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I 

Sammanfattning 
Titel: Röster från Öster - en studie kring värdeskapande attribut i den polska 

kosmetikabranschen. 

Författare: Linus Alenvret-Larsson, Eva Eke-Göransson, Calle Hökby  

Handledare: Johan Hultman, Jan-Henrik Nilsson 

Nyckelord: Varumärke, Varumärkesmedvetenhet, Marknadsföring, Kosmetika, Polen 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av konsumentens 

medvetenhet kring varumärken. Vi vill uppnå detta syfte genom att studera 

kosmetikabranschen i Polen med fokus på varumärkens attraktionskraft.  

Frågeställningar:   

I vilken utsträckning har varumärket en avgörande betydelse vid polska 

universitetsstuderande kvinnors faktiska köp av kosmetikaprodukter? 

Vilka andra faktorer är betydelsefulla för dessa kvinnors faktiska köp av 

kosmetikaprodukter? 

Metod: Uppsatsen är uppbyggd utifrån ett deduktivt arbetsförfarande och en kvantitativ 

studie i enkätform. Metodverktyget bidrar till skapandet av en relevant och pålitlig analys 

av de unga polska kvinnorna och deras inställning till varumärken för kosmetika. 

Resultat: Varumärken är avgörande för köpet i viss mån, men inte i den utsträckning som 

förväntats innan undersökningen. En slutsats är att varumärket i större utsträckning har 

en avgörande betydelse för de respondenter som tar del av media och populärkultur än 

de som inte gör det. Vidare fann vi att respondenter oftare var grupplojala mot ett 

varumärke snarare än varumärkesentusiaster. Ytterligare en slutsats är att betydelsen av 

varumärket är störst hos respondenter som spenderar en större summa pengar på 

kosmetika per månad. I dagsläget är dock inte varumärket som sådant den mest 

attraherande faktorn vid det faktiska köpet för konsumenterna. Viktigare faktorer är 

varumärkets rykte, rekommendationer, kvalitet och pris. 
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Abstract 
Title: Voices from the East – a study of value adding attributes in the polish cosmetic 

business. 

Author: Linus Alenvret-Larsson, Eva Eke-Göransson, Calle Hökby  

Tutor: Johan Hultman, Jan-Henrik Nilsson 

Keywords: Brand, Brand Awareness, Marketing, Cosmetics, Poland 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine the importance of consumers’ awareness 

of brands. We want to accomplish this purpose by studying the cosmetic industry in 

Poland with focus on the attraction power of brands. 

Problem:  To which extent do brands contribute to polish women’s actual purchase of 

cosmetic products? 

Which other factors may be important for these women’s actual purchase of cosmetic 

products? 

Method: This thesis is constructed from a deductive strategy and a quantitative study in 

form of a questionnaire. This method contributes in making a relevant and accurate 

analysis of the polish women and their attitude to cosmetic brands. 

Result: Brands are decisive for consumers’ actual purchase to a certain extent, however 

not in the extent that was anticipated prior to the survey. A conclusion is that the brand 

is relevant for media consumers in a wider extent than those who do not take part in 

media as much. Furthermore we found that respondents more often were group loyal 

towards a brand rather than brand enthusiastic. An additional conclusion is that the 

importance of brands is more evident amongst respondents that spend a greater monthly 

amount on cosmetics. However are brands not the most attractive factor for the actual 

purchase in Poland today. More important factors are reputation, recommendation, 

quality and price. 
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Vid genomförandet av denna uppsats har vi fått stor hjälp av våra handledare, Jan-

Henrik Nilsson och Johan Hultman. De har väglett oss och kommit med synpunkter och 

perspektiv som vi är väldigt tacksamma över. 

Vi vill även tacka Sofia Hökby och Susanne Fjellner som bistod med boende under vår 

vistelse i Gdansk.  

Vidare vill vi visa vår uppskattning till Marcin Horoszkiewics, en vän på plats i Gdansk 

som guidade oss och bidrog med både nyttig information och gav oss en inblick i det 

polska samhället. 

Tack! 

 

 



Institutionen för Service Management  Röster från Öster, Kandidatuppsats 

______________________ 

IV 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING................................................................................................................1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .....................................................................................3 

1.2 DISPOSITION ............................................................................................................3 

1.3 AVGRÄNSNING OCH PERSPEKTIV.................................................................................4 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI .........................................................................5 

2.1 VARUMÄRKE, EN DEFINITION ......................................................................................5 

2.2 BRAND EQUITY.........................................................................................................6 

2.3 VIKTEN AV VARUMÄRKEN .........................................................................................8 

2.3.1 Country of origin..........................................................................................10 

2.3.2 Rumour has it…...........................................................................................11 

2.4 KONSUMENTEN SOM LOJAL…..................................................................................12 

2.4.1 …bland parfym och kajal.............................................................................14 

3. METOD ....................................................................................................................16 

3.1 DEN EMPIRISKA VÄGEN – ENKÄTENS UTFORMNING .....................................................16 

3.2 ANTAL OCH URVAL .................................................................................................19 

3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH RELIABILITET.....................................................................20 

4. EMPIRISKT RESULTAT.............................................................................................21 

5. ANALYS...................................................................................................................31 

5.1 VIKTEN AV VARUMÄRKEN FÖR MEDEL- OCH HÖGPRISKONSUMENTER .............................31 

5.2 KVALITET, HAR DET NÅGOT MED VARUMÄRKEN ATT GÖRA? ........................................32 

5.3 LOJALITET..............................................................................................................33 

5.4 RYKTE ..................................................................................................................36 

5.6 URSPRUNGSLAND ...................................................................................................38 

5.7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION ..............................................................................39 

6. SLUTSATSER............................................................................................................41 

6.1 REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ..................................................42 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...................................................................43 



Institutionen för Service Management  Röster från Öster, Kandidatuppsats 

______________________ 

Sidan 1 av 45 

1  1. Inledning 
____________________________________________ 

Kapitel 1 presenterar varumärket, ”företagets främsta tillgång”, 

det generella fokus kring fenomenet och praktiska exempel på 

motsatsen till varumärkets tillskrivna värde. Resonemanget leder 

fram till problemformulering och syftet med uppsatsen. Vidare 

presenteras disposition för denna samt valet av fält och avgränsning 

i empiriskt undersökningsmaterial såväl som litteratur. Vidare 

diskuteras avgränsningen för uppsatsens empiri och teori. 

____________________________________________ 

  

 

”Att annonsera en given produkt är bara en del av den storslagna planen för 
att bygga upp ett varumärke, och detsamma gäller sponsringen och 
tillståndsgivningen för att få använda en logotyp. Betrakta varumärket som 
den begynnelsebärande stommen i det moderna företaget och se annonseringen 
som ett medel för att göra denna innebörd känd för omvärlden.”1 

 

Varumärket har i den vetenskapliga litteraturen fått en väldigt hög status och benämns i 

många fall som ”företagets främsta tillgång”.2 Mats Urde menar att en milstolpe i 

debatten kring varumärken och dess betydelse sattes redan under 1980-talet i och med 

Nestlés förvärv av det brittiska konfektyrföretaget Rowntree, för 4,5 miljarder USD. Det 

faktiska värdet av Rowntrees tillgångar var endast 600 miljoner USD, vilket visar ett 

överpris på 3,9 miljarder USD som direkt kunde härledas till varumärkesportföljen.3 

Vidare beskriver Urde hur värdet av ett varumärke diskuteras i termer av tillgångar och 

skulder vilket kan jämföras med materiella tillgångar i en balansräkning. Tillgodohavandet 

på varumärkeskontot ökar eller minskar beroende på hur företaget väljer att förvalta sitt 

varumärke.4 David A. Aaker, som arbetat fram modellen brand equity, lyfter i sitt 

resonemang bland annat fram att människor uppskattar saker som de känner igen och 

därmed är beredda att knyta goda attribut till dem.5 

                                                 
1 Klein (2000) sid. 29 
2 Håkansson (2004) 
3 Urde (1997) sid. 11-12 
4 Ibid., sid. 97-98 
5 Aaker (1991) sid. 15 
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Richard Ettenson presenterar, i en undersökning från år 1993, polska konsumenters 

tilltro till varumärken samt deras uppfattning om en varas made in-label, ursprungsland. I 

undersökningen framgår att polska konsumenter lade mycket större vikt vid 

ursprungslandet jämfört med varumärket för en vara. Ettenson menade att företag som 

valde att etablera sig i Polen därför borde lyfta fram kvalitetsaspekter och ursprung för 

produkterna i sin marknadsföring för att på bästa sätt nå fram till konsumenterna.6 Detta 

är en stor skillnad jämfört med vad som ofta sägs i brand management-litteraturen och i 

det generella väst, där fokus ligger på varumärken som sådana.  

När Ettenson genomförde sin undersökning hade Polen haft marknadsekonomi i endast 

fyra år och det är i skrivande stund 15 år sedan Ettensons undersökning. De forna Öst-

länderna ses idag som världens starkast växande område7. Frågan är om resultaten 

Ettenson fann kvarstår? 

Kortare nutidshistoria visar att Polens skifte till marknadsekonomi har gått tämligen bra i 

jämförelse med andra östereuropeiska länder, om än inte helt problemfritt.8 Sedan 

övergången till marknadsekonomi år 1989 har utvecklingen varit stark under 1990-talet. 

Efter en ekonomisk kris år 2001 med stigande budgetunderskott, ökad arbetslöshet och 

minskad tillväxt gick Polen år 2004 med i EU. Inträdet öppnade upp möjligheter för 

ökad handel, företagsetableringar och tillväxt på nytt.9 I dagsläget hyser Polen en 

befolkning om närmare 40 miljoner människor, högskoleutbildningar ökar och många 

skaffar sig en akademisk examen. För närvarande finns det cirka 1,8 miljoner studenter.10 

Språkmässigt har Polen tidigare haft fokus på ryska och tyska. Numera lärs istället 

engelskan ut som andraspråk i skolorna. Jämfört med övriga Europa är befolkningen 

anmärkningsvärt ung. Hela 50 % är under 34 år.11 

Företags- och löneutveckling i Polen leder till en allt större köpkraft. Att konsumenterna 

efterfrågar större utbud av produkter och butiker är inte svårt att förstå. För de stora 

företagen är de viktigt att vara delaktiga i kapplöpningen om denna växande köpkraft, 

vilket för oss in på syftet med denna uppsats. 

 

                                                 
6 Ettenson (1993)  
7 Davies & Briony (2006)  
8 Exportrådet (2005-02-04) sid.  
9 Ibid., sid. 17 
10 http://www.swedishtrade.se/polen/?objectID=856, 2008-04-21 
11 Exportrådet (2005-02-04) sid. 8  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av konsumentens medvetenhet 

kring varumärken. Vi vill uppnå detta syfte genom att studera kosmetikabranschen i 

Polen med fokus på varumärkens attraktionskraft och besvara följande frågeställningar; 

 

• I vilken utsträckning har varumärket en avgörande betydelse vid polska 

universitetsstuderande kvinnors faktiska köp av kosmetikaprodukter? 

 

• Vilka andra faktorer är betydelsefulla för dessa kvinnors faktiska köp av 

kosmetikaprodukter? 

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel, vilka alla börjar med en kort resumé över dess 

innehåll. Tanken är att ge läsaren en mer lättillgänglig text och bespara denne onödig tid. 

Kapitel 2 presenterar tidigare forskning och teorier kring varumärken med fokus på 

medvetenhet och kundlojalitet. I kapitel 3 presenteras metod och tillvägagångssättet 

under arbetsprocessen samt en sammanställning av författarnas tankar från 

problemformulering till sammanställning av data och analys.  

Kapitel 4 utgör redovisning av resultat från den empiriska undersökningen, 

huvudsakligen i tabellform, vilka sedan förklaras i text. Resultaten analyseras och kopplas 

till litteraturen i kapitel 5 innan en sammanfattande diskussion förs. Kapitel 6 avslutar 

analysen i form av slutsatser men sätter även undersökningen i ett större sammanhang 

och ger förslag på vidare forskning i ämnet.  

I slutet finns bilagor över enkätformulär och en validitetsredovisning över svaren för att 

ge läsaren en möjlighet att kontrollera författarnas resonemang och dess riktighet.  
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1.3 Avgränsning och perspektiv 
Uppsatsen kommer att fokusera på hur varumärken uppfattas och hur man i Polen 

förhåller sig till dessa. Vi kommer inte att beröra specifika styrnings- eller 

ledningsstrategier. Vi har vidare valt att inte gå in på ekonomiska perspektiv och 

påverkningar, detta för att undvika ett alltför brett resonemang i uppsatsen. 

I förundersökningen blev vi införstådda med att polacker generellt sett inte hanterar det 

engelska språket särskilt väl. För att underlätta vår enkätundersökning språkmässigt valde 

vi därför att avgränsa segmentet för vår undersökning till polska universitetsstuderande 

kvinnor. Huruvida urvalsgruppen är representativ för Polen som helhet skulle kunna vara 

ändamål för diskussion och intressant i ett vidare perspektiv. Argumenten som talar emot 

detta är att studenter generellt sett är prismedvetna på grund av en stram ekonomi. 

Situationen i Gdansk, Polen, upplever vi dock vara något annorlunda i jämförelse med 

exempelvis Sverige. Majoriteten av respondenterna spenderar nästan hälften av en 

genomsnittlig hyreskostnad på kosmetika, vilket tyder på att dessa studenter kommer 

från välställda familjeförhållanden. Snarare på detta sätt, anser vi att de polska 

universitetsstuderande kvinnorna inte kan representera en hel nation, vilket heller inte är 

syftet. Däremot skulle resultaten kunna tänkas visa på kommande trender för Polens 

unga befolkning. De blir allt mer välutbildade och står inför en växande marknad med 

stigande löner vilket, enligt vår mening, gör resultatet intressant. 
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2.1 Varumärke, en definition 
Begreppet varumärke har definierats av en mängd författare. Enligt Aaker är ett 

varumärke ”ett namn och/eller symbol såsom logo, handelsmärke eller design som identifierar en vara 

eller tjänst av en eller en grupp försäljare, varumärket ska differentiera deras produkter från 

konkurrenternas”13. Ett varumärke skyddar både konsumenten och tillverkaren från 

konkurrenter som erbjuder likvärdiga produkter. Grönroos definierar begreppet något 

annorlunda. Han menar att ”ett varumärke är den identitet som en marknadsförare vill skapa för 

en vara eller tjänst.”14Vidare menar han att varumärket är den image som faktiskt formats i 

kundens tankar.15 

 

                                                 
12 Bengtsson & Östberg (2006) sid 34. 
13 Fritt översatt från Aaker (1991) sid. 7 
14 Grönroos (2002) sid. 317  
15 Ibid., sid. 317  

2 2. Tidigare forskning och teori 
____________________________________________ 

Efter en inledande del med presentation av problemformulering och 

fokus på varumärkesmedvetenhet och kosmetika i Polen, 

presenterar Kapitel 2 en varumärkesdefinition samt tidigare 

forskning och teorier kring varumärken med fokus på medvetenhet 

och kundlojalitet. David Aaker, Christian Grönroos och Philip 

Kotler är de mer kända namn som finns representerade i vår 

teoretiska del. Vidare presenteras bland annat Bengtsson och 

Östbergs teorier kring varumärkets författare12. I syfte att 

behandla mer uppdaterad forskning presenteras även artiklar från 

olika författare. 

____________________________________________ 
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2.2 Brand equity 
Det finns olika definitioner av Brand Equity, som på svenska ofta översätts till 

varumärkeskapital. Doyle och Myers beskriver brand equity som det värde en konsument 

upplever vid konsumtion av ett varumärkes vara eller tjänst utöver värdet för 

funktionen.16 Yoo, Donthu och Lee ser, på motsvarande sätt, brand equity som det 

mervärde en konsument upplever vid konsumtion av en produkt med ett känt varumärke 

istället för konsumtion av en likvärdig produkt utan varumärke.17 

Aaker definierar brand equity, som summan av alla tillgångar knutna till ett varumärke 

som blir det totala värdet av ett varumärke. Aaker menar att ett varumärke har fördelar 

och förpliktelser som adderar eller subtraherar värde till dess produkter eller tjänster.18 

Han utvecklar brand equity i fyra dimensioner vilka bestämmer mätning, styrning och 

utveckling för ett varumärke, se figur 1. 

 

 Figur 1: Aakers modell över Brand equity19 

 

Aakers dimensioner utgörs av;  

• Brand awareness (varumärkesmedvetenhet), som skapas då företaget lyckas få 

konsumenterna medvetna om varumärkets existens. 

• Perceived quality (upplevd kvalitet), vilket innebär hur kunden upplever 

varumärket vid konsumtionstillfället. 

• Brand associations (varumärkesassociationer), vilka är viktiga konkurrensmedel. 

Det är exempelvis fördelaktigare att konkurrera om kvalitet än om pris. 

                                                 
16 Myers (2003) sid. 39-51 
17 Yoo, Donthu, Lee (2000) sid. 195-211 
18 Aaker (1991) sid. 15 
19 Aaker & Joachimsthaler (2000) sid. 17 
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• Brand loyalty (varumärkeslojalitet), vilket innebär att kunden väljer varumärket 

oberoende av bland annat pris för att de vet vad de får.20 

Dessa dimensioner påverkar varandra och bygger upp medvetande vilket skapar värde 

gentemot varumärket samtidigt som de underlättar för kunden i beslutsprocessen. Detta 

kan bland annat uppnås genom upplevd kvalitet eller varumärkesassociationer.21 Aaker 

påstår att när varumärket skapar fördelar för konsumenten skapas det fördelar för 

märkesinnehavaren. Gemensamt skapar dessa faktorer ett starkt konkurrensmedel. Detta 

gynnar företagets kassaflöde på flera sätt och det blir lättare att vinna nya kunder, behålla 

befintliga samt att återfå gamla. Genom starkare varumärkeslojalitet blir varumärket 

mindre känsligt mot innovativa konkurrenter.22 

I arbetet med ett varumärkes brand equity måste man förstå sambandet mellan tillgångar 

och framtida prestationer. Kunden bygger upp en bild av varumärket utifrån 

förväntningar, medvetenhet och image vilket blir varumärkeskapitalet och har stor del i 

val av produkt.23 Att veta att en mascara kommer från Chanel kan påverka känslan av att 

använda den. Varumärkesbyggande arbete är en långsiktig process och resultatet syns inte 

direkt. Det kan vara svårt att prioritera detta arbete när framförallt aktieägare vill se 

snabba resultat. Ett argument för arbetet är Aakers tanke om att det är lätt för andra 

aktörer att imitera vad ett företag gör, däremot är det svårare att imitera vad ett företag 

är.24 Varaktiga konkurrensfördelar gentemot konkurrenter skapar företag utifrån ett 

välkänt varumärkesnamn eller logo samt hur de använder sig av sina färdigheter såsom 

tillverkning eller marknadsföring.25Enligt Ghosh måste företaget dock akta sig för att bli 

hemmablinda, det spelar ingen roll hur mycket resurser man lägger ner på varumärket 

om inte kunden ser produktens varumärke.26 

 

                                                 
20 Aaker (1991) sid. 4 
21 Ibid., sid. 4 
22 Ibid., sid. 18 
23 Na, Marshall, Keller (1999)  
24 Aaker (1991) sid. 13 
25 Ibid., sid. 13 
26 Ghosh & Chakraborty (2004) sid. 294-302 
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2.3 Vikten av varumärken 
Christian Grönroos skriver om förväntningar och kundens upplevda kvalitet. Han 

förklarar Evert Gummessons 4Q modell för kvalitets–erbjudanden, se figur 2. 4Q-

modellen väger in förväntningar, upplevelser, en variabel för image och varumärke, samt 

en variabel för långsiktig respektive kortsiktig kvalitet för kunden. Grönroos förklarar att 

varumärket utgör en ny aspekt i modellen för upplevd kvalitet och avser uppfattningen 

om produkten som skapas i kundernas tankar. Image handlar om kundens uppfattning 

om företaget27 och återspeglar det gemensamma värdet av nuvarande, blivande och 

förlorade kunder, samt andra individers uppfattning som på något sätt påverkar 

organisationen.28 

 
Figur 2: Gummessons 4Q-modell 

 

Gummessons modell innehåller även viktiga kvalitetsdimensioner. Kundernas 

uppfattning om totalkvaliteten påverkar företagets image men bidrar även i avgörande 

grad till varumärket och dess framtoning i kundens tankar.29 Totalkvaliteten kunden 

upplever beror dels på två källor till kvalitet, dels på två resultatfaktorer. Den första 

källan är designkvalitet, det vill säga hur produkten är uppbyggd och vad den består av. 

Den andra källan utgörs av leverans till kunden, från produktion till förpackning. Den 

första resultatfaktorn är relationskvalitet, vilket innebär hur kunden uppfattade kvaliteten 

i den stund denne tog del av produkten. Slutligen har vi den sista faktorn, teknisk 

kvalitet, vilken utgör den nytta kunden fått från produkten, på kort och på lång sikt. 
                                                 
27 Grönroos (2004) sid. 84 
28 Ibid., sid. 324 
29 Ibid., sid. 84 
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Misslyckas företaget med dessa faktorer leder det till dåliga resultat och negativa 

upplevelser för kunden.30 

Kvalitetsdimensionerna för kundens totala upplevda kvalitet har vi valt att inte behandla i 

någon större omfattning, istället kommer fokus att ligga på förväntningar, image, 

varumärke och erfarenheter. Detta då uppsatsen fokuserar på medvetenhet kring 

varumärken. 

Philip Kotler och Waldemar Pfoertsch menar, precis som Grönroos och Gummesson, 

att varumärket är mycket mer än bara en logotyp. Det är ett löfte, totaliteten av intryck 

och ett hjälpmedel för konsumenten att fatta beslut.31 Varumärket har dock, enligt 

generell konsumtionslitteratur, inte någon mening i sig utan meningen skapas över tiden i 

relation med konsumenter. Bengtsson och Östberg åsyftar att relationen påverkas av en 

mängd olika aktörer, där marknadsförare och reklamkampanjer utgör en begränsad del. 

Istället ligger huvuddelen av påverkan hos de faktorer Bengtsson och Östberg refererar 

till som märkets författare, märkesinnehavaren, konsumenterna, populärkulturen samt 

andra viktiga intressenter32, se figur 3. Modellen menar att märkets olika författare 

förmedlar historier som tillsammans skapar märkets mening.  

  
 

   Figur 3: En schematisk bild av märkets olika författare.33 

 

                                                 
30 Grönroos (2004) sid. 84 
31 Kotler & Pfoertsch (2007) 
32 Bengtsson & Östberg (2006) sid 34. 
33 Ibid., sid 34 
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Bengtsson och Östberg menar att konventionell brand managementlitteratur fokuserar 

för hårt på märkesinnehavaren, det vill säga ägaren till varumärket. Visserligen står denne 

för hela marknadsföringsmixen som via produkt, pris, kommunikation och distribution, 

förmedlar historier om märket. Dessa accepteras dock inte fullt ut av konsumenterna. 

Konsumenterna lägger istället, i sin tur, till egna historier kring varumärket vilka de sedan 

förmedlar vidare.34 

Bengtsson och Östbergs tredje kategori är populärkulturen, vilken i form av böcker, film, 

Internet, musik etcetera är en viktig författargrupp för varumärkets mening. Framförallt 

då varumärken blivit en stor del av vardagen blir det naturligt att ha dessa med i 

populärkulturens alster, från produktplacering till en del av handlingen.35 

Utöver dessa tre kategorier finns andra viktiga intressenter, till exempel försäljare, 

experter, intresseorganisationer och konkurrenter. Denna grupp bidrar ofta med historier 

som inte går i linje med varumärkesinnehavarens intresse. Från uttalanden om 

produktegenskaper och reklam som nedvärderar varumärken till direkta påhopp på 

företagens sätt att driva sin verksamhet ur ett samhälleligt perspektiv.36 Till exempel lyftes 

klädjätten H&M upp negativt i media vid ett tillfälle på grund av att företagets 

underleverantörer använde barnarbete. Detta ledde till en massmedial uppmärksamhet 

och negativ publicitet för varumärket.37 

 

2.3.1 Country of origin 

Naomi Klein förklarar att många företag, genom internationaliseringen, förflyttar sin 

produktion till länder där tillverkningskostnaderna är lägre än hemma. Många 

multinationella företag köper produkter och sätter sitt varumärke på det. Således 

producerar de därmed varumärkesimage och inte produkter.38 I takt med att varumärkets 

betydelse blivit allt viktigare har även miljö-, arbets- och människorättsorganisationer 

börjat engagera sig i hur förhållandena ser ut bakom ytan av de erkända och väletablerade 

varumärkena. Klein behandlar bland annat antireklamsällskap, så kallade Ad Busters, som 

ger sig på multinationella företag med globala varumärken. Dessa intresseorganisationer 

gör smarta och komiska protester mot företag där till exempel reklambudskap med 

                                                 
34 Bengtsson & Östberg (2006) sid 34-35 
35 Ibid., sid 34-35 
36 Ibid., sid 36-38 
37 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1328414.ab, 2008-05-21 
38 Klein (2000) sid. 27-28 



Institutionen för Service Management  Röster från Öster, Kandidatuppsats 

______________________ 

Sidan 11 av 45 

sexistiska ideal eller produktionsmetoder i låglöneländer förkastas. Med samhällets bästa 

som argument för sina handlingar har dessa organisationer blivit en stor rörelse i bland 

annat USA.39 Idag har det nära på blivit en trend att känna till en produkts bakgrund. 

Frågan är hur konsumenter påverkas i sin beslutsprocess? 

Liksom pris, kvalitet och design är County of Origin (CoO) en aspekt som spelar roll i 

beslutsprocessen. Den bild en individ har av ett specifikt land är ofta en stereotypisk 

uppfattning vilken påverkar dennes agerande gentemot produkter producerade i landet. 

Bilden skapas utifrån människors erfarenheter, utbildning och kultur. Det är viktigt att 

företag sätter sig in i människors förutfattade meningar när de ska etablera sig i ett nytt 

land och anpassa varumärkesmarknadsföringen efter kulturella värden där.40 Om CoO 

ingår i konsumentens beslutsprocess blir kvalitetsaspekten av stor vikt.41 Synen på CoO 

varierar beroende på produkt, exempelvis japanska elektronikartiklar anses ha ett mycket 

bättre anseende än japansk mat.42 

Som nämndes i inledningen, skriver Ettenson om vikten av en varas ursprungsland. Hans 

undersökning påvisade att polska konsumenter lade mycket större vikt vid 

ursprungslandet jämfört med varumärket för en vara, vidare föredrog konsumenterna 

västerländska varor.43Detta är ett exempel som motsätter sig generell litteratur som 

istället lyfter fram varumärket som absolut viktigast, vilket beskrivits ovan.  

 

2.3.2 Rumour has it… 

”Alla som fattar köpbeslut behöver vägledning och inhämtar synpunkter och erfarenheter från vänner, 

bekanta, släktingar och kolleger/... /I många avseenden fyller informationsinhämtning genom att 

tillfråga vänner och bekanta samma funktion som ett varumärke - att reducera osäkerhet.”44 

Rykte, eller word of mouth som bland annat Grönroos kallat motsvarande fenomen, är 

en extern varumärkeskommunikation vars makt ligger utanför företagets ramar.45Ryktet 

har en direkt avgörande roll vid tillfälle för inköp och konsumtion av en produkt. Denna 

erfarenhet har även långsiktiga konsekvenser i konsumentens medvetande. Ett 

                                                 
39 Klein (2000) 
40 de Mooij & Hofstede (2002) sid. 3 
41 Rao (2000) 
42 Chattalas, Kramer, Takada (2007) 
43 Ettenson (1993) sid. 28 
44 Parment (2006) sid. 148-149 
45 Berry (2000) sid. 128-137 
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negativtrykte är farligt och kan ändra preferenserna gentemot varumärket hos en kund 

med egna positiva erfarenheter.46 

Vid ökad kundtillfredsställelse ökar positiv ryktesspridning, vilket har goda effekter på 

företaget och dess försäljning. Befintliga kunder har belägg för att utöka sina affärer med 

företaget samtidigt som nya kunder attraheras.47 Att göra offentliga gästspel i en passande 

miljö är ett sätt att vinna nya kunder.48 Genom att ha representanter ute i butik som 

demonstrerar produkter eller delar ut gratisexemplar lockar man individer till 

uppmärksamhet och nyfikenhet. Man får inte glömma att kunden ska vårdas även efter 

själva transaktionen, så att de kommer tillbaka och lockar med sig nya kunder. Ett 

positivtrykte stärker medvetenheten kring varumärket. För att säkerställa detta, krävs att 

det finns kompetent och kunnig personal som tar reda på vad kunden vill ha.49 

Mossberg och Nissen Johansen behandlar storytelling som koncept. De menar att 

kunden kommit till toppen av Maslows behovstrappa50 där de efterfrågar egen utveckling 

och självförverkligande, konsumtion blir ett steg i att uppfylla drömmar. Traditionell 

marknadsföring räcker inte längre utan istället kan en bra story kring varumärket skapa 

den drömlika bild som lockar konsumenten.51 Vidare menar de att historier 

kommunicerar kunskap. En historia ger en idé om helheten och inte bara en liten del, 

samtidigt som den verkar mer trovärdig.52 Detta är något som ofta kan förlängas till god 

ryktesspridning. 

 

2.4 Konsumenten som lojal… 
Marknadsföringen av produkter i allmänhet och märkesprodukter i synnerhet har flera 

syften. Ett av de mest grundläggande syftena, är enligt Urde, att just skapa 

märkeslojalitet. Denna lojalitet avser konsumentens ovilja att byta till andra varumärken.53 

                                                 
46 Grönroos (2002) sid. 171 
47 Ibid., sid. 191 
48 Ibid., sid. 238 
49 Ibid., sid. 239 
50 Nationalencyklopedin sammanfattar Maslows teori: ”Den amerikanske psykologen Abraham Maslow 
presenterade på 1950-talet en motivationsteori där människans behov är ordnade i fem nivåer: 1) kroppsliga behov, 2) 
trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande. Maslow 
antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå viktiga.”, 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=125644, 2008-05-22 
51 Mossberg & Nissen Johansen (2006) sid. 17-18 
52 Ibid., sid. 24 
53 Urde (1997) sid. 254 
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Med hjälp av Light (1994) har Urde54 översatt en trappa bestående av fyra steg. Denna 

trappa visar hur olika former och nivåer av märkeslojalitet avspeglar ett varumärkes 

värde. (se figur 4) 

 
Figur 4: Kundlojalitet av Light 1994 översatt av Urde 199755 

 

En kategorilojal konsument är lojal mot en typ av produkt men helt oberörd av enskilda 

varumärken, medan en grupplojal konsument väljer varumärken inom vissa grupper. De 

sistnämnda konsumenterna kan även favorisera och rangordna varumärken inför 

konsumtionsfasen. Det fjärde, och sista, steget i ovanstående trappa avser de 

konsumenter som till fullo är lojala ett enskilt varumärke, varumärkesentusiaster. Enligt 

diskussionen menar Light (läst i Urde) att en sådan varumärkesentusiast är tio gånger så 

värdefull som en kategorilojal, då de återkommer och väljer det specifika varumärket 

framför andra varje gång de ska konsumera. 

Med lojalitet menas normalt att konsumenter föredrar varor med vissa varumärken 

framför andra produkter. En förutsättning för att lojalitet skall kunna skapas är att 

varumärket i sig är erkänt på marknaden. Jan Treffner och David Gajland särskiljer två 

andra lojalitetsbegrepp, affektiv lojalitet och kalkylerad lojalitet. Affektiv lojalitet avser 

den lojalitet som bidrar till styrkan hos ett varumärke, medan den kalkylerade lojaliteten 

skapas då kostnaderna för att byta varumärke blir alltför hög för konsumenten. Leder 

den kalkylerade lojaliteten aldrig någonsin till en affektiv lojalitet kommer den likaså att 

förbli utan värde för varumärkets styrka. 56 Den kalkylerade lojaliteten är bara värdefull så 

länge konkurrens saknas. Varumärken som lever på kalkylerad lojalitet måste därför 

arbeta aktivt med att stärka sin positionering på andra plan och därmed sin affektiva 

lojalitet.  

Treffner och Gajland sammanfattar möjligheterna för ägare som vill stärka sitt 

varumärke i två möjligheter. Den ena metoden kräver ett formulerat budskap, vilket 

framhäver produktens kvalitéer, som i sin tur bör överskugga konsumentens redan 

                                                 
54 Urde (1997) sid. 254 
55 Ibid., sid. 254 
56 Treffner & Gajland (2001) sid. 40-61 
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befintliga produkt. Således att skapa en konkurrenskraftig produkt. Den andra 

möjligheten har sin grund i differentiering, att skapa ett behov som ingen annan på 

marknaden kan uppfylla. Strävan efter lojala kunder kan sammanfattas med Kotlers åsikt 

kring ämnet. Han menar att den största fördelen med lojala kunder, är deras inställning 

till konsumtion och deras prisokänsliga köpbeteende.57 

 

2.4.1 …bland parfym och kajal 

Även inom kosmetikabranschen finns det, till viss del tidigare forskning inom området 

för varumärkeslojalitet. Treffner och Gajlandsammanfogar teorier kring varumärken och 

kosmetika. De menar att man inom kosmetikabranschen ofta kan se produkter med ett 

visst varumärke som kan ta ut ett högre pris än en motsvarande vara med ett annat 

varumärke, vilket de kallar prispremie. Att ett varumärke kan generera en sådan 

prispremie är särskilt vanligt bland kosmetikaprodukter och författarna exemplifierar 

specifikt produkten Nail Laquer Remover med varumärket Helena Rubinstein som finns 

att hitta i specialbutiker för kosmetika. Denna produkt, med basvaran aceton, säljs för 

mer än tjugo gånger så mycket i jämförelse med andra nagellacksborttagningsmedel. 

Skillnaden i pris utgörs utav prispremien och möjliggörs genom att varumärket har 

skapat en lojal kundkrets som är beredda att betala ett betydligt högre pris för produkten 

som de vet tillfredsställer deras behov genom sin lojalitet.58 

Kate Hamilton, specialist inom brand research, beskriver sin syn på konsumentbeteende 

inom kosmetikabranschen. Hon menar att upp till 60 % av konsumentens val av produkt 

sker i försäljningsögonblicket och beskyller rent av märkesinnehavare för denna situation. 

Det är inte bara varumärket som bidrar till detta fenomen utan även tekniska framsteg 

som hela tiden görs inom kosmetikabranschen. Framstegen är ofta vad som 

kommuniceras och produkternas kvalitéer menar Hamilton är av allra största vikt. Hon 

exemplifierar sin ståndpunkt med kvinnors dilemma att välja läppstift. Företagen 

förmedlar ofta i sin marknadsföring att deras läppstift kommer att sitta kvar på kvinnans 

läppar oberoende vilken påfrestning kvinnan kan tänkas utsätta läppstiftet för. Den enda 

lösningen på konsumentens problem är att prova sig fram genom att konsumera olika 

produkter för att finna den man gillar bäst. Detta är en anledning till att nya produkter 

hela tiden dyker upp och konkurrerar om marknadsandelar. 

                                                 
57 Kotler et al. (2006) sid. 275 
58 Treffner & Gajland (2001) sid. 35-37 
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Vidare menar Hamilton att i en tidsepok då konsumenten ofta har begränsad fritid kan 

valet av kosmetika för många bli alltför komplicerat. Hennes slutsats är att 

konsumenternas val i högre utsträckning skulle kunna göras utifrån empati och tillit till 

ett varumärke.59 

 

                                                 
59 Hamilton (1998) 
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3 3. Metod 
____________________________________________ 

Efter presentation av bland annat Aakers Brand Equity, 

Gummesons 4Q och Bengtsson och Östbergs Varumärkets 

författare i föregående kapitel kommer nu metodredovisningen. 

Kapitel 3 behandlar val av metod för forskning samt strategi och 

tillvägagångssätt för denna. Först presenteras undersöknings–

designen efter Alan Brymans och Jan Trosts metodteori, vidare 

behandlas urvalsgrupp och vägen till enkätens frågeställningar. 

____________________________________________ 

  

 

Denna uppsats har arbetats fram utifrån en deduktiv strategi. För att belysa vårt syfte och 

undersöka betydelsen av varumärkesmedvetenhet hos konsumenter har vi strävat efter 

att genomföra en i huvudsak kvantitativ studie60, i form av en enkätundersökning61 

I enlighet med Alan Brymans beskrivning av den kvantitativa forskningsprocessen 

började vi med att söka teori kring vårt ämnesval för att därefter forma vår 

frågeställning.62 Utifrån våra frågeställningar och Jan Trosts rekommendationer i 

Enkätboken63skapade vi sedan en undersökningsdesign vilken, efter en pilotstudie i 

Sverige, reviderades för att sedan slutligen genomföras på vald plats i Polen, 

sammanställas samt rapporteras och analyseras i denna uppsats. 

 

3.1 Den empiriska vägen – enkätens utformning 
Inledningsvis ville vi i enkäten kort presentera oss själva, beskriva enkätens syfte samt 

definiera kosmetika för att ge respondenterna en ökad insikt i undersökningen. I Enkäten 

definierade vi kosmetika som ”parfume, lipstick, mascara and other make up products”. 

                                                 
60 Jan Trost beskriver något förenklat den kvantitativa studien som en studie, vilken är baserad på ett 
kvantitativt tänkande där ord som längre, fler eller mer används. 
61 Bryman (2001) sid. 21 
62 Ibid., sid. 77-78 
63 Trost (2001) 
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I enkätens första skede, skulle de polska universitetsstuderande respondenterna besvara 

hur gammal vederbörande var samt huruvida de använde kosmetika. Dessa frågor 

ställdes under kategorin 1. Who are you? . De som inte använde kosmetika ombads att då 

direkt hoppa till fråga femton. I detta skede hade vi nu ringat in om personen befann sig 

i vår målgrupp, polska universitetsstuderande kvinnor. 

Sedan valde vi att, i fråga 2, utreda var respondenterna föredrog att inhandla sina 

kosmetikaprodukter för att se om exempelvis internet var ett alternativ till en 

stormarknad eller kosmetikabutik. Kanske skulle inköpsstället visa sig vara den absolut 

viktigaste faktorn i valet av kosmetikaprodukt? 

I fråga 3 ställde vi frågan hur viktiga olika faktorer var för kvinnornas kosmetikaval. 

Faktorerna price, quality, design, reputation, country of origin, brand, animal friendly och place of 

purchase, bedömdes efter en skala i vilken utsträckning de ansågs viktiga. Tanken bakom 

frågan var att ge möjlighet att dra paralleller mellan exempelvis hur viktigt en respondent 

ansåg priset vara i förhållande till hur viktigt denne ansåg varumärket vara. 

För att se ifall vissa nämnda varumärken var igenkända och i vilken grad de upplevdes 

som exklusiva fick kvinnorna, i fråga 4, besvara hur exklusiva de ansåg ett antal 

varumärken vara. Syftet med denna fråga var att se hur medvetna respondenterna var 

gentemot vissa varumärken och hur de också betraktades. Varumärkena valdes ut för att 

representera dels låg-, medel- och topprodukter. Fokus låg på internationella varumärken 

men även ett polskt varumärke valdes ut. Förutom varumärkesmedvetenhet hoppades vi 

även kunna utläsa något om fördelningen på de olika pris-/exklusivitetssegmenten. 

Framförallt med Ettensons resultat64, vilket påvisade frånvaro av ett mellanprissegment, i 

åtanke. 

Vidare ville vi utreda hur mycket de kvinnliga studenterna spenderade varje månad på 

kosmetika. I fråga 5 gavs svarsalternativen utryckt i PLN, Polska New Zloty. Under 

enkätundersökningen motsvarade 1 PLN, 2,86 svenska kronor. Hur mycket människor 

spenderar, eller rättare sagt anser sig spendera, ansåg vi vara viktigt och intressant, då 

informationen lätt kan jämföras med andra svar i undersökningen och på så sätt skapa 

distinktioner. I samband med denna fråga diskuterade vi även huruvida vi skulle ställa 

frågan om inkomst eller ej. Med tanke på att polackerna har en relativt hög personlig 

integritet valde vi att inte ställa frågan, men även då den kan uppfattas som känslig. 

                                                 
64 Ettenson (1993) 
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Fråga 6 var av öppen karaktär och frågade vilket varumärke konsumenten senast köpt, 

vilken följdes av fråga 7 där respondenten hade möjlighet att svara på varför detta 

varumärke valts. Anledningen att fråga detta var att se huruvida våra övriga 

varumärkesfrågor, till exempel fråga 4, rimmade med konsumentens verkliga inköp. 

För att belysa förtroenden valde vi att i fråga 8 låta respondenterna svara på vilket 

ursprungsland för kosmetikaprodukter de har störst förtroende för. Syftet var, förutom 

att se hur viktigt ursprungslandet är, att urskilja om inhemska polska produkter hade ett 

mervärde för konsumenterna. Vidare var denna fråga ett komplement till fråga 3. Vi hade 

som mål att undersöka om denna specificerade fråga skulle överensstämma med svaren i 

fråga 3. 

Vi lät även ställa sex frågor med svarsalternativen yes eller no. Frågorna 10-13 handlade 

närmare om huruvida de ofta köpte samma varumärke för en produktkategori alternativt 

för samtliga produktkategorier. Vidare undrade vi om det fanns varumärken som 

respondenterna hade stort eller minskat förtroende för, och i sådana fall vilka. Dessa 

frågor valde vi, för att hitta eventuella mönster kring respondenternas lojalitet och 

inställning till varumärken.  

Fråga 14, även den en yes eller no, handlade om huruvida respondenten tog del av nyheter 

och trender inom kosmetika via massmedia. Denna fråga var intressant för att få en bild 

av media och dess påverkan i Polen. För att återkoppla till syftet med denna uppsats, att 

undersöka betydelsen av medvetenhet kring varumärken hos konsumenter, och 

litteraturen kring varumärkets författare, ser vi att massmedia måste behandlas. I fråga 15 

utvecklade vi ansatsen och frågade i vilken utsträckning respondenterna tar del av 

medierna radio, magazines, television och internet.  

Slutligen ägnade vi större delen av sista sidan av vår enkätundersökning till elva 

påståenden i fråga 16. De handlade om kosmetika, varumärken och massmedia. Här fick 

respondenterna återigen besvara påståenden i en skala, denna gång till vilken grad de 

instämde till påståendena. 

Avslutningsvis sparade vi tomma rader, under punkten 17. Comments, där 

respondenterna gavs möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar, antigen kring 

varumärken, kosmetik eller undersökningen i sig. Tanken var att ge respondenten 

möjlighet till eventuella djupare svar och erbjuda ett tillfälle för missnöjda respondenter 

att uttrycka sig. 
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3.2 Antal och urval 
Undersökningen har gjorts i Gdansk, Polen och populationen har utgjorts av kvinnliga 

polska universitetsstudenter. Således har urvalet varit riktat mot denna unga grupp av 

kvinnor. Enkäterna har delats ut i 100 exemplar, under två dagars tid, till studenter vid tre 

olika fakulteter vid Universitetet i Gdansk. Antalet enkäter var från början tänkta att vara 

ca 200. Efter en kortare pilotstudie och övervägande av svaren minskades dock antalet 

till 100 då svaren var omfattande och hade tagit för lång tid att bearbeta i förhållande till 

den relevanta skillnad ett större antal enkäter kunde tänkas ge. 

Då vi inte fick tillgång till ett register över studenterna på grund av universitetets 

integritetspolicy kunde vi inte genomföra något slumpmässigt urval65. Istället blev valet 

av population fördelat på tre fakulteter med olika inriktning, Humanistiska Fakulteten, 

Fakulteten för Skandinaviska språk samt den Juridiska Fakulteten. Detta i syfte att sprida 

populationen mellan olika grupper av studenter för att på så vis nå en mer rättvisande 

bild av den totala populationen. Att populationen kom att bestå av just dessa tre 

fakulteter var av mer praktiska skäl, först och främst för att dessa fakulteter hade en stor 

del kvinnliga studenter. Men även för att det var komplicerat att få tillstånd att 

genomföra undersökningen på flera olika platser. Vårt urval kan tyckas ligga nära det 

Trost kallar bekvämlighetsurval, vilket innebär att enkäter sprids till de man kan nå. 

Problemet med detta urval, enligt Trost, är att det inte blir tillräckligt representativt för 

populationen och således blir missvisande att dra frekvenser ifrån.66 Vi är medvetna om 

att vår koncentration till ett universitet kan utgöra ett problem. Med tanke på att vår 

undersökning fokuserar på medvetenhet kring varumärken och kosmetika för polska 

universitetsstuderande kvinnor anser vi att problemet blir minimalt. Detta då vår 

population fördelats efter fakulteter med olika inriktning och således når olika 

intressegrupper i populationen. Vidare kunde vi under arbetet med enkätundersökningen 

konstatera att många av de tillfrågade inte var födda och uppvuxna i regionen kring 

Gdansk, utan istället var inflyttade från andra delar av Polen. 

 

                                                 
65 Trost (2001) sid. 33-35 
66 Ibid., sid. 30-31 
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3.3 Tillvägagångssätt och reliabilitet 
Tillvägagångssättet var under de två dagarna relativt lika varandra. I anknytning till och i 

skolbyggnaderna, har vi sökt upp polska kvinnor för att be dem besvara enkäten. 

Enkäterna delades till större delen ut på raster och luncher då respondenterna hade god 

tid på sig att besvara frågorna. Vid ett tillfälle fick vi tillgång till en större grupp 

människor, då vi fick möjlighet att besöka ett klassrum innan undervisning skulle 

påbörjas. Då lektionen började först efter att studenterna fått besvara enkäten i lugn och 

ro anser vi förhållandena vara likvärdiga även vid detta tillfälle. 

Enkäterna fylldes allt som oftast i, under tystnad, enskilt utan vare sig diskussion eller i 

samråd med andra kamrater. Vi befann oss i detta skede på ett avstånd, som vi inte tyckte 

upplevdes som övervakande men samtidigt tillräckligt nära för att kunna besvara 

eventuella frågor från respondenterna. Vidare höll vi en enhetlig klädsel i form av blå 

tröjor med Lunds Universitets logotyp för att ge ett professionellt intryck.  

Enligt Trosts tankar om standardisering höll genomförandet en hög grad av 

standardisering med i princip samma förfarande vid samtliga utdelningstillfällen av 

enkäten67. Den enda väsentliga skillnaden mellan varje enkätrespondent skulle vara att de 

som hade frågor att ställa fick dessa besvarade. Med detta i ryggen vill vi påstå att 

undersökningen håller hög reliabilitet, enligt Brymans definiering av begreppet68, då en ny 

undersökning med samma frågor under samma förutsättningar med hög sannolikhet 

skulle ge ett snarlikt resultat. Samtidigt är kosmetika en produktkategori som får räknas 

till lyxkonsumtion. Den är svår att äta eller förflytta sig med och konsumeras således 

endast då ett samhälle har en god ekonomisk nivå. Utifrån detta kan förändringar på 

makronivå i samhället leda till att undersökningen skulle ge ett annorlunda resultat om 

den upprepades i framtiden i ett samhälle med annorlunda förutsättningar. 

 

 

                                                 
67 Trost (2001) sid. 55 
68 Bryman (2001) sid. 43-44 
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Svaren från enkäterna har vi, för att kunna tolka och mäta på ett optimalt sätt, valt att 

föra in och behandla i statistikprogrammet SPSS. Tabellerna som presenteras nedan 

utgör svarsfrekvensen på frågorna. Svaren presenteras i samma ordningsföljd som 

frågorna ställdes i enkäten, detta för att ge en lättare följd i resonemanget i analysen. 

Vidare presenteras svaren i absoluta tal, då antalet respondenter var 100 stycken fyller en 

procentredovisning inte någon funktion. Vad gäller språk har vi i resultatdelen valt att 

översätta frågorna från enkäten till svenska i redovisningen nedan. Detta för att ge ett 

bättre flyt i texten och inte förvirra läsaren genom att byta språk fram och tillbaka. 

Svarsfrekvensen på de utdelade enkäterna var 100 med visst bortfall gällande enstaka 

frågor. 96 av respondenterna var i åldersintervallet 19-24 år och resterande i intervallet 

25-34 år. Vidare använde 99 av respondenterna kosmetika. För intresserade läsare finns 

enkäten, vilken vi använde i vårt empiriska arbete, bifogad som Bilaga 1. För en 

utförligare förklaring kring enkäten se kapitel 3 

Tabell 1: Huvudsakliga inköpsställen för kosmetika produkter 

  Frekvens 

Kosmetikabutik 87 
Stormarknad 2 
Annat 1 

Valida 

Total 90 
Ej svarat 1 
Felaktigt svar 9 

Svar 
saknas 

Total 10 

Total 100 

4 4. Empiriskt resultat 
____________________________________________ 

Efter metodredovisningen i föregående kapitel och förklaringen till 

enkätfrågor och urvalsgrupp är det tid för redovisning av 

respondenternas svar. Kapitel 4 utgör redovisningen av resultaten 

från enkät–undersökningen, efter en sammanställning i SPSS. 

Frågorna presenteras dels i tabeller, dels i löpande och förklarande 

text för att på ett enkelt och lättläst sätt redovisa resultaten. 

____________________________________________ 
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Tabell 1 presenterar svarsfrekvensen på fråga 1, vilken visar respondenternas 

huvudsakliga inköpsställe för kosmetikaprodukter. Svarsfrekvensen visar att kosmetika–

butik är det inköpsställe respondenterna föredrar med en frekvens på 87. Stormarknad 

förekommer som inköpsställe för 2 respondenter och en respondent har valt alternativet 

annat, vilket specificerades som direktköp via en hudspecialist. Värt att nämna är det 

relativt höga bortfallet i svar på frågan. Dessa utgörs av ett svar som uteblev samt 9 

respondenter som valt flera alternativ för frågan och således räknas som felaktiga. 

Anledningen till bortfallet anser vi kunna förklaras med att respondenterna fann det 

naturligt att handla på flera ställen och ignorerade texten om att endast ett svar önskades, 

alternativt missade texten. 

Tabell 2: Vikten av faktorer vid köp av kosmetikaprodukt 
 Ej viktigt Mindre 

viktigt 
Varken 

eller 
Viktigt Mycket 

viktigt 
Svar 

saknas 
Pris 0 12 7 73 7 1 
Kvalitet 0 0 2 53 44 1 
Design 3 27 37 24 4 5 
Rykte 4 6 16 55 17 2 
Ursprungsland 26 29 26 16 2 1 
Varumärke 1 13 25 49 10 2 
Djurvänlighet 9 12 25 30 23 1 
Inköpsställe 7 16 38 32 5 2 

 

Tabell 2 redovisar vikten av olika faktorer vid köp av kosmetikaprodukt, fördelat på pris, 

kvalitet, design, rykte/rekommendation, ursprungsland, varumärke, djurvänlighet och 

inköpsställe. Svarsalternativen var ej viktigt, mindre viktigt, varken eller, viktigt och mycket 

viktigt. 

Större delen av respondenterna ansåg priset som viktigt, med en svarsfrekvens på 73. För 

7 av respondenterna var priset mycket viktigt emedan 12 fann det mindre viktigt. 7 av 

respondenterna såg priset som varken viktigt eller oviktigt. 

Kvalitet fördelade sig något annorlunda, 53 respondenter ansåg kvalitet som viktigt 

emedan 44 respondenter ansåg att kvalitet var mycket viktigt. För två respondenter var 

kvalitet varken viktigt eller oviktigt. 

Design på produkten gav mer spridda svar, 37 respondenter ansåg det varken viktigt eller 

oviktigt, 27 respondenter ansåg det mindre viktigt emedan 24 respondenter fann 

designen viktig. 3 respondenter fann produktdesignen som ej viktig och 4 tyckte att den 

var mycket viktigt. 5 respondenter svarade inte på frågan. Möjligen grundade detta sig i 
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att de inte förstod frågan då det inte stod helt uttalat i frågan vad produktdesign innebar. 

Med tanke på att bortfallet inte var särskilt stort har ingen större vikt lagts vid detta. 

När vikten av rykte/rekommendation efterfrågades svarade 55 respondenter att de fann 

detta viktigt, 17 respondenter fann det mycket viktigt emedan 16 respondenter tyckte att 

det varken var viktigt eller oviktigt. 6 respondenter fann det mindre viktigt och 4 

respondenter tyckte att rykte/rekommendation var oviktigt. 

Frågan om ursprungsland var relativt spridd i svaren, 29 respondenter fann 

ursprungslandet mindre viktigt och 26 respondenter fann det som ej viktigt. För 26 

respondenter var det varken oviktigt eller viktigt emedan 16 respondenter fann 

ursprungslandet som viktigt. 2 respondenter tyckte att det var mycket viktigt. 

Vad gällde varumärket tyckte 49 respondenter att detta var viktigt och 10 att det var 

mycket viktigt. 25 respondenter fann varumärket varken viktigt eller oviktigt, 13 

respondenter tyckte det var mindre viktigt och 1 respondent fann det ej viktigt. 

Djurvänlighet var nästa fråga, 30 respondenter fann detta som viktigt medan 25 

respondenter tyckte att det var varken viktigt eller oviktigt. 23 respondenter ansåg 

djurvänlighet som mycket viktigt emedan 12 respondenter såg detta som mindre viktigt. 

9 respondenter såg djurvänlighet som oviktig. 

Den sista frågan under faktorer för köp var inköpsställe. 38 respondenter såg detta som 

varken viktigt eller oviktigt emedan 32 respondenter såg inköpsstället som mycket viktigt. 

16 respondenter såg det som mindre viktigt, 7 respondenter ansåg det ej viktigt emedan 5 

respondenter ansåg att inköpsstället var mycket viktigt. 

Tabell 3: Exklusivitet för olika varumärken 
 Ej exklusivt Mindre 

exklusivt 
Varken 
eller/ 

känner 
inte igen 

Exklusivt Mycket 
exklusivt 

Svar 
saknas 

Sephora Brand 0 25 14 47 12 2 
Yves Saint Laurent 1 4 13 37 42 3 
Max Factor 4 19 28 42 4 3 
L’Oreal 3 21 23 42 6 5 
CHANEL 1 1 0 20 76 2 
ZIAJA 37 37 17 6 1 2 
Oriflame 26 49 16 6 1 2 
 

Tabell 3 presenterar hur respondenterna ställde sig till exklusivitet för olika varumärken. 

De fick välja mellan alternativen; ej exklusivt, mindre exklusivt, varken eller/känner inte igen, 
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exklusivt och mycket exklusivt för följande varumärken; Sephora Brand, Yves Saint Laurent, 

Max Factor, L’Oreal, Chanel, Ziaja och Oriflame. Efter sammanställningen av enkäten 

insåg vi problematiken med det mittersta svarsalternativet, varken eller/känner inte igen. 

Detta då det är svårt att utläsa om respondenten ser varumärket som varken exklusivt 

eller ej exklusivt, eller om de inte känner igen det. Utifrån fördelningen av de resterande 

svarsalternativen, vilka jämförts i respektive enkät, har vi dock valt att utläsa svaren som 

att respondenten i huvudsak menat varken eller med sitt svar. 

Större delen av respondenterna, en svarsfrekvens på 47, fann varumärket Sephora Brand 

som exklusivt. 25 respondenter fann det som mindre exklusivt emedan 14 respondenter 

fann det som varken exklusivt eller ej exklusivt. 12 respondenter såg Sephora Brand som 

mycket exklusivt. 

Yves Saint Laurent klassades som mycket exklusivt av 42 respondenter, tätt följt av de 37 

respondenter som fann varumärket exklusivt. 13 respondenter fann varken varumärket 

exklusivt eller ej exklusivt, 4 respondenter fann det mindre exklusivt och 1 respondent 

såg det som ej exklusivt. 

Nästa varumärke på listan var Max Factor, vilket ansågs exklusivt av 42 respondenter, 

följt av 28 respondenter som fann varumärket varken exklusivt eller ej exklusivt. 19 

respondenter såg Max Factor som mindre exklusivt emedan 4 respondenter fann 

varumärket ej exklusivt. Slutligen fann 4 respondenter varumärket mycket exklusivt. 

Efter Max Factor var det L’Oreal’s tur att möta respondenterna. 42 respondenter fann 

L’Oreal exklusivt följt av 23 respondenter vilka varken fann varumärket exklusivt eller ej 

exklusivt. 21 respondenter såg varumärket som mindre exklusivt emedan 6 respondenter 

fann det mycket exklusivt. 3 respondenter såg L’Oreal som ej exklusivt. 

Chanel toppade varumärkeslistan som exklusivast bland respondenterna med en 

svarsfrekvens på 76 för mycket exklusivt. 20 respondenter fann Chanel exklusivt och 1 

respondent fann varumärket som mindre exklusivt, ytterligare 1 fann Chanel ej exklusivt. 

Näst på frågelistan kom vårt polska varumärkesalternativ, Ziaja. 37 respondenter såg 

detta som mindre exklusivt respektive ej exklusivt. 17 respondenter fann Ziaja som 

varken exklusivt eller ej exklusivt. 6 respondenter såg varumärket som exklusivt följt av 1 

respondent som fann Ziaja som mycket exklusivt. 
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Det sista varumärket på listan var Oriflame, vilket ansågs mindre exklusivt av 49 

respondenter följt av 26 respondenter vilka såg det som ej exklusivt. 16 respondenter 

fann Oriflame som varken exklusivt eller ej exklusivt. Även detta varumärke sågs som 

exklusivt av 6 respondenter följt av 1 respondent vilken fann det som mycket exklusivt. 

Tabell 4: Pengar spenderade på kosmetika per månad 
  Frekvens 

35 PLN eller mindre 24 
36-70 PLN 30 
71-130 PLN 33 
131-200 PLN 9 
201 PLN eller mer 3 

Valida 

Total 99 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 1 

Total 100 
 

Tabell 4 presenterar hur mycket pengar respondenterna ansåg sig spendera på kosmetika 

per månad. Som tidigare nämnts motsvarade 1 PLN 2,86 Svenska kronor under 

undersökningen.  

Större delen av respondenterna spenderade 71-130 PLN, med en svarsfrekvens på 33, 

tätt följt av de 30 respondenter som spenderade 36-70 PLN. En relativt stor del, 24 

respondenter, lade mindre än 35 PLN. 9 respondenter lade 131-200 PLN följt av 3 

högspenderande respondenter som lade 201 PLN eller mer i månaden. 

Tabell 5: Vilket Ursprungsland som inger störst förtroende 

  Frekvens 

England 12 
Frankrike 23 
Polen 9 
USA 2 
Spelar ingen roll 32 
Annat 1 

Valida 

Total 79 
Ej Svarat 2 
Felaktigt svar/ej förstått 
frågan 

19 
Svar 
saknas 

Total 21 
Total 100 

 

Tabell 5 visar fördelningen över respondenternas inställning till vilket ursprungsland de 

har störst förtroende för i samband med kosmetikaprodukter. Inte oväntat såg en stor 

del av konsumenterna, en svarsfrekvens på 23, Frankrike som det land med störst 
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förtroendeingivande. Följt av England vilket ansågs förtroendeingivande av 12 

respondenter. 9 respondenter valde Polen och 2 respondenter valde USA. 

Anmärkningsvärt är att större delen, 32 respondenter, ansåg att ursprungslandet inte 

spelade någon roll. Tillika är den felaktiga svarsfrekvensen om 19 respondenter värd att 

kommentera. De felaktiga svaren utgjordes av att respondenter valt flera alternativ istället 

för ett. Efter en utvärdering av den, i enkäten, ställda frågan kan missförståndet bero på 

språksvårigheter. Frågan som ställdes lyder; Från vilket land kommer de kosmetika produkter 

som du har störst förtroende för? Det står dock inte uttryckt att endast ett land får väljas. 

Tabell 6: Köpt en produkt rekommenderad av vän eller släkting 

  Frekvens 

Ja 95 
Nej 4 

Valida 

Total 99 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 1 

Total 100 
 

Tabell 6 presenterar respondenternas svar på om de köpt en produkt rekommenderad av 

en vän eller släkting, vilket 95 respondenter uppger sig ha gjort emedan 4 inte har gjort 

det. 

Tabell 7: Köper ofta ett och samma varumärke för en produktkategori 

  Frekvens 

Ja 67 
Nej 29 

Valida 

Total 96 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 4 

Total 100 
 

På frågan om respondenterna köper samma varumärke för en viss produktkategori, 

exempelvis mascara, svarade 67 respondenter ja och 29 stycken nej, vilket visas i tabell 7. 
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Tabell 8: Köper ofta ett och samma varumärke för alla produktkategorier 

  Frekvens 

Ja 24 
Nej 72 

Valida 

Total 96 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 4 

Total 100 
 

Tabell 8 presenterar svarsfrekvensen för frågan om respondenterna ofta köper ett och 

samma varumärke för alla produktkategorier, exempelvis mascara, foundation och 

läppstift. 24 respondenter svarade ja och 72 respondenter svarade nej. 

Tabell 9: Har stort förtroende för ett varumärke 

  Frekvens 

Ja 36 
Nej 58 

Valida 

Total 94 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 6 

Total 100 
 

Tabell 9 visar om respondenterna anser sig ha ett stort förtroende för ett varumärke, 36 

respondenter svarade ja och 58 respondenter svarade nej.  

Tabell 10: Förlorat förtroendet för ett varumärke 
  Frekvens 

Ja 14 
Nej 80 

Valida 

Total 94 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 6 

Total 100 
 

Tabell 10 vänder på frågan och visar om respondenterna förlorat förtroende för ett 

varumärke, 14 respondenter svarade ja medan 80 stycken svarade nej. 
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Tabell 11: Tar del av nyheter och trender via massmedia 
 

 

Tabell 11 presenterar svarsfrekvensen på frågan om respondenterna tog del av nyheter 

och trender via massmedia. 41 respondenter svarade ja och 55 respondenter svarade nej.  

Tabell 12: I vilken utsträckning tar respondenterna del av media?  

 Ingen 
utsträckning 

Liten 
utsträckning 

Varken 
eller 

Viss 
utsträckning 

Full 
utsträckning 

Svar 
saknas 

Radio 35 27 18 14 2 4 
Magasin 4 13 9 53 18 3 
Television 5 18 8 54 13 2 
Internet 6 19 18 42 13 2 

 

I tabell 12 kan vi se svarsfrekvensen, i vilken utsträckning respondenterna tar del av vissa 

mediekanaler. 

Enligt tabellen kan utläsas att hela 35 respondenter menade att de inte alls tar del av 

radio. Antalet respondenter, som menade att de i viss mån tar del av radio, var 27 till 

antalet och de som relativt mycket lyssnade till mediet var 14. Endast 2 respondenter tog 

del av mediet radio fullt ut. 

Gällande magasin (läs tidningar) kunde man se en skillnad. 18 respondenter hävdade att 

de nyttjade sådana till fullo och 53 stycken att de delvis att de läste tidningar. De som 

svarade varken eller var 18 till antalet emedan de som sällan tog del av mediet var 13. 

Bara 4 respondenter menade att de aldrig läser/tar del av tidningar. 

Respondenterna som till fullo använde sig av television var 13 stycken. De som delvis tog 

del av mediet var 54 och de som varken eller tog del var 8 respondenter. 18 respondenter 

menade att de sällan använde sig av TV och 5 stycken att de aldrig tog del av mediet. 

Internet var det sista mediet vi undersökte. Här svarade 13 respondenter att de, till fullo, 

tog del av internet medan 42 svarade att de delvis använde sig av internet. 18 stycken 

svarade varken eller, 19 svarade sällan och 6 stycken att de aldrig tog del av internet. 

  Frekvens 
 

Ja 41 
Nej 55 

Valid 

Total 96 
Svar 
saknas 

Ej Svarat 4 

Total 100 
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Tabell 13: Påståenden kring varumärke, kosmetikaprodukter och media 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

inte 
Varken 

eller 
Instämmer Instämmer 

helt 
Svar 

saknas 
Anser sig influeras av 
massmedia 

13 24 21 41 1 0 

Anser sig influeras av nyheter 
och trender I massmedia 

11 23 18 44 4 0 

Anser att en dyrare produkt 
generellt set är av högre 
kvalitet 

3 8 14 61 13 1 

Anser att produktkvalitet är 
förknippat med 
ursprungslandet 

15 33 25 24 2 1 

Anser att produktkvalitet är 
förknippat med varumärket 

1 10 15 58 15 1 

Köper hellre sin produkt I en 
speciell butik än av ett 
speciellt varumärke 

6 22 28 29 13 2 

Är positiv till att pröva en ny 
produkt 

4 8 8 51 27 2 

Är positiv till att pröva ett nytt 
varumärke 

2 11 11 48 25 3 

Anser att ett brett 
produktsortiment är viktigt vid 
köp av kosmetika i butik. 

4 8 22 48 16 2 

Bestämmer sig för vad de 
skall köpa i butiken 

7 17 9 45 20 2 

Har redan bestämt vad de ska 
köpa innan de kliver in I 
butiken 

6 21 28 34 10 1 

 

Tabell 13 presenterar svarsfrekvensen för olika påståenden kring varumärke, 

kosmetikaprodukter och media Respondenterna fick besvara påståendena med i vilken 

grad de instämmer med dessa. Vad gäller respondenternas inställning till media 

instämmer 41 respondenter i att de influeras av massmedia. 24 respondenter instämmer 

inte, 21 respondenter ställer sig neutrala i frågan och 13 respondenter instämmer inte alls. 

1 respondent instämmer helt med att denne influeras av massmedia. 

För att specificera massmedietrycket ställdes nästa påstående, om respondenterna anser 

sig influeras av nyheter och trender i massmedia. 44 respondenter instämmer medan 24 

respondenter inte instämmer. 18 respondenter ställer sig neutrala i frågan och 11 

respondenter instämmer inte alls. 4 respondenter instämmer helt med att de influeras av 

nyheter och trender i massmedia. 

Nästa fråga på listan flyttade fokus från media till produktkvalitet. Större delen av 

respondenterna, 61 stycken, instämmer i att en dyrare produkt generellt sett är av högre 

kvalitet. 14 respondenter ställer sig neutrala i frågan emedan 13 respondenter instämmer 

helt. 8 respondenter instämmer inte och 3 respondenter instämmer inte alls. 
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Produktkvalitetsaspekten utvecklades i ett påstående om respondenterna ansåg att 

ursprungslandet hade med kvaliteten att göra. 33 respondenter instämmer inte med detta 

påstående emedan 24 respondenter instämmer. 25 respondenter står neutrala i frågan och 

15 respondenter instämmer inte alls. 2 respondenter instämmer helt. 

Det sista påståendet kring produktkvalitet avsåg att kvalitet är förknippat med 

varumärket. Större delen, 58 respondenter, instämmer, följt av 15 respondenter som 

instämmer helt. 15 respondenter ställer sig neutrala till påståendet och 10 respondenter 

instämmer inte. 1 respondent instämmer inte allsmed att kvalitet är förknippat med 

varumärket.  

13 personer menade att de hellre köper sina kosmetikaprodukter i en viss butik, än av ett 

specifikt varumärke. 29 respondenter instämde till detta, 28 svarade varken eller. 22 

respondenter instämde inte emedan 6 respondenter inte alls instämde. 

Påståendet, jag är positiv till att prova en ny produkt, besvarades enligt följande. 27 

personer instämde helt, 51 instämde, 8 instämde inte och 4 instämde inte alls. 8 personer 

svarade varken eller.  

Jag är positiv att prova ett nytt varumärke var vårt åttonde påstående. 25 personer 

instämde helt med påståendet, 48 personer instämde, 11 instämde inte och 2 stycken inte 

alls. 11 personer svarade varken eller. 

Huruvida ett stort utbud var viktigt när kosmetika skulle köpas i butik ställde vi i tabell 

13 och fråga 9. Här svarade 16 respondenter att de helt instämde, 48 att de instämde, 8 

att de inte instämde samt 4 att de inte alls instämde. 22 personer svarade varken eller. 

Frågan om respondenterna bestämde sig för vad de skulle köpa i butiken, besvarades 

enligt följande: 20 respondenter svarade instämmer helt, 45 svarade instämmer, 9 svarade 

varken eller, 17 svarade instämmer inte och slutligen 7 svarade instämmer inte alls. 

Utav respondenterna svarade 10 att de helt instämde att de istället redan innan de klev in 

i butiken har bestämt sig för vad de skall köpa. 34 stycken instämde i detta påstående 

medan 28 svarade varken eller. Instämmer inte svarade 21 respondenter och instämmer 

inte alls svarade 6 stycken.  
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5.1 Vikten av varumärken för medel- och högpriskonsumenter 
Aaker menar, som nämnt, att varumärkesmedvetenhet skapas då företaget lyckas få 

konsumenterna medvetna om varumärkets existens. Figur 5 visar hur mycket pengar 

respondenterna spenderar på kosmetika varje månad och det korrelerande sambandet 

med i vilken utsträckning de anser att varumärket är viktigt att beakta i valet av 

kosmetikaprodukt. Detta i ett försök att visa Aakers koppling mellan varumärkets värde 

och vikten konsumenter lägger vid varumärket. 

 
Figur 5: Vikten av varumärke i förhållande till pengar spenderade i månaden. 

5 5. Analys 
____________________________________________ 

I föregående kapitel presenterades resultatet av den empiriska 

undersökningen i absoluta tal. Kapitel 5 utgör en djupare analys 

av dessa resultat där litteraturen presenterad i Kapitel 2 

behandlas. Kapitel 5 behandlar vikten av varumärken, kvalitets-, 

lojalitets-, ryktes- och mediala aspekter samt vikten av produktens 

ursprungsland. Avslutningsvis förs en sammanfattande diskussion. 

____________________________________________ 
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X-axeln i diagrammet visar de olika svarsalternativen för spenderade pengar i månaden, 

Y-axeln visar respondenternas svar på påståendet, i vilken utsträckning de samtycker till 

att varumärket är viktigt vid val av kosmetikaprodukt. Diagrammet visar ett positivt 

samband eller korrelation69 mellan vikten av varumärken och spenderade pengar. Ur 

diagrammet kan utläsas att respondenter som finner varumärket viktigt eller mycket 

viktigt i större utsträckning spenderar mer pengar. 

Aaker argumenterar för att just varumärkesmedvetenhet är en undervärderad tillgång. 

Det korrelerande sambandet mellan respondenternas svar visar att hans 

övertygelsestämmer väl överens med verkligheten, större medvetenhet leder till högre 

spendering. Diagrammet visar även att de som finner varumärket mindre viktigt vid 

konsumtion av kosmetika också spenderar mindre pengar varje månad. Dessa 

konsumenter finns endast representerade i de lägsta intervallerna för spenderade pengar, 

se punkt 1, vilket ytterligare bekräftar teorin. 

Ett bättre sätt att mäta varumärkesmedvetenhet hade möjligen varit att utifrån samtliga 

varumärken inom kosmetika försöka utläsa respondenternas kännedom om dessa. Med 

tanke på utbudet av olika varumärken fann vi dock detta svårt att genomföra praktiskt. 

Utifrån sju varumärken, presenterade i tabell 3, försökte vi istället se hur pass exklusiva 

konsumenterna ansåg dessa vara. Det varumärke som konsumenterna till störst del fann 

exklusivt eller mycket exklusivt var Chanel med 96 respondenter. Vilket Chanel 

säkerligen uppskattar då varumärket vill framstå som mycket exklusivt.70 

 

5.2 Kvalitet, har det något med varumärken att göra? 
Hamilton skriver om tekniska framsteg i kosmetikabranschen och argumenterar för att 

produkternas kvalitet är det största konkurrensmedlet företagen emellan71. I vår 

enkätundersökning framgår att 97 respondenter ser kvalitetsaspekten som viktig eller 

mycket viktig. Enligt Hamilton är konsumentens beteende att pröva sig fram tills de 

hittar en produkt som är tillfredsställande. Något som bekräftas av 78 respondenter, vilka 

instämmer eller instämmer helt med påståendet att de är positiva till att pröva en ny 

produkt. 

                                                 
69 För utförligare förklaring om korrelerande samband se Körner & Wahlgren (2005) sid. 65-66 
70 www.chanel.com, 2008-05-26 
71 Hamilton (1998) 



Institutionen för Service Management  Röster från Öster, Kandidatuppsats 

______________________ 

Sidan 33 av 45 

I påståendet att produktkvalitet är förknippat med varumärket instämde 58 respondenter. 

Detta styrker Aakers tankar då han i modellen brand equity drar en stark parallell mellan 

upplevd kvalitet och varumärkets värde. Utifrån Hamiltons resonemang kring kvalitet är 

detta inte svårt att acceptera. Grönroos fokuserar än starkare på kvalitet och menar att 

kundens totalt upplevda kvalitet är plattformen för en eventuell framtida relation med 

kunden. Med detta i åtanke blir det än mer intressant att endast 24 respondenter vidhåller 

att de köper samma varumärke för alla produktkategorier. Detta skulle, utifrån Aakers 

och Grönroos tankar, kunna påvisa att varumärkena inte håller kvalitetsmåttet för alla 

produktkategorier, vilket sedermera kan leda till illojala konsumenter. Det skulle även 

kunna vara så att märkesinnehavaren, enligt Bengtsson och Östbergs modell, inte lyckats 

framföra varumärkesimage till konsumenterna på ett tillfredsställande vis. I kontrast till 

detta resonemang köper betydligt fler, 67 respondenter, samma varumärke för en viss 

produktkategori, vilket tyder på att varumärkena står starkare hos konsumenterna inom 

vissa kategorier. Således finns det ett större antal, vad Urde kallar, grupplojala 

konsumenter än så kallade varumärkesentusiaster.  

 

5.3 Lojalitet 
Att skapandet av lojala och trogna kunder är alla företags stora målsättning bör kunna ses 

som självklart. Dock är diskussionen kring lojalitetsskapande attribut en helt annan. 

Att lojala konsumenter skulle vara mindre priskänsliga, är en teori som exempelvis Kotler 

står bakom72. Resultatet av vår undersökning bekräftar i viss mån denna teori, men fann 

även ett annat starkare samband. Figur 6 skapades i syfte att utreda huruvida lojala 

kunder spenderar mer eller mindre pengar än övriga och för att undersöka om Kotlers 

teori stämde. Diagrammet utgörs i detta fall av hur ofta respondenterna köper samma 

varumärke för en produktkategori, samt hur mycket pengar respondenterna varje månad 

spenderar på kosmetika. 

 

                                                 
72 Kotler et al. (2006) sid. 275 
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Figur 6: Varumärkeslojala småspenderare 

 

Diagrammet visar att större delen av respondenterna, oavsett spenderad summa i 

månaden, är lojala mot ett och samma varumärke för en produktkategori. Resultatet visar 

att kundgruppen som kan ses som lojal innehåller fler än fem gånger så många 

småspenderande konsumenter i jämförelse med den ickelojala gruppen. Vidare visar 

diagrammet att de som spenderar minst av alla, 35 PLN eller mindre, i större 

utsträckning är lojala konsumenter.  

Enligt Treffner och Gajland kan dessa konsumenter anses som kalkylerat lojala då de 

håller sig till ett varumärke så länge som priset är rätt. Detta resultat går vidare hand i 

hand med respondenternas inställning till prisets betydelse av kosmetikaprodukter. Hela 

80 respondenter ansåg priset viktigt eller mycket viktigt. Således kan vi konstatera att 

många polska studerande kvinnor är prismedvetna. Detta till trots, spenderar de mycket 

pengar på kosmetika. Majoriteten av respondenterna, 33 stycken, spenderar varje månad 

mellan 71-130 PLN, motsvarande 200 -350 SEK. Beakta bör man då också att Polen 

fortfarande är ett låglöneland och att genomsnittlig inkomstför en full tjänst motsvarar ca 

7000 SEK73 brutto i månaden, samtidigt som en genomsnittlig hyra för en lägenhet ligger 

                                                 
73 Ralowski (2005) sid. 5 



Institutionen för Service Management  Röster från Öster, Kandidatuppsats 

______________________ 

Sidan 35 av 45 

på ca 900 SEK.74 Således finns en stark köpkraft i denna målgrupp, även om många 

också är prismedvetna. Strävan att skapa, vad Treffner och Gajland kallar, prispremier 

bland företag har vi tidigare behandlat i uppsatsen. Konsten att lyckas ta ut ett högre pris 

för en vara möjliggörs genom lojala kunder, och denna prisskillnad kallas prispremie. 

Utifrån vår undersökning kan vi utläsa att många av de tillfrågade studenterna inte 

tenderar att uppleva tillit till ett specifikt varumärke i den grad att de är beredda att betala 

ett betydande högre pris. Resultatet att endast 36 respondenter upplever sig ha stort 

förtroende för ett varumärke talar ytterligare för detta. 

Som tidigare nämnt fann Hamilton ett liknande mönster. Cirka 60 % av konsumenterna 

bestämmer sig först i butiken för vilken produkt de skall köpa. Mönstret bekräftas även 

av att 65 respondenter i vår undersökning instämmer eller instämmer helt med detta 

påstående. För att förändra denna tendens hos konsumenter menar Hamilton att 

märkesinnehavaren måste påverka konsumenten emotionellt innan köptillfället och 

bygga relationer på empati. I och med att konsumenter, i dagens samhälle, får allt mindre 

tid att lägga på en urvalsprocess är det en väg in för varumärkena att korta kundens 

beslutsprocess. I denna process kommer konsumenterna gå över till att bli, vad Treffner 

och Gajland kallar, affektivt lojala. Möjligen är marknaden redan på väg dit då 44 

respondenter instämmer eller instämmer helt med att de bestämt sig för vad de skall 

köpa redan innan de går in i butiken. 

Hur viktigt lojala kunder än är för företagen tenderar de polska konsumenterna, i 

dagsläget, att gynna de varumärken som kan leverera produkter till ett lågt pris och med 

hög kvalitet. Möjligen grundas inte alltid denna konsumtion utifrån ett företags 

kontrollerade marknadsföring.75 

Bengtsson och Östberg betonar, förutom märkesinnehavaren, populärkulturen som en 

viktig källa av information kring varumärket. Diagrammet i figur 7 nedan behandlar 

populärkulturens, i detta fall magasinens inverkan på varumärkesmedvetenhet.  

                                                 
74 http://home1.pp.sbbs.se/fredsduvan/Polen/Polendoc.htm, 2008-05-26 
75 se exempelvis Imageskapande agenter i: Falkheimer & Thelander (2007) Att sätta en plats på kartan i: (red) 
Ek & Hultman, Plats som produkt. Sid 134-139 
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Figur 7: Vikten av varumärke vid val av kosmetikaprodukt hos magasinläsare 

 

Figur 7 presenterar vikten av varumärke vid val av kosmetikaprodukt hos magasinläsande 

konsumenter och visar att större delen av respondenterna som anser sig nyttja magasin 

även anser varumärket som ett viktigt attribut vid val av kosmetikaprodukt. Detta 

mönster framgick även för internet-, radio och TV-brukare om än inte lika tydligt. 

Medias påverkan bekräftar Bengtsson och Östbergs teori om populärkulturen som en 

viktig märkesförfattare. Den sista, och kanske viktigaste, författaren är konsumenten själv 

vilken kommer att diskuteras vidare nedan. 

 

5.4 Rykte 
Hamiltons tankar, att konsumenten själv känner av marknaden genom att pröva sig fram, 

vilka vi ovan fann som trovärdiga kan delvis också tillbakavisas. I en het bransch där 

utbudet många gånger kan uppfattas som obegränsat, finns sällan tid och ekonomisk 

möjlighet att agera fullständigt rationellt. Istället finns genvägen, att lyssna till släkt och 

vänner i syfte att känna av marknaden.     
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Figur 8: Köpt en produkt rekommenderad av 
en vän eller släkting. 

Figur 9: Vikten av rykte/rekommendation vid 
val av kosmetikaprodukt. 

 

Figur 8 visar respondenternas svar på om de köpt en produkt rekommenderad av en vän 

eller släkting. Ur diagrammet kan ett tydligt utfall läsas. 95 av respondenterna hade köpt 

kosmetika rekommenderat av en vän medan de övriga inte lade någon värdering i det. 

Bengtsson och Östbergs modell påvisar att konsumenterna är en av fyra aktörer som 

påverkar varumärket. En konsument som brukat en vara eller tjänst kommer att berätta 

historier om varumärket utifrån egna upplevelser till vänner och bekanta. Detta ökar 

varumärkesmedvetenheten och chansen till att etablera nya kundrelationer. Tillika kan 

dock en motsatt effekt uppstå. Nämligen att ryktet och den totala kvaliteten ger negativa 

associationer. Vad som kommuniceras påverkar alla åhörare. Positiva historier skapar 

nyfikna konsumenter som vill prova varumärket, negativa historier kommer att skada 

varumärket direkt och åhörarna kommer att välja andra alternativ. Då enkäten visar att 

hela 72 av respondenterna, se figur 9, anser att ryktet är viktigt eller mycket viktigt är det 

alltså av största vikt för kosmetikaföretagen att i alla kontakter med konsumenter se till 

att mötet blir så tillfredställande som möjligt för kunden för att säkerställa ett positivt 

rykte kring varumärket. Varumärkesinnehavarna måste därför medvetet kommunicera 

sådant som de vet att konsumenterna värdesätter för att vinna deras intresse. I fallet 

kring Absolut Vodka finns exempelvis en strategi att ofta, i marknadsföringen, lyfta fram 

det genuint svenska för att kvalitetssäkra sina produkter. Huruvida denna taktik, kan 

likställas med framgångrecept inom kosmetikabranschen har vi också valt att undersöka 

genom vår enkät. 
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5.6 Ursprungsland 
Enligt Ettensons undersökning76 (1993) framgick att ursprungslandet för en vara var 

mycket viktigt och att produkter från väst hade en stor konkurrensfördel på marknaden 

för tv-apparater. En konkurrensfördel som var så viktig, att varumärket i hög grad 

överskuggades. 

 

  
Figur 10: Vikten av ursprungsland vid val av 
kosmetikaprodukt. 

Figur 11: Vilket ursprungsland förekommer 
oftast? 

 

Hur viktigt våra respondenter ansåg att ursprungslandet var vid kosmetikaköp, vill vi 

med figur 10 visa. Resultatet visar att endast 2 respondenter ansåg att ursprungslandet 

var väldigt viktigt och att 81 respondenter ansåg ursprunget som betydelselöst eller 

oviktigt. För att ytterligare förstärka denna bild presenterar vi, i figur 11, respondenternas 

svar på frågan om vilket ursprungsland de har störst förtroende för. Svaren resulterade i 

att majoriteten ansåg att ursprungslandet än en gång var utan betydelse, även då frågan 

ställdes i syfte att verkligen få ett konkret svar av respondenterna.  

Med Ettensons resultat som utgångspunkt har de polska konsumenternas tankar kring 

varumärken förändrats oerhört mycket på 15 år. Det kan tyckas irrelevant att jämföra 

kosmetika- och elektronikbranschen på detta vis. Men med tanke på att Ettenson gjorde 

sin undersökning utifrån hur makroekonomiska faktorer i samhället påverkade 

konsumenternas syn på varumärken och ursprungsland blir undersökningen mer 

generell, och kan antas vara representativ för fler branscher än bara elektronikbranschen. 

 

                                                 
76 Ettenson (1993) 
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5.7 Sammanfattande diskussion 
I den sammanfattande diskussionen nedan lyfts nyckelresonemangen från respektive del 

fram och diskuteras innan slutsatserna tas upp i kapitel 6. 

Aaker argumenterar för att varumärkesmedvetenhet, som en del av brand equity, är en 

undervärderad tillgång vilket bekräftas av att respondenter som anser varumärket som 

viktigt eller mycket viktigt också spenderar mer pengar per månad än andra 

respondenter. Detta talar för att ökad medvetenhet kring varumärken i stort också bidrar 

till varumärkets värde. Tendensen att strävan efter vissa varumärken skulle vara viktigare 

bland storspenderare var ett någorlunda väntat resultat, dock inte att det skulle vara så 

tydligt. Den positiva korrelationen mellan vikten av varumärken och spenderade pengar 

innebär att de respondenter som spenderar mindre pengar, i större uträckning prioriterar 

bort den eventuella attraktion ett varumärke kan bidra med.   

Den stora köpkraften som vi kunde finna bland studenterna i Gdansk, överträffade våra 

förväntningar, likaså gjorde utbudet på marknaden det. Bengtsson och Östbergs 

märkesförfattare populärkultur, då framförallt tidningar och magasin, är enligt vår 

undersökning en bidragande faktor till varumärkesintresset bland många. Även nya 

mediekanaler såsom Internet var bidragande och kommer säkerligen fortsättningsvis att 

utvecklas i Polen. Utvecklingen av mediekanaler kan möjligen komma att förändra den 

trend Hamilton betonar, att majoriteten av konsumenterna fortfarande bestämmer sig för 

vad som skall konsumeras i butiken, något vi även kunde se i vår undersökning. Dock 

skulle detta mönster kunna förändras. Framförallt på en marknad i förändring, likt den i 

Polen, där ökningen av utbud och innovativ marknadsföring präglar konsumenternas 

medvetande kring varumärken. Detta argument för förändring styrks av 44 respondenter 

som hävdar att de redan idag bestämt sig för vilken produkt de skall köpa innan de kliver 

in i butiken.  

För att denna siffra skall kunna förändras behöver märkesinnehavaren enligt Hamilton 

skapa tillit hos konsumenterna. Tillit eller empati, som hon också framhåller, är kanske 

inte vad som i första hand efterfrågas, istället efterfrågade respondenterna först och 

främst ett bra pris. 

Att polackerna skulle vara prismedvetna var relativt väntat med tanke på urvalsgruppen. 

Ett något överraskande resultat är dock att lågpriskonsumenter är mer grupplojala än 

storspenderare. Detta ställer Treffner och Gajlands så kallade prispremier lite på kant. Då 
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resultatet, att varumärkesmedvetna kunder, lojala mot lågprisprodukter, återfinns i vår 

undersökning kategoriseras många av våra respondenter som kalkylerat lojala.  

Tilliten Hamilton förespråkar bör således grundas på att alltid hålla en hög kvalitetsnivå 

till ett lågt pris, då det lågspenderade kundsegmentet till mycket liten del beaktar 

varumärket som ett betydande attribut. Möjligheten att kunna erbjuda lågprisprodukter 

tenderar att vara det viktigaste konkurrensmedlet, i syfte att skapa lojala konsumenter. 

Vilket dock är ett problem i sig då ett lågt pris alltid kan kopieras av konkurrenter. 

Varumärkets totala värde, sammanfattat av de fyra faktorerna i Aakers modell brand 

equity, kan appliceras på varje individs individuella uppfattning om företaget. Individens 

bild av varumärket är ett samlat paket intryck som förmedlas vidare via ryktesspridning 

konsumenter emellan. Inom just kosmetikabranschen, där kvalitet för många är av stor 

vikt, är just positiv ryktesspridning i mångt och mycket ett måste. I jämförelse med 

exempelvis kläder, finns det inom kosmetiken en funktionsaspekt som i vardagen alltid 

måste leva upp till konsumentens förväntningar och företagens löften. Det faktum att 99 

respondenter använde kosmetika visar att det ryktesspridande nätverket, för många, kan 

bedömas som mycket stort. Har varje individ vidare konsumerat kosmetikaartiklar för 

motsvarande 300 SEK per månad, borde onekligen ett stort antal produkter finnas i 

konstant rullians i nätverket, tillgängliga för prövningar och recensioner. För att 

ryktesspridning skall ta sin början i en positiv anda är det dock, enligt Grönroos, ytterst 

viktigt att konsumenten fått en god total upplevd kvalitet med sig. 

Ursprungslandet som Ettensons undersökning fann viktigt i sin undersökning, kan vi inte 

bekräfta bland dagens respondenter, då 81 ansåg detta som betydelselöst eller oviktigt. 

Troligtvis betyder detta inte, att fallet alltid måste vara så. En eventuell riktad 

mediebevakning gentemot en industri i problem skulle kunna vända denna majoritet. 

Som exempel höjs i dagsläget röster som förespråkar en svensk bojkott av de kommande 

Olympiska Spelen i Kina, på grund av bristfälliga mänskliga rättigheter. En sådan 

uppmärksammad kampanj riktad mot exempelvis kemikaliehantering eller 

arbetsförhållanden skulle möjligen kunna förändra respondenternas syn på vikten av 

ursprungsland.  
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Syftet med denna uppsats, att undersöka betydelsen av konsumentens medvetenhet kring 

varumärken, har belysts utifrån den polska kosmetikabranschen. Slutsatserna har vi valt 

att formulera med hjälp av våra två frågeställningar, med början på; 

I vilken utsträckning har varumärket en avgörande betydelse vid polska universitetsstuderande kvinnors 

faktiska köp av kosmetikaprodukter? 

Efter uppsatsens analys av empirin har vi funnit att varumärket är avgörande för köpet i 

viss mån, men inte i den utsträckning vi förväntade oss innan undersökningen. En 

slutsats vi kan dra är att varumärket i större utsträckning har en avgörande betydelse för 

de som tar del av media och populärkultur än de som inte gör det. Vi fann även att 

respondenterna oftare var grupplojala mot ett varumärke snarare än varumärkes–

entusiaster. Ytterligare en slutsats är att betydelsen av varumärket är störst hos 

respondenter som spenderar en större summa pengar per månad.  

Varumärket är dock, i dagsläget, inte den mest attraherande faktorn vid det faktiska 

köpet för respondenterna, vilket leder till nästa frågeställning; 

Vilka andra faktorer är betydelsefulla för dessa kvinnors faktiska köp av kosmetikaprodukter?  

De främsta faktorerna var varumärkets rykte, rekommendationer av varumärken och 

produkter såväl som kvalitet och pris för dessa.  

 

6 6. Slutsatser 
____________________________________________ 

Syftet med Kapitel 6 är att utifrån analysen och den 

sammanfattande diskussionen i kapitel 5 presentera en 

återkoppling till problemställningen och svar, i form av slutsatser 

på, frågeställningarna. Utifrån slutsatserna förs ett reflekterande 

resonemang om uppsatsens kunskapsbidrag till den vetenskapliga 

debatten och förslag till vidare forskning presenteras. 

____________________________________________ 
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Vikten av rykte och rekommendationer från släkt och vänner grundas med all 

sannolikhet mycket i ett stort utbud av varumärken i branschen. Det blir tidskrävande 

och kostsamt att på egen hand prova sig fram för att finna varumärken att föredra 

framför andra. Förutom på rykte och rekommendation låg respondenternas fokus på 

produktkvalitet till ett fördelaktigt pris, vilket sammanfattar respondenterna som 

prismedvetna och många gånger kalkylerat lojala. 

 

6.1 Reflektioner och förslag till vidare forskning 
Stenhård konkurrens på marknaden leder till konstant utveckling av produkter och 

varumärken. Varför företag, enligt Treffner och Gajland måste sträva efter att nå 

affektivt lojala konsumenter. Lyckas företagen med detta kommer kunden att känna 

samband med ett varumärke. Behovet att söka nya produkter kommer att minska och 

prisbilden kommer att få minskad betydelse. En förutsättning för detta är dock, enligt 

Grönroos, att kvalitetsaspekten uppehålls för att inte skapa ett negativt rykte vilket sätter 

igång en ond cirkel. 

Enligt vår undersökning var produktens ursprungsland oviktigt inom kosmetikaindustrin. 

I den sammanfattande diskussionen framhölls dock att så inte behöver vara fallet i 

framtiden. Att ursprungsländer inom kosmetikaindustrin ter sig ha en begränsad 

betydelse i köpprocessen kan försvåra för företagen att sticka ut på en allt mer 

konkurrensutsatt marknad. Marknadsföring, med fokus på ursprung, i form av 

exempelvis storytelling skulle kunna skapa konkurrensfördelar för produkter på en 

innovativ marknad. En vodka från Sverige, en klocka från Schweiz eller rent av en tv-

apparat från USA kan i stor utsträckning, inom respektive bransch, luta sig tillbaka på sitt 

ursprungsland. Ursprungslandet blir således till stor hjälp, både som kvalitetsstämpel och 

äkthetssymbol. Ett sådant mervärde som skänker identitet till produkter, skulle kunna 

vara möjligheten för märkesinnehavare att skapa prispremie och slutligen affektivt lojala 

konsumtenter – även i prismedvetna Polen.  

Dessa tankar är intressanta både ur ett samhälleligt och ur ett företagsperspektiv, varför 

vi vill uppmuntra till vidare forskning kring ovanstående resonemang. 
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Bilaga 1 – Questionnaire – Cosmetics 
 
The purpose of this questionnaire is to study brand awareness among consumers of cosmetic products. In this study cosmetic products are 
defined as perfume, lipstick, mascara and other make up products. 
The questionnaire is anonymous and the individual answers will be compiled in order to use as empirical material in a thesis concerning 
brand awareness. The original research material may also be viewed by science colleagues, for them in order to judge the thesis. 
Conducting the questionnaire will take approximately 5-10 minutes 
 
We thank you for your time! 
 
Yours Sincerely 
Calle, Linus and Tullan 
 

1. Who are you? 
Please mark with an x 
Age O   -18 O 19-24 O 25-34 O 35-44 O 45-54 O 55- 
Are you a woman? O Yes O No 
Do you use cosmetic products?  O Yes O No If no, please proceed to question 15 
 

2. Where do you prefer to buy your cosmetic products? 
Please mark only one alternative 
O One Brand Store 
O Cosmetics store 
O Super market 
 

O Tax-free store 
O Mail order 
O Internet 
O Other:_________________________ 

 

3. How important are the following factors for your choice of cosmetic product? 
 Not 

important 
Less 

important 
Neither Important Very 

important 
Price O O O O O 
Quality O O O O O 
Design O O O O O 
Reputation/recommendation O O O O O 
Country of origin O O O O O 
Brand O O O O O 
Animal friendly O O O O O 

Place of purchase O O O O O 

 
4. How exclusive are the following cosmetic brands according to you? 
 Not 

Exclusive 
Less 

Exclusive 
Neither/Do 
not recognise 

Exclusive Very 
Exclusive 

Sephora Brand O O O O O 
Yves Saint Laurent O O O O O 
Max Factor O O O O O 
L’Oreal O O O O O 
CHANEL O O O O O 
ZIAJA O O O O O 
Oriflame O O O O O 
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5. How much do you spend on cosmetic 
products per month?  
O 35 PLN or less              O 36-70 PLN 
O 71-130 PLN                  O 131-200 PLN 
O 201 PLN or more 

10. Do you often buy one and the same brand 
for a product category? 
For example, if you often buy the brand X for mascara or the 
brand Y for lipstick.  
O Yes O No 

6. Of which brand was the latest cosmetic 
product that you bought?  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

11. Do you often buy one and the same brand 
for all product categories? 
For example, if you often buy the brand X for both mascara and 
lipstick. 
O Yes O No 

7. If any, why did you choose this brand? 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

12. Is there any brand in particular which you 
have great confidence in? 
O Yes O No  
If yes, which brand and why? 
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

8. From which country originates the 
cosmetic products that you have most 
confidence in? 

O England  
O France 
O Italy 
O Poland 

O Russia 
O USA 
O Does not matter 
O Other:_________________ 

 

13. Is there any brand in particular that you 
have lost confidence in? 
O Yes O No  
If yes, which brand and why? 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 

9. Have you ever bought a product 
recommended by a friend or relative? 
 
O Yes O No 

14. Do you take part in news and trends in 
cosmetics by mass media? 
 
O Yes O No 

 
15. To which extent do you take part of the medias listed below?  
 No extent Slight extent Neither Some extent Full extent 

Radio O O O O O 

Magazines O O O O O 

Television O O O O O 

Internet O O O O O 
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16. Statements 
A couple of statements about cosmetics, cosmetic brands and mass media are listed below.  
To which extent do you agree to them?  
 I totally 

disagree 
I partly 
disagree 

Neither I partly agree I totally agree 

I am influenced by 
commercials in mass media O O O O O 
 
I am influenced by news and 
trends in mass media O O O O O 
 
In general I consider that a 
more expensive product is of 
higher quality. O O O O O 
 
I consider that product 
quality is associated with 
country of origin O O O O O 
 
I consider that product 
quality is associated with the 
brand O O O O O 
 
I rather buy my product in a 
certain store than of a 
specific brand O O O O O 
 
I am positive to try a new 
product O O O O O 
 
I am positive to try a new 
brand O O O O O 
 
A wide range of products are 
important to me when I am 
about to buy cosmetics in a 
store O O O O O 
 
I decide what to buy while I 
am in a store O O O O O 
 
I have already decided what 
to buy when I enter a store O O O O O 

 
17. Comments 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Validitet enkätsvar 
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