken  på  framgång  och  lycka,  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  de 

konsumerar  med  förhoppning  att  någon  gång  känna  sig  bättre.  Sedan  finns  det 

konsumenter  som  egentligen  mår  hyfsat  men  som  söker  glädje  i  materiella  föremål, 

konsumtion kan ge dig en känsla av välbehag som fyller det tomrum som du egentligen 

har på ett annat känslomassigt plan. Dessa personer kämpar ofta väldigt hårt för att uppnå 

detta vilket gör att andra psykologiska behov lämnas missbelåtna. 

Det är inte alltför ovanligt att ensamma människor eller de som ständigt söker bekräftelse 

och har väldigt dåliga självförtroenden kompletterar dessa bristande känsloplan genom att 

spendera  stora  summor  pengar  på  exklusiva  rariteter  och  så  kallade  statusprylar 

(Lagerblad,  2007). De uppnår  då  ett  visst  välmående och känner  sig  speciella  och mer 

maktfulla. När fokus läggs på pengar och materiella föremål leder det till att våra liv levs 

på ett sätt som lämnar de psykologiska behoven orörda. Problemet med konsumtion är att 

det  är  lätt  att  se  bortom  det  faktiska  problemet  hos  sig  själv  och  distraheras  av 

utomstående produkter. Konsumenter lägger värde på deras ägodelar och inte sig själva. 

”Utan min  Louis Vuitton  väska  är  jag  som  en  rökare  utan  cigaretter”,  uttryckte  sig  en 

kund.

Materialistiska konsumenter drivs oftast av måsten, vilket gör att det blir som en drog och 

inte önskan när de konsumerar. De väntar sig bekräftelse och en form av social acceptans 

efteråt, vilket innebär att de går miste om den positiva känslan de får av att göra något för 

sig  själva.  Vi  anser  att  konsumtion  av  materiella  föremål  är  som  att  äta  godis.  Du 

tillfredsställer  behovet  kortsiktigt  och  känner  dig  lycklig  och  tillfreds  för  stunden,  så 

länge godisbiten varar, sedan är smaken och den behagliga känslan borta. 
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Som  vi  tidigare  nämnt  konsumeras  det  för  att  uppnå  en  viss  ”kick”  och  denna  får 

konsumenter genom att känna en viss önskan uppfylld, den andra kicken är den sociala 

aspekten  och  att  vi  passar  in  i  flocken.  I  och  med  detta  kom  vi  även  fram  till  att 

konsumtion  i  allmänhet  kan  skapa  ett  beroende  och  bli  en  typ  av  drog,  och  att 

lyxprodukter  som  Louis  Vuitton  har  större  chans  att  skapa  ett  beroende  än  vanliga 

produkter då de har en starkare inverkan på konsumentens identitet. Det kan ses som att 

varumärkesidentiteten avspeglar sig på dess identitet.    

Människor ses generellt sätt som ”flockdjur” och vi har sedan begynnelsen strävat efter 

att  känna  oss  hemma  och  accepterade  bland  våra  medmänniskor.  Användbarheten  av 

materiella föremål kan egentligen verka vara tämligen uppenbara, dessa föremål utlovar 

att skildra på det verkliga och det ideella. När individer drömmer om att köpa en viss bil 

så visar det hur de ideellt skulle vilja vara. Bilen blir som en fantasi mellan verkligheten 

och det ideella. 

Samtidigt  har  vi  det  i  våra  gener  att  vi  är  rivaler  och  vill  ha  respekt,  går  vi  3  000  år 

tillbaka i tiden kanske det handlade om ägande av odlingsbar mark och jaktområden, det 

har  helt  enkelt  alltid  varit  en  viss  rivalitet  mellan  oss  människor  och  vårt  ägande.

Den som hade den största och mest välbringande marken hade lite mer makt, respekt och 

status än de övriga i byn. Samma gäller idag, mannen som går in i hotellobbyn med tre 

stycken Louis Vuitton  resväskor  istället  för  tre  kantstötta  från  80talet  får  förmodligen 

både snabbare och bättre service.
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6.2 Intervjuer
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Kunder 



Lyxprodukter – drog eller nödvändighet?

61

Bilaga 1

Intervjufrågor till Cayetano Fabry

•    How do you want your customers to feel when wearing/using LOUIS 

VUITTON products?

•    Why do you believe customers choose LOUIS VUITTON ahead of other competitors 

in the luxury sector industry i.e. Hermés, Gucci?

•    Does LOUIS VUITTON strive on being as innovative as possible or do you focus on 

core competencies or core products/traditional products?

•    Whom is the typical LOUIS VUITTON customer and what does he/she seek in a 

LOUIS VUITTON product?

•    Have you focused on releasing a lower profile collection (for example plain black 

bags)?

•    Does the scarce amount of boutiques worldwide reflect upon the exclusivity and the 

"hard to get" image that LOUIS VUITTON wants to convey?

•    LOUIS VUITTON in three words?
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till butiksanställd

•    Ungefär hur stor del av de som går in i butiken köper något?

•    Finns det en viss typ av kund för en viss typ av produkt?

•    Varför tror du att kunden föredrar era produkter framför andra lyxprodukter såsom 

Gucci eller Hermés?

•    Har ni någon så kallad "Cashcow" produkt?

•    Hur skulle du vilja beskriva den typiske LOUIS VUITTON kunden?

•    Om du skulle beskriva LOUIS VUITTON med tre ord, vilka skulle det vara?
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Bilaga 3

Frågeformulär till kunder

Questionnaire LOUIS VUITTON

Age:___________________________________________________________________

Profession:_____________________________________________________________

Average income per month in DKK:_________________________________________

Why do you buy Louis Vuitton?

Quality !

Status !

Luxury !

Way of life !

History !

Other:_______________________________________________________________


