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1. Inledning 

 

Lennart Haglund & Cecilia Lindh 

De flesta produkter som erbjuds oss konsumenter har inte bara ett namn, de är av ett 

specifikt ”varumärke”. Det finns alltså någonting utöver produktens namn, som inte är 

det tillverkande företagets namn, på produkten. Ibland omfattar varumärket flera 

produkter som tillverkas av samma företag. Konsumenter köper produkter av olika 

varumärken – ibland väljs det noggrant och ibland spelar det mindre roll. I vissa fall 

lägger konsumenter ner både extra tid och pengar för att komma till den butik där 

varumärket finns eller för att hitta information om det. Vissa betalar extra för att få ett 

specifikt varumärke även om det finns billigare alternativ eller till och med alternativ 

som i vissa avseenden kan anses bättre. Många fortsätter att köpa varor av samma 

varumärke för att de vet vad de får och har positiv erfarenhet av det.  

 

Texten ovan diskuterar engagemang och förtroende för en företeelse som studeras som 

”varumärken”, som en del av en pågående affärsrelation. Konsumenterna är aktiva och 

söker efter ett specifikt varumärke, vilket visar att det finns intresse och att det görs 

ansträngningar för att få köpa samma varumärke om och om igen. Anledningarna till 

detta är att kunderna bland annat är nöjda med tidigare köp men även att det är 

praktiskt för dem att veta vad de får. Dock är det inte bara konsumenterna som 

anstränger sig utan företagen bakom varumärket anstränger också genom att fortsätta 

leverera enligt kundernas önskemål. Varumärken kan beskrivas som tecken, namn eller 

symboler företagen sätter på produkten för att de ska kännas igen av kunderna och öka 

benägenheten att köpa igen. Att ha ett tydligt varumärke kan ses som en aktivitet från 

företagets sida och som ett löfte om ett förväntat resultat av användningen. Den typen av 

aktiviteter svarar på kundernas efterfrågan på information om vad det är de köper och 

behovet av att veta vad de får för pengarna. Det är viktigt att inte glömma att 

varumärket även är laddat med emotionella fördelar, alltså känslor och värderingar som 

konsumenterna kan relatera till och visa sin personlighet genom.  

 

Konsumenter köper många olika varor och det vore omöjligt för konsumenten att 

utvärdera alla alternativ som finns att tillgå vid köptillfället. Detta leder oundvikligen till 

att konsumenter köper samma varumärke igen, trots att det finns många alternativ. 

Detta gör det intressant att studera varumärkets betydelse i pågående affärer mellan 

företag och konsumenter, där båda parter är aktiva.  

 

Länge har affärer mellan företag studerats som pågående affärsrelationer, men få 

studier angriper samma fråga om affärer mellan företag och konsument. Studier om 

betydelsen av varumärken för konsumenters köpbeteende med relationssynsätt är 
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mindre vanligt. Ofta fokuserar studier om varumärken på hur företag kan påverka 

konsumenten genom att forma fördelaktiga, starka och unika associationer till 

varumärken. Detta leder till att konsumenten på sikt utvecklar beteende- och 

känslomässiga relationer till specifika varumärken. Varumärken har i sig blivit ett 

konkurrensmedel för att kunna locka till sig kunder och bygga långsiktiga relationer, 

vilka utvecklas genom de kontakter konsumenten har med varumärket (Grönroos, 2008, 

ss. 315-317). Varumärken kan därför ses som en strategisk resurs genom vilken 

företaget formar konsumentens uppfattning om vad varumärket står för. Företaget 

bygger en varumärkesidentitet och konsumenten skapar en varumärkesimage (Aaker, 

1996, s. 26). 

 

Inom forskningen pågår diskussioner om vilken ny kunskap som skulle kunna genereras 

genom att studera varumärken som en del av en affärsrelation. Bland andra Fournier 

(1998) anser att frågor som hur, varför och i vilka former konsumenter söker och 

värdesätter pågående relationer med ett varumärke är inget som studerats grundligt 

inom konsumentmarknadsområdet. Varumärken fyller samma funktion som ett socialt 

utbyte och formar konsumenters uppfattning om varumärken och sig själv. I de fall 

varumärkesidentitet och den egna identiteten överensstämmer, fördjupas relationen 

över tiden. (Fournier, 1998) 

 

Att studera varumärken med affärsrelationssynsätt innebär att fokusera på de pågående 

affärsutbyten som finns mellan köpare och säljare. Därtill studeras alla de aktiviteter och 

beteenden som finns mellan köpare och säljaren och varumärkets betydelse i det 

sammanhanget.  

 

Synsättet och de begrepp som används i studien är i stor utsträckning hämtade från 

teorier om industriella marknader. Studier av industriella marknader, där företag gör 

affärer med varandra, visar att affärerna till stor del äger rum i sammanhang som kan 

beskrivas som stabila och pågående affärsrelationer. Det som ligger till grund för 

relationerna är affärsutbytet, genom vilket båda parter erhåller något de inte hade 

tidigare men har behov av. Genom affärsbytet ökar alltså värdet (Alderson & Martin, 

1965; Bagozzi, 1974) och medför även att det sker informationsutbyten om till exempel 

produkter, leverans och produktion mellan parterna (Johanson J. , 1989). 

 

En central del i affärsrelationer är engagemang som handlar om hur mycket intresse, tid 

och arbete företagen investerar i relationen eller vilka kortsiktiga uppoffringar de gör 

för att gynna affärsutbytet på längre sikt (Anderson & Weitz, 1992; Cook & Emerson, 

1978). Ett annat viktigt begrepp som hänger ihop med engagemang är anpassning. Det 

kan handla om anpassningar av produkter, leveranssätt, betalningssätt och andra 

rutiner som företagen gör för att affärsutbytet ska fungera (Hallén, Johanson, & Seyed-

Mohamed, 1991). Aktiviteter som innebär engagemang och anpassning pågår i 

relationen och över tiden leder de till att ett ömsesidigt beroende växer fram. 
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Det engagemang som lagts ned och anpassningar som gjorts är oftast inte överförbara i 

större utsträckning till andra affärspartners, vilket innebär att det kostar mer att skaffa 

en ny affärspartner än att behålla en befintlig. (Anderson & Narus, 1990; Brennan & 

Turnbull, 1999) En annan bidragande orsak till detta är förtroende som byggs upp 

mellan parterna i och med att affärsutbytet pågår. Förtroende reducerar osäkerhet i 

affärsrelationer och ökar därmed villigheten att göra anpassningar och lägga ned 

engagemang. (Anderson & Narus, 1990; Morgan & Hunt, 1994) 
 

Affärsrelationer enligt beskrivningen ovan framstår som en komplex företeelse med ett 

rikt innehåll och stor bredd av aktiviteter. De köp konsumenter gör dagligen är sällan 

komplexa på det sättet, då de utgörs av mindre volymer och lägre ekonomiska värden 

(för varje inblandad part). Trots detta strävar många företag efter att behålla sina 

kunder på sikt genom att agera på ett sätt som inger förtroende för företag, varumärken 

och produkter. De anpassar sina erbjudanden efter sina kunder och anstränger sig 

mycket för att ta reda på mycket information om dem. Kunderna väljer frekvent 

produkter och varumärken de köpt tidigare. Mot bakgrund av detta resonemang kan 

hävdas att det finns det en viss grad av anpassning och stort engagemang mellan 

köpande och säljande part, för att inte tala om hur viktigt förtroende är för att affärerna 

ska fortgå. Därför är det intressant att studera även dessa affärsutbyten som pågående 

affärsrelationer.  
 

En viktig del som tas upp i studier om affärsrelationer är påverkan från andra relationer. 

Affärsrelationen mellan köpande och säljande part påverkas av de relationer de har till 

andra aktörer i sin omgivning; med andra ord deras nätverk. Relationer till leverantörer, 

andra köpare och/eller media kan påverka den säljande parten. Köparen blir i större 

utsträckning påverkad av familj, vänner och andra bekanta och/eller media. I teorin 

benämns det som att ett ”nätverkssynsätt” används för studier av affärsrelationer, just 

för att de antas vara kopplade till varandra. (Anderson, Håkansson, & Johanson, 1994; 

Blankenburg Holm, 1996) 

1.1 Innehållet i den här studien  
Antagandet om att konsumenters beteende kan studeras som affärsrelationer innebär 

för studien att olika aspekter av de utbyten och aktiviteter som finns mellan företag och 

konsument och betydelsen av varumärket undersökts och analyserats. Med hjälp av en 

etablerad teori om affärsrelationer genom tidigare studier har studenterna utvecklat ett 

frågeformulär, vars svar kan analyseras för att svara en övergripande fråga: 
 

Vilken betydelse har varumärken i affärsrelationer mellan företag och konsument? 
 

Svaren på frågan som presenteras i den här boken är resultatet av åtta studenters 

magisterarbeten. Tillsammans har de samlat in 1012 svar på en enkät om konsumenter 

och varumärken och sedan analyserat individuellt i de fyra grupper de arbetat i. Således 

består boken av fyra delkapitel – med olika frågeställningar inom området – som 

vardera representerar en uppsats. Ett gemensamt metodkapitel har också arbetats fram, 

i vilket detaljer kring den gemensamma undersökningen beskrivs och diskuteras.    
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1.2 Bokens kapitel 

Varje kapitel i boken innehåller diskussion och analys av ett begrepp som är centralt 

inom teorier om affärsrelationer. Alla kapitel studerar innehållet i affärsrelationer 

mellan säljande företag och köpare som är konsumenter där varumärken är viktiga för 

utbytet. Varje kapitel har fokus på en egen aspekt av varumärkenas betydelse för 

affärsrelationerna.  

 

Kapitel två är ett gemensamt metodkapitel som redogör för undersökningen som 

genomförts. Här finns information om datainsamlingen och generell information om 

materialet som samlades in.  

 

Kapitel tre, som är den första uppsatsen i boken, studerar utbyten i affärsrelationerna, 

med specifikt fokus på informationsutbyte. Vilken information som är viktig i 

affärsrelationen och även vilka aktörer som finns utanför den, men som ändå påverkar, 

analyseras. 

 

Kapitel fyra tar sig an något som är en kärnfråga i alla affärssammanhang. Förtroendet 

som finns mellan två affärspartners affärer har länge studerats och betraktats som 

avgörande för affärerna, av forskare såväl som affärsansvariga på företag. I denna 

uppsats studeras varumärkens koppling till förtroende i affärsrelationer där köparna är 

konsumenter. 

 

Kapitel fem diskuterar ömsesidigt engagemang. Frågan om hur engagemang mellan 

konsument och varumärke tas upp och flera aspekter av engagemang analyseras, bland 

annat betydelsen av varumärket för engagemanget.  

 

Kapitel sex diskuterar och analyserar anpassning i affärsrelationer där köparena är 

konsumenter och i vilken grad den är ömsesidig. Även betydelsen av varumärken för 

ömsesidig anpassning analysers.  

 

Resultatet av arbetet är tänkt att komma andra studenter till godo, både de som vill läsa 

om och lära sig mer om varumärken och teorier om affärsrelationer, eller de som vill 

lära sig mer om att göra undersökningar.  
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2. Undersökningen 

 

Av Charles Bennström, Jessica Bjälevik, Joacim Björkvall, Anna Byström, Helene 

Kaspersson, Astrid Lindholm, Stefan Sjöblom och Anna Vartiainen 

 

 

 

Att använda ett affärsrelationssynsätt i relationen mellan en konsument och ett företag 

är mindre frekvent studerat, vilket nämndes i kapitel ett. För att kunna ta reda på om det 

synsättet är användbart i affärsrelationer mellan konsumenter och företag, i vilka 

varumärken är viktiga, användes ett antal centrala begrepp från affärsrelationer mellan 

företag i denna studie av konsumenter. Dessa centrala begrepp och varumärket blev 

utgångspunkter för varje delkapitel. För att kunna undersöka om begreppen har lika 

stor betydelse och om varumärket har betydelse i affärsrelationen mellan konsument 

och företag konstruerades en enkät. Det är denna enkät som bokens analyser och 

slutsatser baseras på. 

 

Det ligger ett omfattande arbete bakom att utforma en enkät och att samla in svar. Det 

handlar till stor del om att komma på vilka frågor som mäter de faktorer som ska mätas 

och som inte enbart är intressanta av någon annan anledning. Sedan tillkommer 

konstruktion av enkäten och utformning av skalor och påståenden, vilket tar lång tid och 

engagemang för att få det begripligt. Det är speciellt viktigt att göra enkäten 

lättförståelig, då de konsumenter som deltar i undersökningen är mycket olika. Eftersom 

enkäten till slut blev relativt omfattande och tog cirka tio minuter att fylla i, var det 

ibland svårt att hitta respondenter som hade tid att svara. För att kunna öka 

svarsfrekvensen på enkäten utformades även en webbenkät. Tiden då enkäten delades 

ut var också delvis över påskhelgen, vilket medförde ett mer komplicerat insamlande av 

enkätsvar i och med långledighet. Trots nämnda svårigheter samlades 1012 enkäter in. 

 

För att kunna utforma enkäten krävdes studier av befintlig litteratur om varumärken 

och affärsrelationer. Naturligtvis studerades även de begrepp som är centralt i varje 

uppsats i stor utsträckning av respektive grupp.  Informationen om dessa ämnen 

kommer främst från affärsrelationer mellan företag eftersom det tidigare är ett mer 

frekvent undersökt område. Det har sedan legat till grund för specifika definitioner av 

begreppen i den här boken. Utöver detta har sekundära data använts, vilket är 

dokumenterat material som har samlats in och sammanställts för ett annat ändamål än 

den aktuella undersökningen (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är dock av yttersta vikt att 
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kontrollera trovärdigheten hos sekundärmaterialet och att ställa dess relevans i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Analyser i vetenskapliga arbeten syftar ofta till att bidra med ny generell kunskap inom 

ett område, i det här fallet varumärkets betydelse i relationen mellan konsument och 

företag. Frågeställningarna, som sedan görs mätbara i enkäten, i respektive kapitel ska 

öppna upp för en undersökning av något som det inte har forskats alltför mycket om 

tidigare. I det här kapitlet redogörs metoden för själva undersökningen; hur frågorna 

har utformats och hur svaren samlats in samt hur respondenterna fördelar sig. Utöver 

detta metodkapitel finns det ett i respektive delkapitel som följer, vilka bland annat 

innehåller operationalisering. Operationaliseringen beskriver hur varje centralt begrepp 

kommer att användas och analyseras.  

2.1.  Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign utgör ramen för hur data samlas in. För att kunna undersöka 

ett specifikt problemområde och kunna undersöka det på ett effektivt sätt krävs en bra 

och utarbetad undersökningsdesign  (Bryman, 2006; Befring, 1994). Grunddata till den 

här undersökningen är av kvantitativ karaktär. Kvantitativa studier omfattar 

information som kan mätas och värderas numeriskt. Det är lättare att generalisera 

information som har fåtts fram genom kvantitativa studier än genom kvalitativa 

eftersom det då kan utläsas mönster. (Björklund & Paulsson, 2003) Eftersom 

undersökningen genererade 1012 svar är materialet relativt generaliserbart och en bra 

grund till analysen. Eftersom det kom in så många svar kommer avvikande svar inte att 

påverka det slutliga resultatet i särskild stor utsträckning. 

2.2. Utformning av enkät 

Denna studie utfördes av fyra grupper med totalt åtta personer, där varje grupp 

behandlar ämnet utifrån ett eget område. Enkäten består av frågor utifrån varje grupps 

problemformulering och syften och anledningen till att använda en gemensam enkät är 

att öka antalet respondenter till undersökningen. Fördelarna med ett 

bekvämlighetsurval är en ökad svarskvantitet, vilket leder till att undersökningen kan ge 

en generell bild av ett mönster med en högre tillförlitlighet. (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2001) En hög svarsfrekvens medför att diverse bortfall och tveksamt 

besvarade enkäter inte påverkar undersökningens slutgiltiga resultat i nämnvärd 

utsträckning. Webbenkäten bidrog till en högre svarskvantitet och fungerade även som 

ett kostnads- och tidseffektivt sätt att samla in enkätsvar.  

 

Den tryckta enkäten konstruerades till att bestå av fyra sidor med 53 stycken frågor och 

påståenden och tog formen av ett häfte på totalt en dubbelvikt A4 sida. En tilltalande 

design på enkäten kan öka respondentens vilja att delta i enkätundersökningen 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Webbenkäten följde samma design som 

den tryckta enkäten för att undvika att enkäterna uppfattas olika. 
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Enkätfrågorna bearbetades under en längre tid av uppsatstiden för att säkerhetsställa 

att frågorna hade koppling till undersökningsområdet och att de därmed skulle mäta det 

de var avsedda att mäta.   

 

Enkäten var av standardiserad karaktär där samma frågor ställdes till samtliga 

respondenter i samma följdordning. För att undvika missförstånd hade varje del i 

enkäten en inledande informationstext där respondenten fick instruktioner om hur 

respektive enkätdel skulle besvaras. Informationsrutorna fyllde även funktionen att öka 

läsarvänligheten (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Enkäten bestod av 

såväl öppna som slutna svarsalternativ. I den demografiska delen av enkäten användes 

en nominalskala eftersom respondenten endast kan tillhöra ett alternativ. I den 

efterföljande delen där respondenten ombads välja ett varumärke används en öppen 

svarsskala där respondenten fritt fick välja varumärke att besvara efterföljande 

enkätfrågor kring. Resterande del av enkäten bestod av frågor och påståenden där 

respondenten svarade på slutna svarsalternativ i en ordinalskala. Enkätens ordinalskala 

bestod av en sjugradig skala där det lägsta värdet (1) motsvarar att respondenten tar 

helt avstånd från påståendet och det högsta värdet (7) motsvarar att respondenten 

instämmer helt till påståendet. Det fanns även frågor där värdet (1) motsvarade inte alls 

respektive aldrig och värdet (7) motsvarade mycket viktigt respektive alltid. Till varje 

fråga/påstående fick respondenten möjligheten att kryssa i alternativet vet ej. 

Användning av en sjugradig skala ansågs lämpligt i förhållande till frågorna och 

påståenden samt att det är möjligt att räkna fram medelvärden och göra 

korrelationsanalyser med en sådan typ av skala. (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2001).   

2.3. Testning av enkät 

För att försäkra att enkäten var genomförbar och att respondenterna inte hade några 

svårigheter att förstå och besvara frågorna var det lämpligt att göra en testundersökning 

av enkäten innan det slutgiltiga utförandet. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2001) I denna testundersökning intervjuades respondenterna direkt efter, alternativt i 

samband med, att de fyllde i enkäten för att på så sätt direkt uppfatta eventuella fel och 

brister (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Under testperioden delade varje 

medskribent i studien ut tre testenkäter var (totalt 24 stycken)och gjorde anteckningar 

under genomförandet. Anteckningarna sammanställdes senare och ändringar av 

enkäten gjordes gemensamt. Diverse frågor och påståenden som respondenterna inte 

förstod togs bort eller redigerades. Övriga ändringar som genomfördes var relaterade 

till formalia och layout. Testenkäterna är inte inräknade i de 1012 enkäter som slutligen 

samlades in.  
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2.4. Urval 

Då alla personer över 18 år ingår i undersökningens målgrupp användes ett 

bekvämlighetsurval som insamlingsmetod vilket resulterade i såväl påstana urval och 

webbenkät. Målet med undersökningen var att få in 1000 ifyllda enkäter under den 

fastställda tidsramen. 1000 enkäter ansågs vara möjligt att samla in under den 

fastställda tidsramen och ändå vara tillräckligt för att kunna kvantifieras (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001, s. 114).  

2.5. Insamling av svar 

Insamlingen av pappersenkäten pågick under tio dagar, från den 6 april 2009 till den 17 

april 2009, när som helst på dygnet då det ansågs lämpligt. De orter där svar samlades in 

var Eskilstuna, Falun, Gnesta, Gävle, Malmköping, Mariehamn, Norrköping, Nykvarn, 

Sparreholm, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro. 

 

Målet var att få en bred spridning på de demografiska variablerna i enkäten, för att 

kunna motsvara populationen i stort, varför enkäterna delades ut i olika sammanhang. 

Enkäterna delades även ut till slumpmässigt utvalda personer på olika arbetsplatser och 

orter. Webbenkäten, som var öppen under 13 dagar med start den sjätte april, bidrog till 

en ytterligare spridning av svaren. Vissa respondenter tillfrågades även via e-post att 

fylla i webbenkäten och uppmanades också därigenom att skicka länken till enkäten 

vidare, vilket ökade till högre svarsfrekvens och spridning.  

 

De tillfrågade som valde att inte svara på enkäten räknades inte som bortfall utan 

ytterligare respondenter tillfrågades istället, då det inte bedömdes vara av intresse hur 

många som tillfrågats utan att se till att målet att samla in det önskade antalet svar 

uppnåddes.  

2.6. Behandling av data 

När alla 1012 enkäter hade samlats in kodades alla svar in i Excel vilket gav en 

överskådlig bild över all insamlad data. Därefter fördes all data över till 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Genom att 

använda detta program var det möjligt att genomföra såväl en deskriptiv som en 

korrelerande analys på de olika frågorna.  

 

Den korrelerande analysen genomfördes med hjälp av Spearmans Rho i programmet 

SPSS vilket möjliggjorde en analys om huruvida vissa variabler hade samband eller inte. 

Varje fråga som analyserades genom Spearmans Rho genererade ett signifikansvärde 

där ett signifikant värde på 0,01 nivå (2-tailed) signalerar ett samband. 
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2.7. Beskrivning av respondenter 

För att få en övergripande bild av respondenterna som deltog i enkätundersökningen 

ställdes åtta stycken demografiska frågor. De undersökta demografiska variablerna var 

ålder, kön, bostadsort, antal personer i hushållet, antal barn i hushållet, månadsinkomst, 

huvudsaklig sysselsättning samt högsta avslutade utbildning. Nedan följer en deskriptiv 

redovisning över tre av dessa ovan nämnda kategorier, övriga fem visas i bilaga 2. 

 
Figur 2.1 Ålder 

 

Av respondenterna var 33,2 % i åldern 18-25. Åldersgruppen 26-35 utgjorde 25,8 %, 

36-45 utgjorde 13,9 % och 46-55 13,5 %. Åldern 56-65 utgjorde 9,9 % medan de äldre 

än 65 år endast utgjorde 3,8 %.  

 
Figur 2.2 Månadsinkomst 

 

Månadsinkomsten fördelades enligt följande; 27,2 % av respondenterna hade en 

månadsinkomst på mindre än 10 000 SEK, 20,6 % mellan 10 001 – 20 000 SEK, 29,6 % 

mellan 20 001 – 30 000 SEK, 15 % mellan 30 001 – 40 000 SEK. Endast 3,5 % hade en 

inkomst mellan 40 001 – 50 000 SEK och 4,1 % över 50 000 SEK. 
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Figur 2.3 Sysselsättning 

 

Majoriteten av respondenterna arbetade och utgjorde tillsammans 63,8 %. Studenter 

utgjorde 28,5 %, pensionärer 5,0 %, arbetssökande 1,4 % och respondenter med annan 

sysselsättning 1,4 %. 

 

Nedan presenteras diagram över andra övergripande frågor, gällande köp- och 

användarfrekvens samt hur mycket pengar respondenterna lägger ned på varumärket 

samt var de köper det.  

 
Figur 2.4 Spenderade pengar per månad 

 

I diagrammet framgår det att 61,1 % av respondenterna spenderar mellan 1-500 sek per 

månad på det valda varumärket. 16,6 % spenderar mellan 501-1000 sek, 9,1 % 

spenderar mellan 1501-2000 sek. 4 % av respondenterna spenderar mellan 1501-2000 

sek medan 6,7 spenderar 2000 sek eller mer. 
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Figur 2.5 Inköpsplats 

 

I diagrammet ovan framgår det att majoriteten av respondenterna genomför köp av 

produkter från varumärket i butik eller via annan återförsäljare, denna del består av 

89,3 % vilket motsvarar 904 respondenter. Svarsfördelningen till alternativen Direkt hos 

det tillverkande företaget och Hos återförsäljare på internet uppgick till 5,2 % respektive 

3,8 %. Det alternativet med lägst svarsfrekvens var Annat och uppgick till 0,7 %.   

 
Figur 2.6 Köpfrekvens 

 

I diagrammet ovan framgår det att 71,9 % befann sig inom alternativen Några gånger i 

månaden och Några gånger per år där 37,3 % var inom det förstnämnda alternativet och 

34,6 inom det sistnämnda. 18,6 % av respondenterna uppgav att de köper produkter av 

varumärket några gånger i veckan medan 5,4 % uppgav att de köper produkter av 

varumärket mer sällan än 1 gång per år. Det alternativ med minst antal svar var 

alternativet Varje dag med 3,2 % av svaren. 
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Figur 2.7 Användarfrekvens 

 

Omkring hälften av respondenterna uppgav att de använder produkter av varumärket 

varje dag. Svarsfrekvensen på detta alternativ var 51,4 % vilket motsvarar 520 stycken, 

detta alternativ utgjordes även av majoriteten av respondenterna. 34,0 % av 

respondenterna uppgav att de använder produkter av varumärket några gånger i 

veckan. 12,3 % av respondenterna svarade att de använder produkter av varumärket 

några gånger i månaden. De alternativ med minst antal respondenter var alternativen 

Några gånger per år och Mer sällan än 1 gång per år vilka utgjordes av 1,5 % respektive 

0,1 %.    

2.8. Analysverktyg 

Innan enkäten delades ut kodades alla frågor och påståenden för att underlätta 

inmatningen och för att det skulle kunna ske även under insamlingstiden. Koderna 

fungerade som etiketter på de data som samlades in, vilket senare gör det möjligt 

bearbetning med hjälp av dator. (Bryman, 2006) Insamlad data matades först in i 

dataprogrammet Excel för att senare föras in i SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). För att kunna analysera data användes olika analysverktyg såsom 

deskriptivanalys, korrelationsanalys och item-to-total. Respektive analys gjordes i 

dataprogrammet SPSS som är ett lamplight program via analys av kvantitativa studier  

(Aronsson, 1999).  

 

Den deskriptiva analysen hade i avsikt att på ett beskrivande sätt presentera en 

sammanställning av data i form av diagram och procenttal. Varje grupp har utifrån egen 

analys använt sig av en eller flera analysverktyg. Korrelationsanalysen gjorde det möjligt 

att se om det fanns någon koppling mellan de olika frågorna som valdes av respektive 

kapitel. Det gjordes enligt Spearmans rho eftersom den metoden är mest lämplig då 

svarsalternativen finns i ordinalnivå.  
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Bortfall av svarsfrekvensen på olika frågor och påståenden hat hanterats genom att 

redovisa antalet som svarat under respektive tabell och diagram. För en specifik 

redogörelse över bortfall samt vet ej återfinns i bilaga 3. 

2.9. Sammanfattande diskussion av undersökningen 

Eftersom 1012 enkäter samlades in från flera orter är det ett bra material som ligger till 

grund för analyser. Det är även tillräckligt för att kunna generalisera konsumenters 

relationer till varumärken. Respondenterna är i olika åldrar och har olika 

sysselsättningar vilket gör det lättare att generalisera resultatet, även om det kanske 

inte speglar den svenska befolkningen helt korrekt i och med att vissa grupper kan vara 

överrepresenterade. Det faktum att många olika varumärken, och därmed produkter, 

ligger till grund har inte betydelse i någon större utsträckning eftersom fokus 

fortfarande ligger på relationen i bokens analyser. Det finns dock förståelse för denna 

spridning i varje delkapitel. Slutligen bör det beaktas att en sådan omfattande 

undersökning som genomförts kräver mycket koordination och arbete från 

skribenterna.  
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3. Informationsutbyten om varumärken i konsumenters 

nätverk 

 

Av: Charles Bennström och Joacim Björkvall 

 

 

 

 

Bästa vännerna Andreas och Jonas bestämmer sig för att gå ner till kvarterskrogen för att 

få sig en matbit och avnjuta varsin kall öl. Andreas, som nyligen har köpt sin första 

lägenhet, passar på att lufta sina tankar. 

– Jonas, du som alltid haft koll på hemelektronik… vad ska jag köpa för hemmabiosystem 

den här gången? Ska jag köpa en uppgradering av samma märke som sist? 

– Det beror ju helt på vad du är ute efter men eftersom du inte riktigt har haft koll på ditt 

gamla system förrän nu så känns det dumt att byta till ett helt nytt märke, tycker du inte? 

– Tack för den du… Inte nog med att jag överrumplas av reklam hem i brevlådan så pratar 

även min far sig varm om ett nytt koreanskt märke som han är riktigt nöjd med och 

försöker få mig att köpa . Jag kollade faktiskt upp det över internet och det visade sig ha 

fått blandade recensioner, så jag vet inte om jag riktigt vågar köpa det. 

– Det är inget snack om saken Andreas! Kör på det märke som du redan använder så 

slipper du allt krångel! 

– Jo, jag gör nog det. Får ju till och med rabatt på det eftersom jag är med i en kundklubb 

sen några år tillbaka! 

Berättelsen ovan visar hur ett informationsutbyte kan se ut i en helt vardaglig situation.  

Det är två vänner som går ut för att äta och under tiden passar en av dem på att prata 

om ett problem han har. Diskussionen som uppstår visar på hur information kan komma 

från olika håll och ha olika påverkan för ett eventuellt köp av ett specifikt varumärke. 

Exempelvis påverkas den ena parten av sin vän och sin familj men får även information i 

form av reklam hem i brevlådan. Det hela påvisar att det finns fler aktörer som påverkar 

köpbeslutet och på så sätt också relationen mellan konsumenten och företaget bakom 

varumärket, som är den säljande parten, där det huvudsakliga utbytet sker. 
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Det är vida känt att konsumenter dagligen inhandlar ett flertal olika varumärken och att 

dessa konsumenter även bygger upp en relation till dessa varumärken (Peter & Olson, 

2005, s. 97; Grönroos, 2008, s. 315-317; Fournier, 1998). Det har i tidigare studier även 

framkommit att konsumenter inför ett köp av en produkt söker information om olika 

varumärken inom produktkategorin. Dessa konsumenter påverkas även av ett flertal 

olika faktorer inför sitt val av varumärke i form av influenser från omgivningen som det 

till exempel beskrivs i berättelsen ovan (Peter & Olson, 2005, s. 169). Det kan 

följaktligen konstateras att en konsument har en relation till en säljande part, det vill 

säga företaget bakom varumärket, men också att en konsument har relationer till övriga 

aktörer, exempelvis familj och vänner, som denne ständigt kommer i kontakt med 

(Hersberger, Murray, & Rioux, 2007). Det kan antas att det utbyte som sker inom 

relationerna en konsument innehar med aktörerna kan påverka utbytet som sker i de 

andra relationerna. 

Inom en konsuments relationer med de övriga aktörerna inom nätverket kretsar det 

ständigt information kring varumärket som är av betydelse för dennes relation till 

säljaren av varumärket (Peter & Olson, 2005, s. 107). Information kring varumärket 

kommer troligtvis inte bara från ett håll utan utbyts mellan konsumenter och alla 

möjliga aktörer dessa kan tänkas ha koppling till inom nätverket. Informationsutbytet 

inom dessa relationer är något som tidigare har studerats i liten utsträckning inom 

konsumentsammanhang och är därför ett intressant fenomen att analysera djupare. 

Inom industriella marknader har det brett studerats kring utbytet mellan företag inom 

affärsrelationer och så kallade affärsnätverk. Ett utbyte sker för att skapa ett gemensamt 

värde där företagen erhåller någonting de tidigare inte innehar (Alderson & Martin, 

1965; Bagozzi, 1974). Det är även inom detta utbyte som ett informationsutbyte sker 

(Chinuntdej N. , 2003). Det har i stor grad studerats kring teorier om så kallade kopplade 

relationer, där utbytet i en relation påverkar utbytet i en annan, mellan företag inom 

affärsnätverk (Blankenburg, Eriksson, & Johanson, 1996; Andersson, Håkansson & 

Johanson, 1994). Med hjälp av dessa teoribegrepp är det intressant att undersöka 

relationen mellan en konsument och en säljande part, i det här fallet företaget bakom 

varumärket, samt tillhörande kopplade relationer inom nätverket. I det här kapitlet 

kommer informationsutbytet därför att studeras med begrepp hämtade från industriella 

affärsnätverk men i ett konsumentsammanhang. 

För att undersöka informationsutbytet mellan konsument och säljare samt övriga 

kopplade relationer är det först viktigt att undersöka i vilken utsträckning det 

förekommer ett informationsflöde mellan konsument och övriga aktörer. Följaktligen är 

det väsentligt att undersöka vilken information kring varumärket som konsumenter 

anser vara relevant för relationen till säljaren. Vidare är det intressant att undersöka 

vilken betydelse respektive aktör har för utbytet inom relationen till säljaren. Slutligen 

är det intressant att undersöka i vilken utsträckning konsumenten erhåller denna 

information från respektive aktör för att på så sätt kartlägga konsumentens nätverk. 
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Med denna bakgrund har följande frågeställning konstruerats för att ligga till grund för 

undersökningen: 

 I vilken utsträckning existerar det informationsutbyten mellan konsumenter och 

övriga aktörer i deras nätverk? 

 Vilken information är väsentlig för utbytet mellan konsumenter och företagen 

bakom varumärkena de köper, och från vilka aktörer kommer den? 

 Vilken betydelse har aktörerna inom en konsuments nätverk för affärsrelationen 

med företaget bakom varumärket? 

Det här kapitlets syfte är att med hjälp av en deskriptiv analys kartlägga 

informationsutbytet i detalj genom att mäta i vilken utsträckning det sker ett 

informationsutbyte mellan konsument och övriga aktörer inom nätverket, samt att 

undersöka vilken information och vilka aktörer som påverkar en konsuments relation 

till företaget bakom varumärket. 

Kapitlet är uppbyggt i fyra delar och en kort sammanfattning: först presenteras den 

teoretiska referensramen där begreppen affärsnätverk samt kopplade relationer utreds, 

referensramen står som grund till kapitlets undersökning (3.1). Därefter följer en 

metoddel där de nämnda begreppen mäts genom en operationalisering som beskriver 

hur respektive enkätfråga ska mätas och analyseras (3.2). Nästa del är den deskriptiva 

analysen där resultatet från undersökningen ska redovisas och undersökas med hjälp av 

de teoretiska begreppen (3.3).  I den sista delen presenteras de slutsatser som dragits 

(3.4) och slutligen summeras kapitlet med en kort sammanfattning (3.5). 
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3.1. Teoretisk referensram 

Teoribegreppen i detta avsnitt kommer att ligga till grund för kapitlets undersökning. 

Till en början presenteras generella teorier kring affärsrelationer, industriella 

affärsnätverk och informationsutbyte för att bygga upp strukturen över 

undersökningsområdet för att sedan övergå till information som rör konsumentens 

omgivning. 

3.1.1. En introduktion till affärsrelationer 

För att ett företag ska kunna sälja sina produkter är det nödvändigt för dem att inneha 

resurser, som de kanske inte kan få tag på själva, och för detta krävs det att företaget 

etablerar utbytesrelationer med andra företag (Johanson & Mattson, 1988). En 

affärsrelation är en relation mellan två företag där affärsaktiviteter genomförs inom en 

dyad av utbyte. Utbytet utgör affärsrelationens kärna och kan studeras utifrån olika 

aspekter såsom produktutbyte, informationsutbyte, socialt utbyte, teknologiskt utbyte 

samt finansiellt utbyte (Cook & Emerson, 1984; Håkansson, 1982; Andersson, 

Håkansson & Johanson, 1994). En relation är således mer än att bara köpa och sälja, det 

innebär snarare en interaktion mellan parterna. Ett utbyte sker när bägge parter ger 

någonting för att erhålla något annat de behöver men inte tidigare innehar vilket 

resulterar i ett ökat värde hos bägge parter (Blankenburg, Eriksson, & Johanson, 1996; 

Andersson, Håkansson & Johanson, 1994). 

De flesta affärsrelationer visar på en lång kontinuitet och stabilitet som har byggts upp 

från en begränsad involvering till ett nära, långsiktigt och brett relationsutbyte 

(Håkansson & Snehota, 1994). Detta kan styrkas genom att de flesta transaktioner som 

sker mellan företag sker genom redan etablerade relationer (Johanson & Mattson, 

1988). Affärsrelationer är i största allmänhet komplexa på grund av den sociala 

interaktionen där många parter oftast är inblandade samt av de individuella målen och 

resurserna som relationen innefattar. För att nå dessa utstakade mål och utveckla 

relationen krävs det ständiga anpassningar från bägge parter som deltar i relationen 

vilket resulterar i ett ökat förtroende och då även ett ökat engagemang (Håkansson & 

Snehota, 1994; Blankenburg, Eriksson & Johanson, 1999). 

3.1.2. Informationsutbyte inom en affärsrelation 

Inom industriella affärsrelationer är informationsutbytet en väsentlig del i en relation 

mellan köpare och säljare och är på så sätt en bidragande faktor till etableringar samt 

underhållande av relationer. Det har också påvisats att informationsutbytet mellan 

parterna inom relationen har en positiv effekt på relationens prestanda. Ett öppet 

informationsflöde, det vill säga när informationen är lätt att få tag på, stärker såväl 

relationen och hjälper bägge parterna att nå sina mål (Chinuntdej N. , 2003). Ett rikt 

utbyte av information är även viktigt både för produktutbytet samt överföringen av 

likvida medel inom en relation (Hallén, Seyed-Mohamed, & Johanson, 1991). 
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Ett öppet informationsutbyte inom en relation kan stärka kvaliteten på relationen 

genom delande av strategisk information. På så sätt lär bägge parterna sig att interagera 

med varandra och komma över ny kunskap, något som är kritiskt för relationens 

framgång (Chinuntdej N. , 2003). Denna strategiska information kan vara förmågor och 

strategier gällande produktion, logistik, utveckling, kvalitet etcetera (Blankenburg, 

Eriksson, & Johanson, 1999). Informationsutbyte är även väsentligt vid etablering av 

förtroende och samarbete. Ett öppet utbyte av information resulterar även i ett ökat 

engagemang inom relationen och är en grund till ömsesidiga anpassningar. En viktig 

aspekt gällande informationsutbyte är kvaliteten på informationen inom utbytet som till 

exempel kan vara relevans, funktionsduglighet och trovärdighet. Aktuell, noggrann och 

relevant information är viktigare faktorer än själva frekvensen för att försäkra en 

framgångsrik relation (Chinuntdej N. , 2003). 

3.1.3. En introduktion till affärsnätverk 

”… a business network can be defined as a set of two or more connected business 

relationships, in which each exchange relation is between business firms that are 

conceptualized as collective actors.” (Emerson, 1981) 

Som citatet ovan beskriver kan ett affärsnätverk definieras som två eller flera 

sammankopplade affärsrelationer inom vilka utbytesrelationer existerar mellan företag 

som är kopplade till varandra (Emerson, 1981). Det kan sammanfattas som att dyadiska 

relationer inom affärsmarknader inte är isolerade. De är snarare kopplade till varandra 

och kan anses vara en del av ett komplext nätverk av kopplade relationer, ett så kallat 

direktutbytesnätverk som omringar affärsdyaden (Blankenburg, Eriksson, & Johanson, 

1996; Grönroos, 1994). 

Det har redan konstaterats i texten ovan att det sker ett ömsesidigt informationsutbyte 

inom en affärsrelation och att detta har inverkan på relationen. En relation med ett 

aktivt utbyte påverkas även av sin omgivning, ett slags utbytesnätverk som i sin tur 

består av två eller flera sammankopplade utbytesrelationer. Ett företag är ofta direkt 

kopplat till en eller flera kunder i form av andra företag, utbytespartners, vilka kan 

betraktas som värdefulla resurser (Blankenburg, Eriksson, & Johanson, 1999). Ett 

företag har även indirekta nätverksrelationer som kan sträcka sig gränslöst inom 

nätverket och kan till exempel vara relationer med sin egen utbytespartners leverantör 

och liknande (Johanson & Mattson, Internationalisation in Industrial Systems - A 

Network Approach, 1988). 

Två relationer är kopplade om utbytet i den ena är påverkat av utbytet i den andra. Det 

kan även skiljas på positivt och negativt kopplade relationer. Positivt kopplade innebär 

att utbytet i en relation stödjer eller kompletterar utbytet i en annan samtidigt som 

negativt kopplade innebär att utbytet i en relation hindrar eller tävlar mot utbytet i den 

andra. De nämnda nätverksrelationerna påverkar den dyadiska relationen mellan två 

företag och företagets aktiviteter måste därför koordineras, jobba efter samma mål, 
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med hänsyn till sammankopplade parter i nätverket och inte bara sin motpart i en 

specifik relation (Blankenburg, Eriksson, & Johanson, 1996). 

3.1.4. Informationsutbyte inom en konsuments nätverk 

Likt det industriella angreppssättet som har behandlats ovan kan även konsumenters 

relationer behandlas ur ett nätverksperspektiv. Konsumenter innehar likt ett företag ett 

flertal relationer till olika aktörer som alla rimligtvis borde påverka varandra och inom 

dessa relationer sker det ständigt ett informationsutbyte. Informationsutbytet inom en 

konsuments nätverk beskrivs i det här kapitlet med fokus på konsumenters relationer 

till specifika varumärken och därmed blir aktörer samt information som är relevant för 

varumärken intressant att studera. 

Den sociala omgivningen utgör en viktig del av aktörerna inom konsumentens nätverk. 

En övergripande definition av den sociala omgivningen inkluderar all social interaktion 

människor emellan (Peter & Olson, 2005, s. 267). Konsumenter kan interagera på ett 

direkt sätt genom att exempelvis diskutera en viss produkt med en vän eller en säljare 

eller indirekt genom att observera olika situationer och hur andra konsumenter gör. 

Människan kan lära sig från både de direkta och indirekta sociala interaktioner som 

uppstår (Bravo, Andrés, & Martinez, Family as a source of consumer-based brand equity, 

2007). Inom den sociala omgivningen innehar konsumenter starka eller svaga relationer 

med andra aktörer. Familj och vänner är exempel på starka relationer, en nära 

interaktion med mindre grupper med människor, där information byts ut ofta 

(Hersberger, Murray, & Rioux, 2007). Exempelvis lär sig människor att bete sig på ett 

visst sätt samt får många av sina värderingar och attityder genom en direkt social 

kontakt med deras familjer och referensgrupper. Familjepåverkan kan till och med 

fortsätta långt fram i tiden då vuxna konsumenter kan uppvisa ett liknande 

konsumtionsmönster som deras föräldrar. Däremot är ytligt bekanta i konsumentens 

omgivning exempel på svagare relationer, det vill säga indirekta interaktioner med 

större folkgrupper (Brown & Reingen, 1987; Granovetter, 1973; Bravo, Andrés, & 

Martinez, 2007). Familj och vänner är således aktörer som påverkar konsumenten och 

är således intressanta aktörer att studera inom konsumentens nätverk. 

Den sociala interaktionen kan även ske via internet där det har påvisats att det 

kontinuerligt existerar ett informationsutbyte mellan konsumenter genom så kallade 

virtuella nätverk i form av exempelvis internetforum (Hersberger, Murray, & Rioux, 

2007). Förutom den sociala omgivningen erhåller också konsumenter information kring 

varumärket genom det så kallade mediebruset. Mediebruset är den information en 

konsument utsätts för i vardagen i form av exempelvis TV-, radio-, tidnings- samt 

direktreklam från företaget bakom varumärket (Peter & Olson, 2005, s. 267). 

Internetforum, medier och företaget bakom varumärket är på så sätt även aktörer som 

kan påverka konsumenten och är därför aktörer inom konsumentens nätverk. 
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Den information som existerar kring varumärket och därigenom existerar inom 

informationsutbytet mellan konsumenter och övriga aktörer kan vara information kring 

varumärket såsom information om sortimentet och tillverkningen men även 

information om erbjudanden och aktiviteter. Information om företaget bakom 

varumärket anses också vara väsentligt inom detta informationsutbyte. Företaget 

bakom varumärket är däremot intresserat av två typer av information; information om 

konsumenten för marknadsförings- samt segmenteringsstrategier men också kritik 

kring produkterna (Peter & Olson, 2005, s. 209). I figur 3.1 presenteras konsumentens 

nätverk som ämnas undersökas i detta kapitel. 

Figur 3.1 Konsumentens nätverk 

 
 

De heldragna linjerna i figur 3.1 motsvarar de relationer som en konsument innehar 

inom sitt eget nätverk. Det är även i dessa relationer som informationsutbytet ska 

studeras. De existerande aktörerna inom nätverket är förutom konsumenten själv; den 

sociala omgivningen, som består av familj och vänner. Den sociala omgivningen 

existerar även som tidigare nämnt i en virtuell form och således är internetforum en 

aktör inom nätverk som en konsument kan inneha en relation med och får information 

från. Media, återförsäljare samt företaget bakom varumärket är de resterande aktörerna 

som en konsument innehar en relation, och därav ett informationsutbyte, med. 

Varumärket är ett mer abstrakt begrepp och är av den anledningen inte inritat som en 

aktör i modellen, däremot så konkretiseras varumärket genom aktörer såsom media, 

företaget bakom varumärket samt återförsäljare och det symboliseras av de streckade 

linjerna. 
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3.2. Mätning av informationsutbyte 

För att mäta informationsutbytet kommer begreppet i det här kapitlet att delas upp 

enligt den tidigare presenterade teoretiska referensramen. Genom en operationalisering 

kommer informationsutbytet således att delas upp för att kategorisera de enkätfrågor 

som har använts och sedan mätas med hjälp av en analysplan. För att underlätta 

operationaliseringen har frågorna grupperats efter modellen över konsumentens 

nätverk som presenterades i teoridelen. Operationaliseringsmodellen kan studeras i 

figur 3.2. Figur 0.1 c 

Figur 3.2 Operationaliseringsmodell 

 
 

Frågorna har i figuren grupperats så att det enklare går att skåda vilka frågor som 

undersöker respektive aktörs informationsutbyte med konsumenten samt dess 

betydelse. Informationen kring varumärket mäts också i form av betydelse samt i vilken 

utsträckning den erhålls av konsumenten från respektive aktör. Frågorna 45,46 och 49 

rör information kring varumärket gällande sortiment, erbjudanden & aktiviteter samt 

tillverkning. Frågorna 42c, 45d och 46d undersöker media som aktör samt 

informationsutbytet mellan denna aktör och en konsument. Frågorna 42f, 45e och 46e 

undersöker detsamma men med företaget bakom varumärket som aktör. Frågorna 47 

och 50a undersöker i vilken utsträckning en konsument lämnar ut information till 

företaget bakom varumärket. Frågorna 18, 42d, 45a och 46a studerar återförsäljare som 

aktör samt informationsutbytet mellan denna aktör och konsumenten. Frågorna 19, 20, 

32, 45b, 46b och 52b undersöker informationsutbytet mellan en konsument och 

personer i dess närhet, det vill säga familj och vänner, men även dess påverkan på 

relationen till säljaren. Frågorna 42a och 42b undersöker informationsutbytet med 

familj respektive vänner som aktörer. Slutligen undersöker frågorna 42e, 45c och 46c 
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informationsutbytet mellan konsumenten och internetforum samt denna aktörs 

betydelse för relationen till säljaren. 

3.2.2 Analysplan 

För att analysera informationsutbytet och en konsuments relation till övriga aktörer 

respektive informationens påverkan på relationen till säljaren kommer det i analysen att 

delas upp i fyra olika kategorier; utlämning av information, erhållande av information, 

betydelse av information samt aktörernas påverkan. Dessa fyra kategorier kommer att 

presenteras med hjälp av en deskriptiv analys där varje variabel är uppställd i 

stapeldiagram för att ge en detaljerad översikt över resultatet. Genom en deskriptiv 

analys är det möjligt att analysera varje kategori var för sig för att sedan tillsammans 

komplettera varandra för att besvara frågeställningen. 

Genom att använda en deskriptiv analys för att mäta utsträckningen av en konsuments 

erhållande av information från övriga aktörer inom nätverket och sedan mäta 

utsträckningen av utlämnandet av information så kan det totala informationsutbytet 

mellan en konsument och övriga aktörer inom nätverket mätas. På samma sätt kan 

betydelsen av informationen mätas genom en deskriptiv analys. Betydelsen av 

informationen i kombination med i vilken utsträckning en konsument erhåller den typen 

av information kan sedan kombineras och mäta betydelsen av en konsuments relation 

till övriga aktörer inom nätverket för relationen till säljaren. Betydelsen av relationen till 

de övriga aktörerna kan också stärkas med analysen från den sista kategorin, aktörernas 

påverkan. 

Tabell 3.1 Informationsutbyte (erhållande av information) 

Frågenummer Enkätfråga Ämnar mäta 
45 Hur mycket information får du från följande 

källor om varumärkets sortiment? 
a) Affären där jag handlar varumärket 
b) Vänner, familj eller bekanta 
c) Internetforum 
d) Media 
e) Företaget bakom 

I vilken utsträckning det existerar ett 
informationsflöde från respektive aktör 
inom en konsuments nätverk. 

46 Hur mycket information får du från följande 
källor om varumärkets 
erbjudanden/aktiviteter? 
a) Affären där jag handlar varumärket 
b) Vänner, familj eller bekanta 
c) Internetforum 
d) Media 
e) Företaget bakom 

I vilken utsträckning det existerar ett 
informationsflöde från respektive aktör 
inom en konsuments nätverk. 

 

Fråga 45 och 46 i tabell 3.1 ämnar tillsammans mäta hur mycket information en 

konsument erhåller från de existerande aktörerna i dess nätverk angående varumärkets 

sortiment samt erbjudanden och aktiviteter. Dessa frågor mäter på så sätt 



 

24 

 

informationsflödet från aktörerna till konsumenten och är det första steget för att mäta 

informationsutbytet. 

Tabell 3.2 Informationsutbyte (utlämnande av information) 

Frågenummer Enkätfråga Ämnar mäta 
19 Jag talar alltid väl om varumärket till personer 

i min närhet. 
I vilken utsträckning en konsument 
lämnar ifrån sig information om 
varumärket till familj och vänner inom 
nätverket. 

47 I vilken utsträckning brukar du lämna ut 
information till företaget bakom varumärket 
angående... 
a) Uppgifter om dig själv? 
b) Missnöje med varumärket? 
c) Positiv kritik om varumärket? 

I vilken utsträckning en konsument 
lämnar ut information till företaget 
bakom varumärket (säljaren). 

 
50 

När jag är missnöjd med det här varumärkets 
produkter: 
a) Hör jag av mig till företaget eller 
återförsäljaren. 
b) Avråder jag andra från att köpa produkten. 

I vilken utsträckning en konsument 
lämnar ifrån sig information till företaget 
bakom varumärket, återförsäljare samt 
personer i dess närhet. 

 

I tabell 3.2 ämnar samtliga tre frågor mäta i vilken utsträckning det existerar ett 

informationsflöde från en konsument till de övriga aktörerna inom nätverket. Påstående 

19 mäter i vilken utsträckning som en konsument lämnar ifrån sig information till familj 

och vänner inom nätverket, fråga 47 mäter i vilken utsträckning en konsument lämnar 

ut information till företaget bakom varumärket (säljaren) medan påstående 50 mäter i 

vilken utsträckning en konsument lämnar ifrån sig information till företaget bakom 

varumärket, återförsäljare samt personer i dess närhet. Dessa frågor i kombination med 

frågorna i tabell 3.1 ämnar tillsammans mäta det totala informationsutbytet som 

existerar mellan en konsument och övriga aktörer inom nätverket. 

Tabell 3.3 Betydelse av information 

Frågenummer Enkätfråga Ämnar mäta 
49 Hur viktig är följande information om 

varumärket för dig? 
a) Information om sortimentet 
b) Information om erbjudanden och aktiviteter 
c) Information om tillverkning av produkterna 
d) Information om företaget bakom 
varumärket 

I vilken utsträckning information 
påverkar en konsuments relation till 
säljaren (företaget bakom varumärket). 

 

Fråga 49 i tabell 3.3 undersöker vilken av informationen gällande sortimentet, 

erbjudanden & aktiviteter, tillverkning av produkterna samt kring företaget bakom 

varumärket som är viktig för en konsument. Denna fråga ämnar således mäta i vilken 

utsträckning respektive informationskategori påverkar en konsuments relation till 

säljaren (företaget bakom varumärket). 
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Tabell 3.4 Aktörernas påverkan 

Frågenummer Enkätfråga Ämnar mäta 
18 Återförsäljarens kunskaper inom området är 

avgörande för mitt köp av varumärket. 
I vilken utsträckning relationen till 
återförsäljare påverkar en konsuments 
relation till säljaren (företaget bakom 
varumärket). 

32 Många av mina vänner och bekanta använder 
samma varumärke som jag. 

I vilken utsträckning relationen till 
personer i en konsuments närhet såsom 
familj, och vänner påverkar relationen till 
säljaren. 

42 Hur mycket påverkar information från följande 
källor dina köp av det varumärke du har valt? 
a) Familj 
b) Vänner 
c) Media 
d) Återförsäljare 
e) Internetforum 
f) Företaget bakom varumärket 

I vilken utsträckning relationen till de 
olika aktörerna inom en konsuments 
nätverk påverkar relationen till säljaren 
(företaget bakom varumärket). 

 

Tabell 3.4 ämnar mäta i vilken utsträckning som en konsuments relation till övriga 

aktörer inom nätverket påverkar konsumentens köp av varumärket och således 

relationen till företaget bakom varumärket (säljaren). Påstående 18 mäter i vilken 

utsträckning relationen till återförsäljare påverkar relationen till säljaren medan 32 

undersöker i vilken utsträckning relationen till familj och vänner påverkar. Fråga 42 

mäter slutligen i vilken utsträckning en konsuments relation till samtliga aktörer 

påverkar relationen till säljaren. 
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3.3 Analys av frågorna 

Resultatet presenteras genom en deskriptiv analys där enkätfrågorna presenteras i 

diagram med tillhörande beskrivningar. I diagrammen presenteras även antalet 

respondenter som har besvarat respektive variabel (antal respondenter = n). Under 

beskrivningarna följer sedan kommentarer där frågorna analyseras. 

3.3.1 Informationsutbyte (erhållande av information) 

I denna del presenteras och analyseras fråga 45 (Hur mycket information får du från 

följande källor om varumärkets sortiment?) och 46 (Hur mycket information får du från 

följande källor om varumärkets erbjudanden och aktiviteter?) för att undersöka i vilken 

utsträckning det existerar ett informationsflöde från respektive aktör inom 

konsumentens nätverk. 

Figur 3.3 Mängd information om varumärkets sortiment (1) 

 

Figur 3.3 visar hur mycket information respondenterna upplever sig få om varumärkets 

sortiment från affären där det inhandlas. Det går att se att 12,2 % anser att de inte alls 

får denna typ av information från återförsäljaren (värde 1). Däremot menar 88 % 

(värde 2-7) att de i någon utsträckning får information om sortimentet från affären där 

de köper varumärket och 54,9 % menar att de får det i större utsträckning (värde 5-7). 

Vidare går det att se hur mycket information om varumärkets sortiment som 

respondenterna får från vänner, familj och bekanta. Det visar sig att 26,5 % inte alls får 

information från denna källa angående varumärkets sortiment (värde 1). Vidare menar 
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73,5 % att de i någon utsträckning (värde 2-7) får denna information från vänner, familj 

och bekanta varav 32,9% menar att de får det i mindre utsträckning (värde 2-3). 

Figur 3.4 Mängd information om varumärkets sortiment (2) 

 

I figur 3.4 går det att se hur mycket information om sortimentet som respondenten får 

från internetforum. Figuren visar att mer än hälften, 54,6 % av respondenterna inte alls 

får information om sortimentet från internetforum (värde 1). Vidare är det 45,3 % som 

menar att de i någon utsträckning (värde 2-7) får information från denna källa men av 

dessa menar 22,2 % att de får det i liten utsträckning (värde 2-3). 

Figuren visar också hur mycket information respondenterna får om varumärkets 

sortiment från medier. Den visar att 24,5 % av respondenterna anser att de inte får 

någon information alls om varumärkets sortiment från denna källa (värde 1). Vidare 

menar 75,5 % att de i någon utsträckning (värde 2-7) får nyss nämnd information från 

medier varav 29,2 % får det i liten utsträckning (värde 2-3) och 29,4 % i större 

utsträckning (värde 5-7).  

Vidare går det att se hur mycket information respondenterna får om sortimentet från 

företaget bakom varumärket och det visar sig att 29,4 % inte alls får det (värde 1). 

Vidare menar 70,7 % att de i någon utsträckning (värde 2-7) får information om 

sortimentet från denna källa varav 23,7 % får det i liten utsträckning (värde 2-3) och 33 

% får det i större utsträckning. (värde 5-7). 
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Analys figur 3.3 & 3.4: 

Det visar sig att konsumenter i en stor utsträckning erhåller information kring 

varumärkets sortiment från affären där varumärket inhandlas. Information kring 

sortimentet existerar dock i en viss utsträckning från övriga källor. Av dessa källor 

visade det sig att konsumenterna erhåller mer information kring sortimentet från media 

än resterande källor. Vidare så ansåg konsumenterna att de i en liten utsträckning 

erhåller information från internetforum medan de i en större utsträckning erhåller 

information från familj, vänner och bekanta samt företaget bakom varumärket. Detta 

tyder på att det existerar ett starkt informationsflöde där konsumenter erhåller 

information inom relationen till återförsäljare. Ett svagare informationsflöde existerar 

inom relationen till medier. Relationer till övriga aktörer, familj, vänner, bekanta, 

företaget bakom varumärket och speciellt internetforum, visade sig innehålla ett svagt 

informationsflöde. 

Figur 3.5 Mängd information kring varumärkets erbjudanden och aktiviteter (1) 

 

Figur 3.5 visar hur mycket information respondenterna upplever sig få om erbjudanden 

och aktiviteter från affären där varumärket inhandlas. Det visar sig att 16,9 % inte 

upplever sig få någon information alls från denna källa (värde 1). Vidare är det 83 % 

som menar att de i någon utsträckning (värde 2-7) får information om varumärkets 

erbjudanden och aktiviteter från denna källa varav 54,6 % får det i större utsträckning 

(värde 5-7). 
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Det går även att se hur mycket information respondenterna upplever sig få om 

erbjudanden och aktiviteter från vänner, familj och bekanta. Det visade sig att en stor 

del, 39,6 % inte alls får denna information från nyss nämnda källor (värde 1). Däremot 

menar 60,4 % att de i någon utsträckning (värde 2-7) får information om erbjudanden 

och aktiviteter från vänner, familj och bekanta varav 30,4 % får det i mindre 

utsträckning (värde 2-3). 

Figur 3.6 Mängd information om varumärkets erbjudanden och aktiviteter (2) 

 

I figur 3.6 går det att se hur mycket information respondenterna anser sig få om 

erbjudanden och aktiviteter från internetforum och det visar sig inte vara så mycket då 

60 % av respondenterna menar att de inte alls får det (värde 1). Det är 40 % som menar 

att de i någon utsträckning (värde 2-7) får ovan nämnd information från internetforum 

varav 21,6 % får det i mindre utsträckning (värde 2-3). 

Figuren visar även hur mycket information om erbjudanden och aktiviteter som 

respondenterna anser sig få från medier och det visar sig att 30 % inte alls får det 

(värde 1). Det är däremot 70 % som menar att de får denna information från medier i 

någon utsträckning (värde 2-7) varav 24,8 % får det i mindre utsträckning (värde 2-3). 

Vidare går det att urskilja hur mycket information respondenterna får om erbjudanden 
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får det (värde 1). 65,5 % menar att de i någon utsträckning får denna information från 

företaget bakom varumärket. 

Analys figur 3.5 & 3.6: 

Gällande information kring varumärkets erbjudanden och aktiviteter är affären där 

varumärket inhandlas den starkaste informationskällan med det största  

informationsflödet mot en konsument. I en mindre utsträckning följde relationerna med 

företaget bakom varumärket samt media. Relationen till internetforum visade sig igen 

innehålla det svagaste informationsflödet medan ett informationsflöde existerade i en 

större utsträckning inom relationerna med vänner och familj. 

3.3.2 Informationsutbyte (utlämnande av information) 

Påstående 19 (Jag talar alltid väl om varumärket till personer i min närhet), fråga 47 (I 

vilken utsträckning brukar du lämna ut information till företaget bakom varumärket 

angående…) samt påstående 50 (När jag är missnöjd med det här varumärkets 

produkter…) undersöker i denna sektion i vilken utsträckning en konsument lämnar ut 

information till företaget bakom varumärket, återförsäljare samt personer i dess närhet. 

Figur 3.7 Jag talar alltid väl om varumärket till personer i min närhet 

 

Det studerades huruvida konsumenterna talar väl om varumärket till personer i dess 

närhet och resultatet i figur 3.7 visar att 8,2 % (värde 1) av respondenterna menar att 

de inte alls gör detta. Däremot går det att urskilja att 91,8 % (värde 2-7) gör det i någon 

utsträckning varav 21,9 % alltid talar väl om varumärket (värde 7). 
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Analys figur 3.7: 

Resultatet av dessa frågor visar att respondenterna ofta talar väl om varumärken till 

personer i dess närhet och det bekräftar att ett starkt informationsflöde, där information 

lämnas ut, existerar mellan en konsument och dess vänner och familj.  

Figur 3.8 Utlämnande av information 

 

Figur 3.8 visar hur mycket information om sig själva respondenterna brukar lämna ut 

till företaget bakom varumärket och det visar sig att 62 % av de tillfrågade inte alls gör 

detta (värde 1). Vidare går det att se att 38 % menar att de i någon utsträckning (värde 

2-7) lämnar ut information om sig själva och att 17,9 % av dessa gör det i mindre 

utsträckning (värde 2-3).   

Vidare visar figuren i vilken utsträckning respondenterna brukar lämna ut information 

om missnöje till företaget bakom varumärket och resultatet visar att 56,4 %, av 

respondenterna inte alls gör detta (värde 1). Det går även hur 43,6 % menar att de i 

någon utsträckning (värde 2-7) lämnar ut denna information varav 22,8 % gör det i 

mindre utsträckning (värde 2-3). 

Det går även att se i vilken utsträckning respondenterna brukar lämna ut information i 

form av positiv kritik till företaget bakom varumärket och det visade sig att mer än 

hälften, 55,5 %, inte alls gör detta (värde 1). Vidare är det 44,6 % som menar att de 
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någon utsträckning (värde 2-7) lämnar ut ovan nämnda information varav 20,4 % gör 

det i mindre utsträckning (värde 2-3). 

Analys figur 3.8: 

Konsumenterna lämnar i en liten utsträckning ut information till företaget bakom 

varumärket. En tendens visar däremot att missnöje med varumärket samt positiv kritik 

utlämnas i en lite större utsträckning än uppgifter kring respondenten. Det existerar 

alltså ett litet informationsflöde åt företagets håll inom relationen mellan konsument 

och företaget bakom varumärket. 

Figur 3.9 Vid missnöje med varumärkets produkter 

 

Figur 3.9 visar i vilken utsträckning respondenterna hör av sig till företaget eller 

återförsäljaren om de är missnöjda med varumärkets produkter och det visade sig att 

26,2% inte alls gör detta genom att helt ta avstånd (värde 1). Det är 18 % av 

respondenterna som instämmer i mindre utsträckning (värde 2-3) vad det gäller att 

höra av sig vid missnöje och 9,3 % som har en neutral inställning (värde 4). Vidare 

instämmer 46,6 % i större utsträckning när det kommer till att höra av sig till företaget 

eller säljaren (värde 5-7). 

Vidare visar figuren huruvida respondenterna avråder andra från köp när de är 

missnöjda med produkten. Resultatet visar att 26,5 % helt tar avstånd från detta och det 

är 23,6 % av respondenterna som instämmer i mindre utsträckning (värde 2-3). 
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Vidare är det 13,2 % som är neutralt inställda till detta (värde 4) och slutligen 36,6 % 

som instämmer i större utsträckning (värde 5-7). 

Analys figur 3.9: 

Det går att se en tendens att respondenter generellt hör av sig till företaget bakom 

varumärket eller återförsäljaren om de är missnöjda med dess produkter och även att 

missnöje med en produkt generellt leder till att köparen avråder andra från att köpa 

produkten om ändå i en mindre utsträckning. Det kan då antas att det existerar ett litet 

informationsflöde, där information lämnas ut, inom relationen mellan en konsument och 

företaget bakom varumärket samt återförsäljaren. Konsumenterna lämnar i en liten 

utsträckning även ut information till andra inom sitt nätverk då de är missnöjda med 

varumärket vilket innebär att det existerar ett svagt informationsflöde inom 

relationerna mellan en konsument och familj och vänner där en konsument lämnar ut 

information. 

3.3.3 Informationens betydelse 

I denna sektion undersöks det genom fråga 49 (Hur viktig är följande information om 

varumärket för dig?) i vilken utsträckning respektive informationskategori påverkar en 

konsuments relation till säljaren. 

Figur 3.10 Informationens betydelse 

 

Figur 3.10 visar hur viktig information om sortimentet är för respondenterna och det 

går att se hur 15,2 % inte alls anser att det är viktigt (värde 1) med information kring 

varumärkets sortiment. Vidare är det 16, 9 % som anser att det är mindre viktigt 
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(värde 2-3) och 18,7 % som är neutralt inställda till detta (värde 4). Det är 35,3 % som 

anser att det är viktigt (värde 5-6) och slutligen 13,9 % som anser att information om 

sortimentet är mycket viktigt för dem (värde 7). 

Figuren visar även hur viktig information om erbjudanden och aktiviteter är för 

respondenterna och resultatet visar att 22,9 % anser att det inte alls är viktigt (värde 1) 

och 21,1 % som anser att det är mindre viktigt (värde 2-3). Vidare är det 9,9 % av 

respondenterna som har en neutral inställning till detta (värde 4), 28,2  % som tycker 

det är viktigt (värde 5-6) och slutligen 8,6 % som anser att det är mycket viktigt (värde 

7). 

Vidare visar figuren hur viktig information om tillverkning av produkterna är för 

respondenterna och resultatet visar att 24,1 % inte alls anser att det är viktigt för dem 

(värde 1) . Det går att urskilja att 28,7 % anser att det är mindre viktigt (värde 2-3) och 

att 17,3 % är neutralt inställda (värde 4). Vidare är det 21,8 % av respondenterna som 

menar att informationen om tillverkning är viktig (värde 5-6) och slutligen 8,1 % som 

anser att den är mycket viktig (värde 7). 

Slutligen visar figuren hur viktig information om företaget bakom varumärket är för 

respondenten och resultatet visar att en fjärdedel (25,6 %) inte alls tycker att det är 

viktigt (värde 1) och att 32,5% anser att det är mindre viktigt (värde 2-3). Det är 17,1% 

som har en neutral inställning till detta (värde 4). Vidare är det 18, 5 % som anser att 

det är viktigt (värde 5-6) och 6,4 % som anser att det är mycket viktigt. 

Analys figur 3.10: 

Information gällande sortimentet samt erbjudanden och aktiviteter visade sig vara 

viktig för konsumenterna. Information kring tillverkning samt information om företaget 

bakom varumärket var av en lägre betydelse. Det kan antas att information om 

sortimentet samt erbjudanden och aktiviteter har en betydande roll inom 

informationsutbytet och kan på så sätt påverka en konsuments relation till säljaren. 

3.3.4 Påverkan av aktörerna 

I denna sektion presenteras och analyseras påstående 18 (Återförsäljarens kunskaper 

inom området är avgörande för mitt köp av varumärke) för att ge en insikt i vilken 

utsträckning en konsuments relation till återförsäljaren påverkar relationen till säljaren. 

Påstående 32 (Många av mina vänner och bekanta använder samma varumärke som jag) 

presenteras och analyseras även i denna sektion för att se i vilken utsträckning dessa 

aktörer påverkar en konsuments relation till säljaren. Fråga 42 (Hur mycket påverkar 

information från följande källor dina köp av det varumärke du har valt?) presenteras 

och analyseras sedan för att undersöka i vilken utsträckning som en konsuments 

relation till övriga aktörer inom nätverket påverkar relationen till säljaren. 
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Figur 3.11 Återförsäljarens kunskaper inom området är avgörande för konsumentens 
köp av varumärke 

 

Det kan urskiljas ur figur 3.11 att hela 36,9 % (värde 1) tar avstånd från detta påstående 

som innebär att kunskaperna är avgörande. Vidare instämmer 26,6 % av 

respondenterna i mindre utsträckning (värde 2-3) och 12,9 % är neutralt inställda till 

detta (värde 4). Slutligen instämmer 23,6 % i större utsträckning (värde 5-7) med 

påståendet att återförsäljarens kunskaper är avgörande vid konsumentens köp av 

varumärke. 

 

 

 

Analys figur 3.11 

Resultatet visar att återförsäljarens kunskaper generellt sett har en låg betydelse för 

respondentens köp av varumärket, men då majoriteten av respondenterna ansåg att det 

hade en betydelse påvisar resultatet ändå att kunskaperna påverkar till en viss del. 

Återförsäljarens kunskaper påverkar alltså konsumenters relation till säljare i en låg 

grad. 

 

36,9

14,4
12,2 12,9

9,5

6,9 7,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7

P

r

o

c

e

n

t

- tar helt avstånd (1) - instämmer helt (7)

n=970



 

36 

 

Figur 3.12 Många av mina vänner och bekanta använder samma varumärke som jag 

 

I figur 3.12 undersöktes det ifall många av respondenternas vänner och bekanta 

använder sig av samma varumärke som respondenterna. Resultatet visar att 3,7 % 

(värde 1) helt tar avstånd från påståendet och att 14,3 % instämmer i mindre 

utsträckning (värde 2-3).  Det är 16,4 % som är neutralt inställda till detta (värde 4) och 

slutligen 65,6 % som instämmer i större utsträckning (värde 5-7) 

Analys figur 3.12: 

Många av respondenterna använder sig av samma varumärke som sina vänner vilket 

tyder på att informationen kring varumärket som konsumenter erhåller från vänner och 

bekanta påverkar relationen till säljare av varumärket positivt. Det är alltså en koppling 

mellan relationen konsument-vänner och konsument-säljare. 
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Figur 3.13 Påverkan av familj, vänner och media 

 

Det undersöktes hur mycket informationen från respondenternas familj påverkar köp av 

det varumärke som respondenterna valt och figur 3.13 visar att 32,2% av 

respondenterna tar helt avstånd från detta påstående (värde 1). Det är 21, 3 % som 

instämmer i mindre utsträckning (värde 2-3), 13,2 % som är neutralt inställda (värde 4) 

och slutligen 33,4 % som instämmer i större utsträckning (värde 5-7). 

Vidare undersöktes hur pass mycket information från respondenternas vänner påverkar 

deras köp av det valda varumärket och resultatet visar att 23 % (värde 1) helt tar 

avstånd från detta.  Det är 24,4 % som instämmer i mindre utsträckning (värde 2-3) 

med att vänner påverkar deras köp och 16 % som är neutralt inställda till detta (värde 

4). Slutligen är det 36,5 % som i instämmer i större utsträckning (värde 5-7).  

Ur figuren går det även att urskilja hur mycket information från media påverkar 

respondenternas köp av det valda varumärket och det visade sig att 22,5 % menar att 

de inte blir påverkade genom att helt ta avstånd från påståendet (värde 1). Vidare 

instämmer 29,3 % i mindre utsträckning (värde 2-3) med att media påverkar deras köp 

av varumärket, 20,4% har en neutral inställning (värde 4) och 27,7 % instämmer i 

större utsträckning (värde 5-7). 
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Figur 3.14 Påverkan av återförsäljare, internetforum och företaget bakom varumärket 

 

Figur 3.14 beskriver hur mycket information från återförsäljare påverkar 

respondenternas köp av varumärket och visar att 26,7 % tar avstånd helt från detta 

(värde 1) och menar att denna sorts information inte påverkar deras köp.  

Vidare instämmer 26,1 % i liten utsträckning (värde 2-3) med att återförsäljaren 

påverkar köpet, 16,9 % är neutralt inställda (värde 4) och 30,3 % instämmer i större 

utsträckning (värde 5-7). 

Vidare går det att se hur pass mycket information från internetforum påverkar 

respondentens köp av det valda varumärket och figuren visar att 55,7 % tar helt 

avstånd från detta (värde 1). Det är 22,9 % som instämmer i mindre utsträckning 

(värde 2-3) med att internetforum påverkar deras köp av varumärket, 9,2 % som är 

neutrala (värde 4) och slutligen 12,2 % som instämmer i större utsträckning (värde 5-

7).  

Slutligen visar figuren även hur mycket information från företaget bakom varumärket 

påverkar respondenternas köp av varumärket. Resultatet visar att 36,4 % tar avstånd 

från detta till fullo (värde 1) vilket betyder att denna information inte alls påverkar 

köpet. Vidare instämmer 26.7 % i mindre utsträckning (värde 2-3) med att information 

från företaget bakom varumärket påverkar deras köp, 13,7 % är neutralt inställda 

(värde 4) och slutligen instämmer 23,2 % i större utsträckning (värde 5-7). 
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Analys figur 3.13 & 3.14: 

Resultatet tyder på att vänner, familj, media och återförsäljare är de informationskällor 

som är med och har störst påverkan på köpet av ett visst varumärke. Information från 

företaget bakom varumärket samt internetforum visade sig påverka köpet i en mindre 

utsträckning. Dessa relationer är på så sätt inte lika starkt kopplade till relationen 

mellan konsument och säljare som relationerna till vänner, familj, media och 

återförsäljare är. 

3.3.5 Sammanfattning av analys 

Det visade sig att det existerar ett starkt informationsflöde åt konsumentens håll inom 

relationen till återförsäljaren både gällande information kring sortiment samt 

erbjudanden och aktiviteter. Ett svagare informationsflöde existerar inom relationen till 

medier medan relationer till övriga aktörer, familj, vänner, företaget bakom varumärket 

och speciellt internetforum, innehöll ett svagt informationsflöde. Det kan då antas att 

återförsäljaren, tack vare att den är en så pass stor spridare av information, är en aktör 

som påverkar en konsuments köp. Inom relationerna till övriga aktörer så påverkar 

medier, familj och vänner troligtvis relationen i en viss grad medan internetforum 

knappt påverkar överhuvudtaget. 

Gällande information som lämnas ut visade det sig även att det existerar ett starkt 

informationsflöde inom relationerna mellan en konsument och dess vänner och familj. 

Inom relationen mellan konsumenter och företaget bakom varumärket existerar det 

generellt ett ganska litet informationsflöde. Generellt existerar det däremot ett svagt 

informationsflöde inom relationen mellan konsumenter och återförsäljare. Det existerar 

även ett svagt informationsflöde mellan konsumenter och dess familj och vänner. 

Kombinerar man informationsflödet gällande den information konsumenter erhåller 

samt den information de lämnar ut kan ett informationsutbyte presenteras. Det visade 

sig att det existerar ett informationsutbyte i en större grad gällande en konsument och 

återförsäljare då konsumenter erhåller information av denna aktör i en stor grad men 

även lämnar ut information i en viss grad. Vänner och familj visade sig bägge vara 

aktörer med vilka det existerade ett informationsutbyte, speciellt vad gäller utlämnande 

av information. Inom relationen mellan konsumenter och företaget bakom varumärket 

existerar det även ett informationsutbyte fast till största del gällande utlämnande av 

information från konsumenter. Internetforum och media visade sig vara de aktörer med 

vilka det existerade minst informationsutbyte. 

Information gällande varumärkets sortiment samt erbjudanden och aktiviteter visade 

sig vara den viktigaste informationen för en konsument. Det kan antas att denna typ av 

information på så sätt har en betydande roll inom informationsutbytet och kan påverka 

en konsuments relation till företaget bakom varumärket. 
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Det visade sig att respondenterna ansåg att återförsäljarens kunskaper hade en låg 

betydelse för deras köp av varumärket och på så sätt påverkar en konsuments relation 

till företaget bakom varumärket i en låg grad. Däremot visade det sig att återförsäljare 

som informationskälla har stor påverkan på köpet av ett visst varumärke. Detta i 

kombination med att återförsäljaren visade sig vara den aktör som förser konsumenter 

med information i största utsträckning gällande sortiment och erbjudanden och 

aktiviteter, som visade sig vara den viktigaste typen av information för respondenterna, 

tyder på att relationen till återförsäljaren har en stor påverkan på relationen till 

företaget bakom varumärket. Återförsäljaren kan på så sätt beskrivas som en starkt 

kopplad relation till konsumentens relation till företaget bakom varumärket. 

Vänner visade sig också påverka en konsuments val av varumärke och därför kan det 

antas att relationen till denna aktör också till en stor grad påverkar relationen till 

företaget bakom varumärket. Detta kan styrkas med att vänner visade sig ha en stor 

påverkan på köpet av ett visst varumärke samt att aktören visade sig vara en stor 

informationskälla åt konsumenten gällande väsentlig information. Det existerar alltså en 

koppling mellan relationen till vänner och relationen till företaget bakom varumärket. 

Respondenterna ansåg även att familj är en informationskälla som är med och har störst 

påverkan på köpet av ett visst varumärke. Familj var även en stor informationskälla åt 

konsumenten gällande väsentlig information och på så sätt är relationen till familj även 

en kopplad relation till relationen till företaget bakom varumärket. 

Medier hade enligt respondenterna en större påverkan på deras val av varumärke vilket 

däremot inte bekräftades då respondenterna inte ansåg sig få så mycket information 

som de värdesatte från denna informationskälla. Dock kan det antas att medier ändå är 

en aktör som påverkar en konsuments relation till företaget bakom varumärket. 

En konsuments relation till internetforum visade sig vara den relation som var minst 

kopplad till relationen till företaget bakom varumärket. Detta eftersom internetforum 

visade sig inte ha någon påverkan på köpet av ett visst varumärke samt att aktören 

visade sig erbjuda information en väldigt låg utsträckning. 
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3.4. Slutsats 

Det har konstaterats att det likt nätverk inom industriella affärsmarknader även 

existerar ett informationsutbyte mellan aktörerna inom konsumentens nätverk. Detta 

informationsutbyte presenteras i figur 3.15. Pilarna mellan aktörerna motsvarar det 

informationsflöde som undersökningen tidigare har presenterat. Heldragna feta pilar 

motsvarar ett starkt informationsflöde, heldragna tunna pilar motsvarar ett 

informationsflöde och streckade tunna pilar motsvarar ett väldigt svagt 

informationsflöde. 

Figur 3.15 Slutsatsmodell informationsutbyte 

 

Informationsutbytet kring varumärket som existerar inom konsumentens nätverk 

varierar i omfattning beroende på vilken relation det är som undersöks. Det kan utläsas i 

figuren att det existerar ett starkt informationsutbyte mellan en konsument och 

återförsäljare, familj och vänner. Informationsutbytet inom relationen mellan 

konsument och återförsäljare är starkt präglat av ett flöde av information som en 

konsument erhåller och ett svagare informationsflöde av information som en 

konsument lämnar ut. Inom informationsutbytet gällande relationerna till familj och 

vänner däremot så är det ett starkare informationsflöde från en konsument till 

respektive aktör medan en konsument erhåller information från dessa aktörer i en lägre 

grad. Det kan konstateras att en konsument både erhåller och lämnar ut information 

inom informationsutbytet med företaget bakom varumärket, men det existerar dock inte 

några starka informationsflöden. Inom relationerna med media och internetforum 

existerar det även informationsflöden där konsumenter erhåller information. Inom 

relationen med media existerar det ett svagare informationsflöde medan det knappt 

existerar ett informationsflöde inom relationen till internetforum. 
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Den information kring varumärket som visade sig vara den viktigaste enligt 

konsumenten och på så sätt påverka relationen till företaget bakom varumärket visade 

sig vara information om varumärkets sortiment samt erbjudanden och aktiviteter. 

Denna information kom i huvudsak från en och samma källa, affärer där varumärket 

inhandlas, det vill säga återförsäljare. 

En konsuments relationer med övriga aktörer inom dess nätverk har också visat sig ha 

en påverkan för dennes köp av varumärke. Relationerna en konsument innehar är med 

andra ord, enligt det industriella synsättet, kopplade till relationen till företag bakom 

varumärket. Alla relationer påverkar denna relation i en viss grad, men de relationer 

som har visat sig vara starkare kopplade till relationen till säljare kan studeras i figur 

3.16. Feta heldragna linjer motsvarar en starkt kopplad relation, tunna heldragna linjer 

motsvarar en kopplad relation och tunna streckade linjer motsvarar en väldigt svagt 

kopplad relation. 

Figur 3.16 Slutsatsmodell kopplade relationer 

 

Det kan utläsas i figuren att relationen mellan konsument och återförsäljare visade sig 

vara en starkt kopplad relation till relationen med företaget bakom varumärket och 

påverkar därmed utbytet som sker i den relationen. Vänner visade sig även påverka en 

konsuments val av varumärke och därför kan det konstateras att relationen till vänner 

påverkar relationen till företaget bakom varumärket och är på så sätt en starkt kopplad 

relation. Relationen mellan konsument och familj visade sig också vara en starkt 

kopplad relation och påverka det utbyte som sker med företaget bakom varumärket. 

Media visade sig också påverka köpet av varumärke i en viss grad och är på så sätt också 
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en kopplad relation till relationen med företaget bakom varumärket, dock i en mindre 

grad. Relationen till internetforum visade sig vara den som påverkade i minst grad och 

är därför endast en väldigt svagt kopplad relation. 

3.4.1 Vidare studier 

Det skulle vara intressant att djupare studera informationsutbytet inom konsumentens 

nätverk genom att undersöka i vilken utsträckning informationsutbytet skiljer sig vid 

olika varumärken. Detta skulle kunna studeras genom att dela upp de undersökta 

varumärkena i produktkategorier för att sedan undersöka vilka aktörer samt vilken 

information inom varje produktkategori som har betydelse för en konsuments relation 

till företaget bakom varumärket. 

Det kan tänkas att de demografiska faktorerna också påverkar informationsutbytet och 

därav skulle det vara intressant att studera informationsutbytet utefter de demografiska 

variablerna som ingick i undersökningen så som ålder, kön, sysselsättning, civilstånd 

och antal personer i hushållet. 

3.4.2 Praktisk nytta med studien 

Studien blir intressant ur ett företagsperspektiv då den kartlägger den information som 

kretsar kring varumärken. Det som framkommer ur studien kan användas av företag och 

marknadsförare då den påvisar vilken information som konsumenter anser vara 

betydelsefull vid sina köp av varumärken men även från vilka källor denna information 

kommer. Detta kan exempelvis hjälpa företag att prioritera sina resurser gällande vilken 

information som bör förmedlas och hur de bör gå till väga när de anpassar sina 

strategier mot kunderna. 
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3.5. Sammanfattning 

Studier har visat att konsumenter ständigt blir påverkade av olika faktorer i deras 

omgivning vid köp av varumärken. Denna påverkan baseras på information 

konsumenten erhåller från de informationskällor som existerar inom konsumentens 

nätverk. Tidigare undersökningar har kartlagt att det var familj, vänner, media, 

återförsäljare, internetforum samt företag bakom varumärket som var för 

undersökningen intressanta aktörer inom konsumentens nätverk. Undersökningen i det 

här kapitlet har studerat informationsutbytet inom konsumentens nätverk utefter 

teoribegrepp hämtade från industriella affärsnätverk där betoningen lades på 

informationsutbytet inom relationerna. Utefter teoribegreppen formades en 

frågeställning som besvarades genom en enkätundersökning med 1012 respondenter. I 

resultatet framgick det att konsumenten hade ett större informationsutbyte med aktörer 

såsom familj, vänner och återförsäljare. Inom de övriga relationerna sker inget större 

utbyte varken gällande information konsumenter erhåller eller lämnar ut. Det har även 

konstaterats att information gällande varumärkets sortiment samt erbjudanden och 

aktiviteter var den viktigaste informationen för konsumenter och således information 

som påverkar relationen mellan konsument och säljare. Då återförsäljare visade sig vara 

den aktör som bidrog med den i särklass största delen av denna typ av information 

betyder det att den också är betydelsefull för konsumenters relation till säljare. Vänner 

och familj visade sig också vara påverkande då konsumenter i hög grad använde samma 

varumärke som personer i dess närhet. Konsumenters relationer till familj, vänner samt 

återförsäljare kan därför beskrivas som kopplade relationer till relationen mellan 

konsument och säljare. 
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4. Förtroende och varumärken i affärsrelationer 
Av Jessica Bjälevik och Anna Vartiainen 

 

 

 

 

 

”Ena dagen är den varma jackan just varm, kanske till och med snygg och 

gosig. Nästa dag är den synonym med djurplågeri och åker av för att aldrig 

mera användas. I samma ögonblick som det visar sig att dunet kommer från 

fåglar som plockas levande och under plåga förlorar jackan all sin charm, 

liksom förtroendet för dess varumärke”  

(Wallin, 2009) 
 

I citatet ovan visas det att konsumenter kan tycka om sin produkt samtidigt som det är 

mycket viktigt med förtroende för varumärket och företaget bakom. Finns inget 

förtroende för dessa aktörer förlorar även produkten all sin charm. Förtroende är ett 

grundläggande begrepp för en relation och enligt Jiborn (2004) handlar varumärket 

ytterst om förtroende. Fördelen med att ha ett varumärke är att det är en symbol som 

ger konsumenten en trygghet vad denne kommer att få gällande till exempel förväntad 

kvalitet, säkerhet och service. En annan fördel med ett varumärke är att konsumenten 

ska kunna känna sig säker på att produkterna är tillverkade på ett bra sätt och under bra 

omständigheter; att det helt enkelt är pålitligt. I och med att konsumenten upplever 

dessa fördelar fortsätter denne att köpa varumärket, vilket leder till att även företaget 

får förtroende för konsumenten. Kvaliteter som varumärket därmed erbjuder är 

grundläggande för att förtroendet mellan parterna ska bestå. 

 

Förtroende finns i nästan alla pågående affärsrelationer; i affärsrelationer mellan 

företag som i relationen mellan konsument och företag. En affärsrelation består av minst 

två aktiva parter som tillsammans kan bidra till något som är mer lönsamt än om de 

skulle vara var och en för sig. I en relation måste det finnas ömsesidigt förtroende 

mellan parterna och för att uppnå det mellan företag och konsument är varumärket ett 

effektivt kommunikationsmedel. Olika varumärken står för olika värderingar 

(Sichtmann, 2007) som binder de olika aktörerna samman. Varumärken kan alltså ses 

som en förtroendebärare i affärsrelationen. När ömsesidigt förtroende finns i relationen 

kan parterna även vara säkra på att de beslut som fattas gynnar de båda.  

 

Förtroende har studerats mycket i affärsrelationer mellan företag och det är tydligare i 

en sådan affärsrelation då parterna är mer direkt beroende av varandra (Ford, 

Håkansson, & Johansson, 1986). I dessa relationer är det även ett mer ömsesidigt 
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förtroende. Eftersom ämnet är mer frekvent studerat i relationer mellan företag, är det 

intressant att studera förtroende ur ett annat perspektiv, alltså mellan företag och 

konsument. Genom att använda förtroendets beståndsdelar från affärsrelationer mellan 

företag (traditionellt synsätt), kan det studeras om dessa även har betydelse i en 

pågående relation mellan konsument och företag. Forskning inom området förtroende i 

relationen mellan konsument och företag genom ett varumärke har inte gjorts i särskilt 

stor utsträckning och av denna anledning är det intressant att studera det närmare, 

varför det här kapitlet i boken ämnar besvara nedanstående frågeställningar: 

 

Vilka beståndsdelar utgör förtroende i en affärsrelation mellan konsument 

och företag? 

 

Vilken betydelse har varumärket för förtroende i relationen mellan företag 

och konsument? 
 

Kapitlets syfte är att undersöka och beskriva vilken betydelse varumärket har för 

förtroendet i relationen mellan konsument och företag. Det beskrivs vilka beståndsdelar 

som utgör förtroende och deras betydelse i den pågående relationen. Det undersöks 

även om förtroendets beståndsdelar ur ett traditionellt synsätt är lika viktiga i 

relationen mellan konsument och företag. En undersökning om varumärkets och 

förtroendets betydelse i relationen kommer att genomföras vilken resulterar i en 

deskriptiv- och till viss del korrelationsanalys. 

 

4.1. Teoretisk referensram 

Utan förtroende kan en relation inte fungera, vilket medför att förtroende är ett centralt 

begrepp i affärsrelationer.  När parterna känner varandra och är aktiva visar det att 

förtroende existerar i affärsrelationen. Förtroende kan dels baseras på att löften hålls 

och att parterna är beredda att anstränga sig för att fortsätta relationen. Genom att 

löften hålls visas pålitlighet som är en betydelsefull beståndsdel av begreppet. När 

parterna har förtroende för varandra blir det också lättare att lösa olika problem, som i 

sin tur leder till bättre samarbete och kommunikation. Förtroende skapar en vilja hos 

konsumenten att lita på företaget och tvärtom, vilket leder till att båda parter inser 

betydelsen av att vårda relationen (Morgan & Hunt, 1994). Enligt Morgan och Hunt 

(1994) är förtroende en grundläggande faktor i en relation och är därmed avgörande för 

parternas engagemang, det vill säga att utan förtroende är det svårt för parterna att göra 

en ansträngning eftersom de då inte vet om de får något tillbaka.  

 

I det traditionella synsättet är förtroende en av de viktigaste dimensionerna vid 

upprätthållande av en givande och lönsam affärsrelation. Det är svårt att göra viktiga 

affärer med en part som det inte finns något förtroende för eftersom det skulle innebära 

en chansning varje gång kontakt mellan parterna krävs. Företag måste då gå igenom en 
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resurskrävande process för att hitta en affärspartner som levererar utan problem varje 

gång (Svensson, 2004). Genom att parterna har förtroende för varandra kan de lita på 

att de beslut som tas är sådana som gynnar de båda. Även om förtroende kan ses mer 

tydligt i en affärsrelation mellan företag, då de ofta har olika band som knyter de 

samman där ömsesidigt förtroende är en förutsättning, är det viktigt att förstå att 

förtroendet också finns i relationen mellan slutkonsument och företag. Om 

konsumenten och företaget inte känner förtroende för varandra kan det ha som effekt 

att relationen avslutas. Det är alltså viktigt att företaget och konsumenten är villiga att 

satsa på att underhålla och utveckla förtroendet konstant så att relationen blir starkare.  

 

En kvalitet som förtroende innehar är en möjlighet för företaget att differentiera sig. Det 

är därmed ett av de viktigaste attributen som ett varumärke kan inneha (Romaniuk & 

Bogomolova, Variation in brand trust scores, 2005). Istället för att se varumärket som 

ett verktyg i relationen, som är det traditionella synsättet, väljs det i det här kapitlet att 

ses som en aktör. Det kan sägas att konsumenten har en direkt relation till det och en 

”indirekt” relation till företaget. Det måste då finnas en annan aktör än företaget som 

försäkrar de kvaliteter och förväntningar som konsumenten är ute efter. Det är här 

förtroendebäraren ”varumärket” kommer in i bilden. Alla aktörer (konsument, 

varumärke och företag) måste finnas närvarande eftersom relationen inte skulle 

existera om en part skulle uteslutas.  

 

Förtroende är ett brett begrepp som innehåller många olika beståndsdelar, som beskrivs 

i samband med Figur 4.1 Relationens aktörer och förtroendets beståndsdelar. Dessa 

beståndsdelar utgör förtroendet mellan varumärket/företaget och konsumenten. Ju mer 

konsumentkulturer utvecklas, desto högre krav ställs också på vad som ska ingå i 

varumärket för att ett förtroende ska finnas. Det kan till exempel handla om kopplingar 

med socialt ansvar och miljöansvar (Curtis, 2004). Förtroendet är inte endast riktat mot 

varumärket i sig utan även mot distributionskanalen, alltså på den platsen där 

produkten köps. Enligt Prabhakar och Kyo Kim (2004) kan konsumenten ha stort 

förtroende för varumärket och produkten men det är också viktigt att konsumenten har 

förtroende för distributionskanalen, vilket kan vara företaget självt. Förtroende hänger 

även starkt ihop med konsumentens engagemang och anpassning, eftersom ju mer 

förtroende konsumenten har för varumärket, desto mer villig är denne att göra mer för 

att få tag på det och så vidare. När konsumenten har starkt förtroende för varumärket 

kan denne även bli mindre priskänslig, det vill säga att kunden är beredd att betala mer 

för varumärket (Romaniuk & Bogomolova, Variation in brand trust scores, 2005). Detta 

visar på att ju mer förtroende konsumenten har, desto mer fördelar får företaget, vilket 

leder till en starkare relation.  

 

Utifrån texten i den teoretiska referensramen har en definition av förtroende i en 

affärsrelation arbetas fram. Det är den här definitionen som ligger till grund för 

resterande del av kapitlet. 
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Förtroende är när två aktiva parter (konsumenten och företaget) kan lita på 

varandra, är villiga att anstränga sig för relationen, känna en säkerhet att 

förväntningar uppfylls och att en förväntad kvalitet levereras i ett pågående utbyte.  

 

I definitionen finns en koppling till vad förtroende betyder i ett sammanhang med ett 

varumärke. I den här undersökningen är varumärke och förtroende förutsättningar för 

att en pågående relation mellan parterna ska finnas.  
 

4.1.1. Relationens aktörer och förtroendets beståndsdelar  

I Figur 4.1 illustreras en pågående affärsrelation med de aktiva aktörerna 

(konsumenten, varumärket och företaget bakom varumärket) och förtroendets 

beståndsdelar. Aktörerna har olika kvaliteter och agerar på olika sätt som påverkar 

förtroendet i affärsrelationen och hur den ser ut. Från studier om förtroende i 

affärsrelationer mellan företag har de viktigaste beståndsdelarna, som även tros ha 

betydelse för relationen mellan konsument och företag, tagits fram. 
 

De olika aktörerna i affärsrelationen har olika kvaliteter som präglar hela relationen. De 

beståndsdelar som utgör förtroendet är alltså alltid närvarande, vilket gör de 

grundläggande i affärsrelationen. Kvaliteterna är också specifika för den aktör de står 

under och de som finns i rutorna under relationen till varumärket respektive relationen 

till företaget är sådana som uppkommer mellan de olika parterna. Om inte de olika 

beståndsdelarna, kvaliteterna och egenskaperna finns, är det svårt att ha en pågående 

relation.  
 

 

Figur 4.1 Relationens aktörer och förtroendets beståndsdelar 
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Konsumenten 

Ju mindre bestämd position ett varumärke har i konsumentens huvud, desto mer plats 

för andra varumärken finns, det vill säga konkurrens. Har konsumenten positiv 

erfarenhet av varumärket blir denne immun mot andra varumärken, vilket gör att 

företaget bakom varumärket har förtroende för kunden. Att konsumenten är immun 

innebär att denne inte köper andra varumärken och inte blir lika påverkad av reklam 

från andra företag. Ett företag måste satsa på att stärka relationen så att dess 

konsumenter känner att förtroendet är ömsesidigt, vilket också kan leda till att 

konsumenten har svårare och svårare att lämna relationen (Knapp, 1999).  

 

Word of mouth betyder att kunden talar om varumärket och därmed gör reklam för det 

(Sichtmann, 2007). Det är dock viktigt att företaget ger kunden en anledning att tala väl 

om varumärket (Sernovitz & Kawaski, 2006). Om företaget engagerar sig i att erbjuda 

ett bra varumärke som motsvarar konsumentens förväntningar blir de belönade av 

konsumenterna eftersom de då är nöjda och kommer att tala väl om varumärket till 

personer i sin närhet. 

 

Varumärke  

Varumärket är i stor utsträckning grundat på förtroende och är en förutsättning för att 

det ska finnas i en relation. Det kan ibland vara svårt att skilja på företaget och 

varumärket då dessa ofta symboliserar samma sak. Det är viktigt att varumärket håller 

vad det lovar så att den pågående relationen fortsätter. Om varumärket uppfattas som 

pålitligt leder det till att förtroendet blir starkare (Sichtmann, 2007). Företaget måste 

kunna leverera varumärket med en jämn kvalitet för att konsumenten ska kunna känna 

förtroende och vilja fortsätta investera i relationen (Reast, 2005). Unika fördelar innebär 

själva differentieringen, alltså det lilla extra som inte går att få från något annat 

varumärke. Det som varumärket främst står för är påtagliga beståndsdelar som utgör 

förtroendet, alltså kvalitet och unika fördelar som faktiskt fås vid varje köp. Att det är 

pålitligt är dock mer opåtagligt, det vill säga mer av en känsla som bidrar till att 

förtroendet stärks.  

 

Relationen till varumärket  

Relationen till varumärket kan betyda att varumärket får en egen personlighet som 

konsumenten litar på. Konsumentens kunskap, känslor och erfarenhet påverkar hur 

stark relation det finns till varumärket (Veloutsou & Moutinho, 2009). Genom att det 

finns gemensamma värden i en relation ökar det ömsesidiga förtroendet eftersom 

parterna då strävar efter samma mål och tycker att samma faktorer är viktiga. Det kan 

till exempel handla om att båda parter värnar om miljön eller är emot djurtestning. 

Samma sak gäller när det kommer till företaget och återförsäljaren; förtroendet ökar om 

konsumenten kan känna att denne har gemensamma värden med dessa aktörer (Morgan 

& Hunt, 1994).  
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Konsumenten ska kunna lita på att varumärket finns tillgängligt. För konsumenten är 

det viktigt att veta att varumärket går att inhandla när denne önskar, samtidigt som det 

är bra för företaget att ständigt visa upp sitt varumärke. Det stärker varumärket genom 

att kunden ser att företaget alltid kan leverera (Sheldon, 2009). Om varumärket inte 

finns tillgängligt kommer det att påverka hela relationen, eftersom kunden då inte kan 

få det som denne förväntar sig. Affärsrelationen kan inte fungera lönsamt med endast en 

aktiv part; det krävs minst två för att relationen ska kunna överleva. 

 

Företaget bakom varumärket  

Den här aktören är central men det är inte säkert att konsumenten har någon direkt 

kontakt med det faktiska företaget bakom varumärket. Om företaget har lång erfarenhet 

eller har ett mycket bra rykte, kan det ha som följd att konsumenten får ett större 

förtroende för produkterna. I det här fallet är varumärket endast en försäkring att det är 

just det företaget som har tillverkat produkterna. Om konsumenterna inte har någon 

personlig kontakt med återförsäljaren blir förtroendet för företaget bakom varumärket 

viktigare (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002). Förtroende kan ses som en mekanism för 

att minska osäkerhet hos konsumenterna. Företaget måste därför kunna utnyttja sin 

erfarenhet på marknaden för att konsumenten ska kunna känna förtroendet för 

företaget och dess varumärke. (Sichtmann, 2007).  Genom att företaget har ett gott rykte 

och konsumenterna känner att företaget har erfarenhet, kan detta påverka att de i 

framtiden kommer att fortsätta att köpa varumärket. 

 

Kompetens inom företaget ökar förtroendet till varumärket, vilket innebär att det är 

viktigt att företaget har kunskap om den egna produkten (Sichtmann, 2007). Företaget 

och återförsäljare måste kunna visa skicklighet och expertis genom att ge ut rätt 

information när konsumenten förväntar sig detta (Swan, Bowers, & L, 1999). Kompetens 

och expertis bakom varumärket stärker känslan att relationen är värd att investera i. 

Företagets rykte, erfarenhet och kompetens är beståndsdelar som är opåtagliga men i 

stor utsträckning påverkar förtroendet i relationen.  

 

Relationen till företaget bakom varumärket 

Genom att konsumenten har en relation med varumärket, har denne även en relation 

med företaget bakom. Den här relationen innehåller bland annat information och 

service. Informationen går från båda håll, då företagen erhåller information om 

konsumenten när denne inhandlar varumärket. För att konsumenten ska kunna känna 

förtroende för företaget spelar informationen som företaget levererar stor roll. Det är 

viktigt att konsumenten uppfattar att företaget bryr sig om dennes behov och önskemål. 

Den bild av företaget som kommuniceras ut är också mycket viktig när det gäller 

konsumentens förtroende, eftersom det innebär en trygghet i varumärket (Reast, 2005).  

 

Det är viktigt att företaget kan kommunicera ut sin kompetens och pålitlighet till sina 

kunder. När företaget visar att de är aktiva och vill underhålla relationen med sina 
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kunder kommer det att ge resultat. Företaget måste lägga fokus på att erbjuda jämn 

kvalitet för att konsumenten ska känna att denne får vad som förväntas. Är 

konsumenten nöjd med servicen, får denne också oftast större förtroende för företaget 

då det visar kunskap om produkterna. (Sichtmann, 2007).   
 

Om ett företag satsar på att bygga upp och underhålla ett säkert, pålitligt och värdefullt, 

varumärke, kommer det att bli belönat i form av kunder som vill fortsätta relationen. 

För att företaget ska kunna behålla kunderna måste det också fortsätta att investera i 

sitt varumärke och ständigt utveckla nya fördelar, utan att frångå varumärkets 

kärnidentitet (Melin, 1999). Detta är ett traditionellt sätt att se på varumärkens 

betydelse, men det är samtidigt viktigt för att varumärket ska ha en betydelse i 

relationen.  
 

Förklaring av hur relationen ser ut och koppling till förtroende 

Egentligen finns det endast en pågående relation i Figur 4.1, mellan konsumenten och 

företaget. Varumärket, som konsumenten egentligen har den direkta relationen med, 

skulle inte existera utan företaget bakom. De två aktörerna (varumärket och företaget 

bakom) står dock för olika saker. Företagets roll i sammanhanget är att visa kompetens, 

rykte och erfarenhet då dessa faktorer inger förtroende till konsumenten. Däremot 

skulle relationen inte existera om inte varumärket fanns. Varumärket förenklar 

relationen till företaget då det blir tydligt genom att det står för jämn kvalitet vid varje 

köp och det visar även om att det finns gemensamma värden mellan konsument och 

varumärke. Dessutom är varumärket laddat med de olika kvaliteterna som företaget vill 

kommunicera ut, samtidigt som företaget ger information om varumärket till 

konsumenten. Även servicen kommer från företaget och inte varumärket i sig, då det 

endast är en informations- och förtroendebärare. Konsumentens roll i relationen är att 

vara en aktiv part så att företaget vet att denne kommer att vilja fortsätta investera i 

relationen. Företaget får även förtroende för konsumenten då denne talar väl om 

varumärket och på så sätt gör ”reklam”. Alltså, de båda aktiva parterna (konsumenten 

och företaget) vinner på att ha en relation genom varumärket.  
 

4.2. Operationalisering 

För att mäta det ömsesidiga förtroendet i relationen mellan konsument och företag är 

det att föredra att undersöka en part i taget och fokusera på vad den gruppen anser. 

Problemet kan studeras på så sätt att det vilar på förtroendets beståndsdelar från en 

affärsrelation mellan företag, men anpassas till en relation mellan en konsument och ett 

företag, där också varumärke är en aktör.  
 

För att utforma frågorna och påståendena i enkäten skapades en operationell modell, 

Figur 4.2. I modellen visas de kopplingar som tros finnas i relationen mellan konsument 

och företaget. En förutsättning för att en relation ska finnas är att den är pågående och 
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lönsam samt att parterna är aktiva. I följande modell visas hur en sådan här relation kan 

se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer en beskrivning av Figur 4.2. Siffrorna i modellen står för de olika 

enkätfrågorna som ämnar mäta vilken betydelse varumärket har för förtroendet och vad 

som påverkar det i relationen till varumärket och företaget. Enkätfrågornas syfte och 

betydelse kommer i Tabell 4.1 sedan att förklaras mer ingående. Förklaringen till 

modellen utgår från konsumenten och går i riktning mot företag.  

 

Förtroendet till varumärket kan påverkas av familj och vänner, alltså personer i 

konsumentens nätverk. Detta kan ske genom exempelvis rekommendationer och positiv 

word of mouth. Om konsumentens familj och vänner använder ett visst varumärke är 

det möjligt att denne omedvetet blir påverkad av detta och köper samma utan någon 

större reflektion.  

 

Det kan finnas en speciell relation till ett visst varumärke. I den här relationen är 

varumärket väldigt viktigt för konsumenten eftersom denne då vet vad han eller hon får 

(=pålitlighet), samtidigt som varumärket är tillgängligt och positiv erfarenhet av 

varumärket finns. Kvaliteten och unika fördelar har också betydelse eftersom 

konsumenten måste känna att varumärket är värt att lägga pengar på och relationen är 

värd att investera i.  

 

Figur 4.2 Denna studies operationella modell av förtroende 
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För att en konsument ska ha en stark relation till företaget bakom varumärket måste 

denne känna till företaget, lita på det och ha positiv erfarenhet.  Konsumenten måste 

även kunna känna att företaget är engagerat i att göra bra produkter. Företagets rykte 

har också betydelse för att konsumenten ska välja att köpa ett visst varumärke igen. Om 

förtroende för varumärket finns kan konsumenten rekommendera det, eller tala väl om 

det, till personer i sin närhet vilket ytterligare stärker det ömsesidiga förtroendet.  

 

4.2.1. Enkätfrågetabell  

I Tabell 4.1 redovisas de olika frågorna som kommer att ligga till grund för hur 

förtroende operationaliseras i det här kapitlet. Frågornas syfte är att mäta förtroendets 

betydelse i den pågående relationen mellan konsument och företag. Syftet med frågorna 

är också att se vad de olika svaren betyder och innebär i den faktiska relationen. 

Analysen kommer sedan att baseras på de antaganden, vad de olika värdena betyder, i 

relationen mellan konsument och företag. De värden som finns beskrivna i tabellen är 

max- och minimum värdena (7 och 1), vilka ger guidning och koppling till den teoretiska 

referensramen i analysen.  

 

Frågorna är valda för att visa vad förtroendet i relationen utgörs av, alltså vilka 

beståndsdelar som är viktigast, och vad som påverkar det mest. Sedan har även frågor 

valts för att se varumärkets betydelse i relationen och även om förtroendet är riktat mot 

företaget bakom varumärket. Även frågor om respondentens nätverk har tagits med 

eftersom de tros påverka dennes förtroende för varumärket. De nummer som 

påståendena har är direkt tagna från enkäten som kan hittas i bilaga 1.   
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Tabell 4.1, Enkätfrågetabell 

Enkät- 
fråga nr 

Enkätfråga Ämnar mäta 1 7 

19 Jag talar alltid väl om 
varumärket till 
personer i min närhet 

Om förtroendet är 
starkt nog för att 
sprida positiv word of 
mouth 

Förtroende för 
varumärket är inte så 
stort att kunden väljer 
att tala väl 
om/rekommendera det 
till andra. 

Förtroende är så 
pass stort att 
kunden även väljer 
att tala väl om det, 
sprida positiv word 
of mouth 

20 Mitt förtroende för 
varumärket ökar när 
personer i min närhet 
talar väl om det 

Hur stor påverkan 
personer i kundens 
närhet har på dennes 
förtroende till 
varumärket. 

Personer i kundens 
närhet har ingen 
påverkan på köpet av 
varumärket. 

Personer i kundens 
närhet har stor och 
avgörande roll i 
köpbeslutet 

21 Detta varumärke 
passar min 
personlighet perfekt 

Om det finns 
gemensamma värden.  
 

Inga gemensamma 
värden hos 
konsumenten och 
varumärket. 

Varumärket 
representerar 
samma värderingar 
som konsumenten.   

26 Jag känner väl till 
företaget bakom 
varumärket 

Kunskap om företaget Det finns låg kunskap. Det finns hög 
kunskap 

28 Jag tror att företaget 
bakom varumärket är 
engagerade i att göra 
en bra produkt 

Respondentens 
uppfattning om 
företagets 
engagemang 

Det finns lågt 
engagemang 

Det finns högt 
engagemang 

31 Jag försvarar alltid 
varumärket om någon 
annan säger något 
negativt om det 
 

Om förtroendet är så 
starkt att 
konsumenten är 
beredd att försvara 
det.  

Förtroendet är inte så 
pass starkt att 
konsumenten väljer at 
försvara det 

Konsumenten har 
stort förtroende och 
försvarar det som 
om denne själv vore 
förolämpad 

32 Många av mina 
vänner och bekanta 
använder samma 
varumärke som jag 

Om förtroendet blir 
påverkat av personer 
i konsumentens 
närhet 

Valet är helt och hållet 
gjort utan påverkan av 
andra 

Valet är i högsta 
grad påverkat av 
andra.  

 
37 
 

Jag upplever att jag 
har en stark relation 
med detta varumärke 

Om konsumenten 
anser att denne har en 
betydelsefull relation 
med varumärket 

Det finns ingen speciell 
relation 

Konsumenten 
känner att det finns 
en värdefull relation 
som bör 
upprätthållas 

48 
 
48a 
 
48b 
 
48c 
 

48d 
 
 
48f 
 
 
48g 
 

Jag köper varumärket 
för att  
- jag vet vad jag får 
 
- det finns tillgängligt  
 
- det erbjuder unika 
fördelar  
 
- jag har positiv 
erfarenhet av det  
 
- företaget bakom har 
lång erfarenhet  
 
- företaget bakom har 
bra rykte  

Vad som är viktigast 
och som därmed 
bygger förtroendet till 
varumärket, och/eller 
företaget bakom 
varumärket. 

Konsumenten köper inte 
varumärket på grund av 
detta 

Avgörande för 
konsumentens köp 
av varumärket.   

51d Jag köper det här 
varumärket för att det 
står för hög kvalitet 

Kvaliteten på 
varumärket har någon 
betydelse för 
förtroendet. 

Kvaliteten spelar ingen 
roll, andra egenskaper 
hos varumärket 
överväger. 

Kvaliteten har stor 
betydelse och är 
avgörande för köp. 
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4.2.2. Analysmetod  

Det har under arbetets gång tagits fram flera olika beståndsdelar från det traditionella 

synsättet av förtroende och det ska nu utredas om de har betydelse för relationen 

mellan konsument och varumärke/företag. Analysen syftar till att bryta ned, förklara 

och hitta samband med hjälp av svaren på enkätfrågorna, vilkas nummer finns utskrivna 

i den operationella modellen. Andra delar som ska undersökas med hjälp av underlaget 

från enkäterna är vad förtroende egentligen består av i en relation och vilken betydelse 

varumärket har för förtroendet.  

 

4.3. Analys 
Analysen är till stor del deskriptiv och kommer att bestå av diagram som sedan 

diskuteras. Dock kommer några korrelationsanalyser att genomföras, då det visar om 

det finns något samband mellan vissa frågor. Ordningen i analysen kommer att följa 

relationsgången med start hos konsumenten i den operationella modellen (Figur 4.2). 

 

Nedan kommer det att diskuteras hur förtroendet påverkas av personer i respondenternas 

nätverk. 

 
Figur 4.3 Påverkan från andra gällande varumärket 

 

 

Som resultatet visar i fråga 20 har 20,7% (värde 4) av respondenterna angett 

mittenvärdet vilket innebär att de inte blir helt påverkade eller opåverkade av word of 

mouth.  Eftersom 65,6 % har valt värde 5-7 i frågan om vänner och bekanta använder 

11,8

8,3

10,9

20,7 20,9

13,5 13,9

3,7
4,8

9,5

16,4

23,9
22,5

19,2

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7

P

r

o

c

e

n

t

Mitt förtroende för 
varumärket ökar när 
personer i min 
närhet talar väl om 
det (20) n= 963
Många av mina 
vänner och bekanta 
använder samma 
varumärke som jag 
(32) n= 871

- tar helt 
avstånd

- instämmer
helt



 

56 

 

samma varumärke (fråga 32), kan det antas att det påverkar respondenternas 

förtroende till varumärket i stor utsträckning. Det är därför intressant att betydligt färre 

respondenter (48,3 %) i fråga 20 anger på samma värden (5-7) att de påverkas av 

positiv word of mouth från personer i deras närhet. Det framgår i analysen att word of 

mouth inte har lika stor påverkan på förtroende som det som vänner och bekanta 

använder.  

 

Eftersom frågorna i princip mäter samma sak är det intressant att respondenterna 

svarar så pass olika, det vill säga att de har olika uppfattningar om vad frågorna handlar 

om. Skillnaden på användning av varumärket och när personer talar väl om det är liten 

men respondenterna påverkas mer av att personer i deras nätverk använder ett 

specifikt varumärke än att de talar väl om ett. Är varumärket ”populärt” i respondentens 

nätverk ökar förtroendet i affärsrelationen mellan respondent och företag.  

 

Frågorna 20 och 32 valdes att visas tillsammans för att se om ett samband fanns. 

Eftersom frågorna mäter liknande saker är det intressant om sambandet mellan dem är 

starkt eller svagt, det vill säga om respondenterna svarat likadant på dem. Korrelationen 

enligt Spearmans rho mellan frågorna var inte så stark men det fanns dock ett klart 

samband (0,112), vilket kan ses i Tabell 4.2.  

 

Tabell 4.2, Korrelation mellan frågorna 20 och 32 

Indikator   1.  2. 

1.   
 

2.  0,112**  

 

1. Mitt förtroende för varumärket ökar när personer i min närhet talar väl om det (20) 

2. Många av mina vänner och bekanta använder samma varumärke som jag (32) 

 

** Korrelationen ar signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

 

Det kan ha stor betydelse, som tidigare nämnt, att respondenterna inte är medvetna om 

att de blir påverkade av andras beteende och vanor. Dessutom kan det finnas ett större 

förtroende för varumärken som personer i respondentens nätverk använder/talar väl 

om, fastän respondenten inte upplever direkt och uttalad påverkan. Sambandet kunde 

ha varit större om frågorna var formulerade på samma sätt. Den ena frågan har direkt 

koppling till förtroende för varumärket medan den andra indirekt mäter vad förtroendet 

påverkas av, i det här fallet respondentens nätverk.  
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Vidare går analysen in på förtroendet för varumärket och vad som har störst betydelse i 

den pågående affärsrelationen.  

 

Figur 4.4, Förtroendets beståndsdelar vid köp av varumärket 

 
 

De förtroendeingivande beståndsdelarna som respondenterna har angivit högst värden 

på är att de vet vad de får, att de har positiv erfarenhet av varumärket samt att 

varumärket står för hög kvalitet. Resultat visar att varumärket inger ett förtroende att 

förväntningar uppfylls varje gång; 71,6 % har angivit de två högsta värdena (6 och 7). 

Erfarenhet av varumärket anser 74,1 % (värdena 6-7) är avgörande för köp och 62,1 % 

(värdena 6-7) tycker att kvaliteten som varumärket står för är avgörande. Dessa höga 

procenttal visar att de beståndsdelarna är mycket grundläggande för att förtroende ska 

finnas i relationen mellan konsument och företag. 

 

Att respondenterna vet vad de får, att kvaliteten är bra och att positiv erfarenhet av 

varumärket finns leder till att förtroendet för varumärket finns i relationen. Här kan det 

ses att varumärket är viktigt för att garantera att dessa beståndsdelar erhålls vid varje 

köp i den pågående affärsrelationen. Varumärket vittnar genom respondentens positiva 

erfarenhet om att samma kvalitet kommer levereras och därmed finns förtroende för 

det. Dessa beståndsdelar har förmodligen fått så höga värden eftersom respondenterna 

har valt varumärken som de tycker om och brukar köpa.  
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För att se om det fanns ett samband mellan de olika indikatorerna gjordes en 

korrelation enligt Spearmans rho, som kan ses i tabell 4.3. I tabellen kan det utläsas att 

det finns ett starkt samband mellan alla indikatorer, men tydligast kan det ses mellan 

indikator 1 och 2 (0,626).  

 
Tabell 4.3, Korrelation mellan frågorna 48a, 48d och 51d 

Indikator   1.  2. 3. 

1.   
 

2.  0,626**  
 

3.  0,388** 0,482** 

 

1. Jag köper varumärket för att jag vet vad jag får (48a) 

2. Jag köper varumärket för att jag har positiv erfarenhet av det (48d) 

3. Jag köper varumärket för att det står för hög kvalitet (51d) 

 

** Korrelationen ar signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

 

Sambanden kan till stor del bero på att det de olika beståndsdelarna av förtroende liknar 

varandra. För att kunna veta vad konsumenten får måste denne ha positiv erfarenhet av 

varumärket. Positiv erfarenhet får respondenten genom att de förväntningar som denne 

har uppfylls och att samma kvalitet levereras. Alla beståndsdelar hör alltså ihop och är 

starkt kopplade till varandra, vilket också bekräftas av korrelationen i Tabell 4.3. Dessa 

tre beståndsdelar är de som har störst betydelse för förtroendet i affärsrelationen.  
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Figur 4.5, Förtroendets beståndsdelar vid köp av varumärket 

 
 

Det här diagrammet visar ytterligare förtroendeingivande beståndsdelar som har 

betydelse vid varje köp av varumärket. För att konsumenten ska kunna ha en pågående 

relation måste varumärket finnas tillgängligt och 69,4 % av respondenterna har angivit 

värde 5-7 i fråga 48b. Det är tydligt att vissa tycker det är mycket viktigt att kunna visa 

sin personlighet genom varumärket. 60,2 % av respondenterna har svarat höga värden 

(5-7) i fråga 21, vilket innebär de har gemensamma värden med varumärket.  Endast 7 

% har angivit det lägsta värdet (1) i samma fråga, vilket betyder att respondenterna inte 

vill sätta någon koppling mellan sig själva och varumärket. 44,9 % av respondenterna 

anger höga värden (5-7) i fråga 48c, vilket innebär att köp av varumärket till stor del 

grundar sig i att respondenterna får unika fördelar. Dock skiljer sig inte det procenttalet 

nämnvärt från de respondenter (39,3 %)som valt de tre lägsta värden (1-3).  
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Det finns flera anledningar att det finns förtroende i affärsrelationen mellan konsument 

och företag. Förtroendets beståndsdelar har olika betydelse men att varumärket finns 

tillgängligt är viktigt för att respondenterna ska ha förtroende för det. Eftersom 

respondenterna besvarade frågor och påstående angående ett varumärke som de brukar 

köpa, antar de förmodligen att det finns tillgängligt, dock är det möjligt att ha en relation 

med ett varumärke även om det under en viss tid inte finns tillgängligt. En annan viktig 

beståndsdel av förtroende är gemensamma värden. Genom att använda ett visst 

varumärke visar respondenten att denne delar vissa åsikter och ståndpunkter med 

varumärket och företaget. Till sist är det viktigt att respondenterna känner att de 

erbjuds något extra, det vill säga unika fördelar. Dock är det svårt att ta ställning till om 

det erbjuds unika fördelar, då det begreppet är komplext och svårtolkat till viss del. 

Spridningen som är tydlig i när det gäller unika fördelar är förmodligen också mycket på 

grund av att det är många olika varumärken och därmed många olika produkter som 

ligger till grund. 

 

Analysen fortsätter nu till faktorerna som leder till att respondenterna får förtroende för 

företaget. 

 

Figur 4.6, Respondentens kunskap och uppfattning om företaget 

 
 

Resultatet visar att 83,1 % av respondenterna har svarat värde 5-7 i fråga 28, vilket 

innebär att de har förtroende för att företaget är redo att göra bra produkter till sina 
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kunder. Samtidigt anser endast 39,7 % av respondenterna på samma värden att de 

känner till företaget väl.  

 

Det kan vara lättare för respondenterna att besvara specifika frågor såsom de om 

företagets rykte och erfarenhet, vilket visas i Figur 4.7, Betydelse av företagets rykte och 

erfarenhet vid köp, medan en generell fråga om företaget kan vara svårare. Att det är 

svårare bekräftas delvis genom spridningen på fråga 26. Många respondenter kanske 

inte vet exakta uppgifter om företaget men har en generell och ganska bred kunskap om 

produkter och varumärket i sig, detta genom egna erfarenheter. Det är intressant att se 

att respondenterna anger låga värden när det gäller kunskap om företaget samtidigt 

som resultatet visar att respondenterna faktiskt tror att företaget anstränger och 

engagerar sig för att göra bra produkter. Det kan ha att göra med att respondenterna är 

nöjda med kvaliteten och har positiv erfarenhet av varumärket. Genom detta är 

respondenterna säkra på att företaget är engagerat i att göra bra produkter.  

 

Figur 4.7, Betydelse av företagets rykte och erfarenhet vid köp 

 
 

Det är intressant att respondenterna anser att de, vilket kan ses i Figur 4.6, 

Respondentens kunskap och uppfattning om företaget, inte har någon direkt kunskap om 

företaget, medan respondenterna i de här frågorna (48f och 48g) är mycket säkra på att 

företaget har ett bra rykte och lång erfarenhet. 71,2 % av respondenterna har nämligen 

valt höga värden (5-7) i fråga 48g och tycker därmed att företagets bra rykte är 

avgörande för köp. 63,2 % av respondenterna tycker även att företagets erfarenhet är 

avgörande för köp, baserat på svaren på värdena 5-7. Företagets erfarenhet och rykte 

visar sig vara avgörande för köp i många fall för respondenterna. 
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Det är inte enbart varumärket som påverkar respondenternas förtroende utan även 

företaget har stor betydelse. Det är en trygghet för respondenterna att företaget bakom 

har bra rykte och lång erfarenhet eftersom det vittnar om att de får det de önskar. Figur 

4.7 visas det att respondenterna i hög grad har en relation till företaget bakom 

varumärket och att förtroende ligger mycket i att respondenten vet att företaget kan sin 

sak och även kan kommunicera ut detta. Det är intressant att se att förtroendet för 

företaget bakom varumärket har så stor betydelse för den pågående affärsrelationen. 

 

För att se om det finns ett samband mellan frågorna i Figur 4.6 och Figur 4.7, gjordes en 

korrelation enligt Spearmans rho. I tabell 4.4 kan det utläsas att det finns starka 

samband mellan de olika indikatorerna. Starkast är dock sambandet mellan 

indikatorerna 3 och 4 (0,721).  

 

Tabell 4.4, Korrelation mellan frågorna 26, 28, 48f och 48g 

Indikator   1.  2. 3. 4. 

1.   
 

2.  0,364**  
 

3.  0,390** 0,316** 
 

4.  0,309** 0,404** 0,721** 

 

1. Jag känner väl till företaget bakom varumärket (26) 

2. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt (28) 

3. Jag köper varumärket för att företaget bakom har lång erfarenhet (48f) 

4. Jag köper varumärket för att företaget bakom har ett bra rykte (48g) 

 

** Korrelationen ar signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

 

Det starkaste sambandet kan ha att göra med att ett företag får ett bra rykte genom att 

ha lång erfarenhet inom branschen/området. Intressant är även att alla frågor om 

respondentens uppfattning om företaget har starka samband, eftersom det bland annat 

visar på att det finns förtroende till företaget bakom varumärket i affärsrelationen. 

Genom att respondenten har förtroende för varumärket kan det också leda till att denne 

får förtroende för företaget bakom, vilket är mycket tydligt i och med att företagets rykte 

och erfarenhet är av stor betydelse.  
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Som en avslutande del av analysen kommer respondenternas vilja att sprida positiv word 

of mouth samt försvara det. Slutligen kommer respondentens egen uppfattning om 

relationen till varumärket att analyseras.  

 

Figur 4.8, Respondenternas vilja att tala väl om och försvara varumärket 

 

 

Majoriteten av respondenterna, det vill säga 54,1 %, anger höga värden (5-7) i fråga 19, 

vilket betyder att de talar väl om varumärket. Dock i fråga 31, om respondenterna skulle 

försvara varumärket vid negativ kritik anger endast 35,8 % av respondenterna samma 

värden.  

 

Det är intressant att se att svaren på frågorna är så olika i och med att de i princip mäter 

samma sak; positiv word of mouth. Här är det tydligt att formuleringen på påståendet är 

avgörande för vilket svar som erhålls. Att respondenterna hellre talar väl om 

varumärket än försvarar det kan bero på att det är lättare. Genom att respondenten 

endast talar väl om det, behöver inte denne ta en diskussion, vilket ett försvar skulle 

innebära. Det är också mer lättare och spontant att tala väl om varumärket till skillnad 

från ett försvar, vilket kräver att någon sagt något negativt om det. Det är inte heller 

säkert att alla respondenter upplevt det senare.  

 

På grund av att skillnaden mellan max- och minimum värdena i Figur 4.8 var så stor 

gjordes en korrelationsanalys för att se om det fanns ett samband mellan dem. Även om 

staplarna i diagrammet visar en stor spridning mellan svaren, finns ett starkt samband 

mellan frågorna (0,601).  
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Tabell 4.5, Korrelation mellan frågorna 31 och 19 

Indikator   1.  2.  

 

1.   
 

2.  0,601**  
 

 

1. Jag försvarar alltid varumärket om någon annan säger något negativt om det (31) 

2. Jag talar alltid väl om varumärket till personer i min närhet (19) 

 

** Korrelationen ar signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

 

Det är intressant att se att sambandet mellan frågorna är så pass starkt trots 

spridningen i Figur 4.8. Det visar på att de respondenter som väljer att tala väl om 

varumärket även väljer att försvara det i stor utsträckning. De som svarat så har stort 

förtroende för varumärket och vill dela med sig av sina erfarenheter till sitt nätverk och 

tolererar inte att någon säger något dåligt om det.  

Figur 4.9, Respondenternas relation till varumärket 

 

 

För att se om respondenterna själva anser att de har en stark relation till varumärket, 

valdes Figur 4.9 att visas sist. De flesta har svarat att de har en stark relation (40,9 % har 

svarat mellan 5-7). 44,7 % av respondenterna har angett att de har en relation till 

varumärket men inte lika stark (värde 2-4).  
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Respondenternas uppfattning om styrkan på deras relation till varumärket är 

spridningen rätt stor, vilket kan bero på att de inte uppfattar någon direkt relation eller 

inte förstår vad det skulle innebära. I de fall de respondenterna inte känner en stark 

relation kan vara på grund utav att användandet av relationssynsättet mellan 

konsument och företag/varumärke är ovanligt. Det är intressant att se hur 

respondenterna ser sin relation till varumärket, samtidigt som en uppfattning om 

styrkan på relationen fås genom att ta hänsyn till de andra variablerna som undersökts. 

Alla frågor som har analyserats visar vilka beståndsdelar som ligger till grund för 

respondenternas förtroende till varumärket och företaget och hur mycket de bidrar till 

köp. Vidare i slutsatsen kommer det att diskuteras vilken betydelse förtroende har i 

relationen mellan konsument och företaget. 
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4.4. Slutsats 

Respondenterna blir mer påverkade av vad personer i deras närhet använder än när de 

talar väl om det. Förtroendet ökar alltså när personer i deras närhet använder 

varumärket och när de talar väl om det. Att respondenterna blir mer påverkade av vad 

andra använder tyder på att de omedvetet blir påverkade och förtroendet stärks. Har de 

till exempel sett att någon i deras närhet är nöjd med ett varumärke, blir det en naturlig 

följd att få förtroende för det.  De frågor som mätte påverkan från personer i 

respondentens nätverk hade även ett samband, vilket också visar på att båda påverkar 

förtroendet. Detta visar att respondentens nätverk har stor betydelse för de val som 

görs angående affärsrelationer.  

 

Alla beståndsdelar gällande varumärket (erfarenhet, pålitlighet, kvalitet, gemensamma 

värden, tillgänglighet och unika fördelar) som avsåg att mäta förtroende gav också höga 

reslutat. Genom de höga resultaten över lag innebär det att förtroendets beståndsdelar i 

affärsrelationer mellan företag även är applicerbara i en relation mellan konsument och 

företag. Beståndsdelarna är även mycket viktiga för att en relation överhuvudtaget ska 

existera. Dock var det tre av beståndsdelarna som var viktigare för relationen till 

företaget och varumärket. Dessa är att respondenterna vet vad de får (=pålitlighet), har 

positiv erfarenhet av varumärket och att varumärket står för hög kvalitet. Får 

respondenten den kvalitet som förväntas varje gång varumärket inhandlas, ökar 

förtroendet i relationen. Även om det handlar om olika typer av produkter och 

varumärken måste en viss kvalitetsnivå uppnås för att förtroende ska finnas. Det 

behöver inte var extremt hög kvalitet som erbjuds utan snarare den kvaliteten som 

respondenten förväntar sig att produkten ska ha. Varumärket inhandlas förmodligen 

inte enbart för att det finns tillgängligt men det är en grundläggande faktor för andra 

kvaliteter/egenskaper som varumärket har. Finns inte varumärket kommer rimligtvis 

inte ett köp att ske. Eftersom så många olika varumärken har undersöks är det 

intressant att se att det fortfarande är samma beståndsdelar som har betydelse för 

förtroendet i relationen.  

 

Respondenterna känner väl till företaget bakom varumärket trots majoriteten av dem 

inte ansåg det på just den frågan. Genom att titta på resultaten från frågorna om företags 

rykte och erfarenhet gav dessa höga värden, vilket innebär att respondenterna visst har 

en viss kännedom om företaget. Det visar på att generella frågor är svårare att besvara, 

då vad dessa består av kan skilja sig från person till person. Att företagets rykte och 

erfarenhet fick höga resultat visar på att de också är en viktig del av förtroendet i 

relationen, och påverkar valet av varumärke. Det är av stor vikt för respondenternas 

förtroende att de känner att företaget är engagerade i att göra bra produkter. I och med 

att respondenterna känner att företaget bryr sig om dem, är de mer villiga att anstränga 

sig för företaget och på så sätt känna att de är en viktig del av pågående relation.  
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Respondenterna talar ofta väl om varumärken som de tycker om och brukar köpa, men 

de försvarar inte varumärket i samma utsträckning. Det beror förmodligen på att det ges 

fler tillfällen att spontant tala väl om varumärket och att inte alla har varit i en situation 

som kräver att respondenten försvarar det. När respondenterna talar väl om 

varumärket visar det att det finns förtroende mellan parterna i relationen.  

 

För att kunna ha en stark relation krävs förtroende. Genom alla svar har det blivit tydligt 

att det finns mycket förtroende i relationerna som är undersökta. Det innebär att 

respondenterna har starka relationer till företagen och varumärkena. Det är svårt för 

respondenterna själva att känna att de har en stark relation till företaget eller inte, men 

eftersom undersökningen visar starka resultat på förtroende mellan parterna är det lätt 

att dra slutsatsen att relationer finns i stor utsträckning även om det till stor del är 

omedvetet från respondentens sida.  

 

Varumärket är i den här undersökningen en förutsättning för att det ska finnas en 

relation mellan konsument och företag. Förtroendet ligger mycket i varumärket, då 

detta kan bekräfta att de kvaliteter och förväntningar som finns faktiskt uppfylls.  

Varumärket är inte bara ett verktyg från företagets sida utan även en aktör i relationen, 

då respondenten får många värden just ifrån varumärket, inte företaget. Företaget 

måste dock också vara förtroendeingivande eftersom dess rykte och erfarenhet är 

mycket avgörande för att köp ska ske. Det är också en aktiv part i relationen och kan inte 

enbart förlita sig på att varumärket gör jobbet. Förtroende för företaget ökar också 

genom att företaget är engagerat i att göra bra produkter.  

  

Det är i och med denna undersökning tydligt att förtroendets viktigaste beståndsdelar i 

en affärsrelation mellan företag har lika stor betydelse i en affärsrelation mellan en 

konsument och ett företag. Varumärket är i hög grad en förtroendebärare och en 

förutsättning för att en stark relation ska finnas.  
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4.5. Förslag till vidare analys 

För att vidare analysera materialet vore det intressant att göra en uppdelning på de 

varumärken som ligger till grund för analysen. På så sätt skulle det kunna skiljas på om 

det är lyxprodukter eller vardagsprodukter som köps mest av rutin. Då skulle det bli 

tydligt i vilken kategori som förtroende har störst betydelse och även vilken/vilka 

beståndsdel som är mest avgörande. Vidare vore det intressant att se om förtroendet 

skiljer sig mellan olika åldersgrupper, det vill säga om en 18-åring har lika mycket 

förtroende för varumärket som en 55-åring. Det skulle även kunna undersökas om 

förtroende har samband mellan respondenternas sysselsättningar; är förtroende för 

varumärken viktigare för arbetande till exempel? Som ett fjärde alternativ på vidare 

analys är att ta med återförsäljarens betydelse för förtroendet i affärsrelationen.  

 

4.6. Praktisk nytta av studien 

Det här kapitlet har visat vad som påverkar konsumenternas förtroende till varumärken 

och företag. Om ett företag undrar hur de skulle kunna öka förtroendet i relationen till 

konsumenten kan det ta hjälp av studien och se vilka beståndsdelar som i störst 

utsträckning påverkar förtroendet. Även en konsument kan använda studien om denne 

känner för att stärka relationen till ett visst varumärke och även utveckla det ömsesidiga 

förtroendet.  

 

Företag kan också ha intresse av att veta att relationerna till konsumenterna kan 

behandlas på liknande sätt som relationer till andra företag. Det här kapitlet har bidragit 

till att använda relationssynsättet och visat att ett varumärke kan användas som en del 

av eller aktör i affärsrelationer och inte enbart som ett verktyg. 
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4.7. Sammanfattning av kapitlet  

Förtroende är en förutsättning i alla pågående affärsrelationer och utan förtroende kan 

en relation inte fungera. En affärsrelation kräver också att det finns minst två aktiva 

parter som strävar efter samma saker och har gemensamma mål. Förtroende är ett brett 

begrepp och har många olika beståndsdelar, vilka är grundläggande för att parterna i en 

affärsrelation ska känna sig säkra. Syftet med det här kapitlet var att se om dessa 

beståndsdelar även är viktiga i en affärsrelation mellan ett företag och en konsument.  

 

I kapitlet har ett relationssynsätt använts till skillnad från det mer frekvent använda 

synsättet, vilket innebär att varumärke ses som ett verktyg. Varumärket används alltså 

inte enbart som en informationsbärare i det här kapitlet, utan även som en 

förtroendebärare och till och med som en aktör i relationen mellan konsument och 

företag. Konsumenten har en relation till både varumärket i sig, vilket blir den direkta 

relationen, och en relation till företaget bakom, den indirekta relationen. Varumärken 

står för olika värderingar, som olika personer delar, och är även den viktigaste länken 

mellan konsument och företag. För att se hur förtroendet i relationen mellan en 

konsument och ett företag ser ut och vilken betydelse varumärket har i denna, är det 

viktigt att använda relationssynsätt. Konsumenten har en relation till företaget genom 

ett varumärke och förtroendet påverkar hur bra och lönsam relation är.   

 

Analysen ämnade till en början att se vilka beståndsdelar som var mest betydande i 

relationen till varumärket och vad som påverkade förtroendet till det. Varumärket i sig 

är mycket viktigt för förtroendet men även företaget måste ha vissa kvaliteter för att en 

pågående affärsrelation ska finnas. Till exempel visade analysen att företagets rykte och 

erfarenhet hade en avgörande roll i relationen. Även positiv erfarenheten av varumärket 

och kvalitet var förutsättningar för relationens fortsättning. Resultatet av studien 

bekräftar också att varumärket har en stor betydelse för konsumentens förtroende. 

Dessutom är förtroendets beståndsdelar i en affärsrelation mellan företag lika viktiga 

mellan en konsument och ett företag. 
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5. Commitment – Varumärkets betydelse för engagemang 

Av: Helene Kaspersson och Stefan Sjöblom 

 

 

 

Grannarna Karlsson och Af Wienerstråle ska båda tvätta sina bilar denna soliga 

söndagsförmiddag. Karlsson är redan igång med tvättandet av sin Citroën när Af 

Wienerstråle backar ut sin bil ur garaget. Det är inte den vanliga silvriga Maserati som 

han har haft de senaste åren utan nu är det en vit Maserati som ser ut att vara av den 

nyaste årsmodellen. Karlsson frågar nyfiket Af Wienerstråle när han kliver ur bilen: 

– Har du köpt ny bil? 

– Jajamensan, det blev en ny bil men jag ville inte byta märke så det blev ytterligare en 

Maserati. Tycker nästan det börjar bli komiskt, jag har haft det här bilmärket i 20 år. Det 

är nästan så jag börjar undra om jag har skygglappar för ögonen till att kunna se andra 

bilmärken, svarar Af Wienerstråle med glimten i ögat. 

– Oj, det var många år, hur kommer det sig, undrar Karlsson? Är det inte roligare att prova 

lite olika bilmärken och tycker man inte om en särskild bil är det ju bara att byta till en 

annan sort? 

– Det är i och för sig sant, säger Af Wienerstråle samtidigt som han börjar schamponera 

bilen, men min gamla bil började bli lite skraltig och jag orkade inte ägna en massa tid åt 

att leta efter ett nytt bilmärke. Hos Maserati vet jag vad jag får gällande kvalitet och 

service och det tycker jag är viktigt och så länge jag är nöjd på den fronten ser jag ingen 

direkt anledning till att byta bil även om jag vet att det finns andra toppenbilar också. 

– Ja jo, svarar Karlsson skeptiskt, det kan jag hålla med dig om men… man vill ju inte lägga 

ut hur mycket pengar som helst på en bil. 

– Det kan jag hålla med dig om, bekräftar Af Wienerstråle, men jag kände att jag ville 

betala lite extra för att få en bil som jag känner till, tycker om och är nöjd med nu än att 

betala lite mindre och inse lite senare att jag inte alls gillade bilen. Det är ju inget kul att 

vara missnöjd… 

 

Diskussionen grannarna emellan dör sedan ut. Karlsson har tvättat klart sin gamla Citroën 

och går in till sig för att få sig ett välförtjänt glas av hans favoritwhiskey, Suntory, som han 

alltid ber sina japanska kontakter att köpa med sig när de kommer på besök. Jag kanske 

inte kan allt om bilar, tänker Karlsson när han har satt sig i fåtöljen med sin dricka, men 

whiskey – det är min grej! Af Wienerstråle är däremot kvar utomhus och har börjat vaxa 

bilen medan han visslar en truddelutt på sin favoritmelodi och konstaterar ännu en gång 

att han aldrig skulle köpa ett annat bilmärke än Maserati! 
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Varje gång du går och handlar ställs du inför en mängd olika köpbeslut där din grad av 

engagemang skiljer sig från varumärke till varumärke. Vad är det egentligen som avgör 

att du genomför de köp som du gör och vilken betydelse har varumärket för ditt 

engagemang i relationen?  

Berättelsen om Karlsson och Af Wienerstråle är ett exempel på hur en relation mellan 

företag och konsument kan se ut i verkligheten. I berättelsen tydliggjordes det hur 

konsumenter kan vara olika engagerade i relationer till olika varumärken. Detta är även 

fallet i affärsrelationer på industriella marknader där det har påvisats att den ena 

partens vilja att engagera sig i relationen är beroende av uppfattningen om motpartens 

grad av engagemang och vice versa. (Anderson & Weitz, 1992). I tidigare studier kring 

begreppet engagemang mellan företag och konsument har det istället använts variabler 

som investering i form av tid och pengar för att mäta graden av engagemang (Hocutt, 

1998; Hye-Shin, 2005; Kapferer & Laurent, 1985). Detta kapitel ämnar ge en mer 

generell bild av begreppet engagemang då studien inte är begränsad till en viss 

varumärkeskategori utan istället behandlar området som en helhet.  

På en marknad bestående av konsument och företag är det inte alltför ovanligt att 

många produkter är standardiserade och att varumärket därför kan ses som ett sätt för 

företag att differentiera sig. Då varumärket kan spela en avgörande roll i en 

affärsrelation är det intressant att undersöka hur förekomsten av engagemang ser ut 

samt vilken betydelse varumärket har för parternas engagemang i affärsrelationen. 

Utifrån denna bakgrund avser kapitlet besvara nedanstående frågeställningar: 

 I vilken utsträckning förekommer engagemang i affärsrelationen mellan 

konsument och företag? 

 Vilken betydelse har varumärket för engagemang i en pågående affärsrelation? 

Syftet med kapitlet är att ge en generell kunskap om vad ömsesidigt engagemang är i en 

affärsrelation. Kapitlet syftar även till att, med teorier från industriella affärsrelationer, 

undersöka hur ett varumärke påverkar graden av engagemang i en pågående 

affärsrelation där säljaren är ett företag och köparen är en konsument.  

Begreppet commitment innebär såväl åtagande som engagemang, men benämns enbart 

som engagemang i detta kapitel. 

 

Trevlig läsning önskar 

 

 

__________________________                            ______________________  

Helene Kaspersson                   Stefan Sjöblom   
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5.1 Arbetets utgångspunkt 

Det finns flera definitioner kring vad engagemang innebär i en affärsrelation. När det 

inte finns någon enhetlig definition kring ett begrepp kan det vara svårt att 

kommunicera då människor kan göra sina egna tolkningar kring vad begreppet faktiskt 

innebär. För att kapitlet ska vara så tydligt som möjligt om vad kapitlets huvudsakliga 

begrepp, engagemang, innebär har det skapats en egen definition om begreppets 

angreppsvinkel. Denna definition har utformats med hjälp av tidigare forskning som 

grund (Anderson & Weitz, 1992; Achrol, Gundlach, & Mentzer, 1995; Ryssel, Ritter, & 

Gemünden, 2004; Hadjikhani & Thilenius, 2005; Hess & Story, 2005). Nedan följer 

kapitlets definition av engagemang, vilket även utgör arbetets utgångspunkt: 
 

Engagemang innebär ömsesidiga uppoffringar där parterna i relationen binder sig till 

varandra vilket innebär en långsiktighet och stabilitet. De kortsiktiga uppoffringarna 

medför ett ökat värde på sikt som parterna inte hade kunnat uppnå på egen hand. 

5.2 Teoretisk referensram 

En affärsrelation innebär att det finns ett pågående utbyte mellan involverade parter där 

det finns ett flöde i båda riktningar bland de olika aktiviteterna. För att det ska finnas en 

affärsrelation krävs det ett utbyte som i sin tur innebär att båda parter får någonting 

som de behöver och som de inte har kunnat få tidigare. Grunden i ett utbyte är alltså att 

båda parterna skall kunna öka sitt värde. (Blankenburg Holm, Eriksson, & Johanson, 

1999)  

Mellan parterna uppstår det ett relationsspecifikt beteende som innebär att varje 

relation är unik och svår att kopiera eller överföra till andra relationer (Lindh, 2006). 

Varje företag är engagerade i en uppsättning av affärsrelationer som direkt och indirekt 

påverkas av deras omkringliggande nätverk. Utvecklingsprocessen av en relation 

innebär att ett ensidigt beroende kan omvandlas till ett starkt och ömsesidigt beroende 

där båda parter skapar ett ökat värde på sikt genom att öka den ömsesidiga graden av 

engagemang till relationen. En affärsrelation medför att parterna anpassar och 

koordinerar sig gentemot varandra vilket ökar det ömsesidiga beroendet men även ger 

tillgång till ett större relationsnätverk. (Blankenburg Holm, Eriksson, & Johanson, 1999) 

Teorier kring affärsrelationer på industriella marknader menar att den ömsesidiga 

graden av engagemang kan speglas genom parternas relationsspecifika investeringar. 

Den ena parten motiveras till ett högre engagemang då denne upplever att motparten 

engagerar sig i relationen. (Anderson & Weitz, 1992) På en marknad där såväl produkter 

som marknadskommunikation blir allt mer standardiserade och där varumärket kan ses 

som ett sätt för företag att differentiera sig, är det intressant att mäta vad varumärket 

har för betydelse för den ömsesidiga graden av engagemang i affärsrelationen. 

Tidigare studier har inte i någon ansenlig utsträckning studerat relationen mellan 

köpare och säljare på en konsumentmarknad baserat på teorier från industriella 

affärsrelationer. I denna studie används därför teorier från industriella marknader för 
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att utreda varumärkets betydelse för engagemang i en affärsrelation mellan köpare och 

säljare på en konsumentmarknad. Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre olika 

delar; viljan att göra kortsiktiga uppoffringar, långsiktig orientering och viljan att 

investera i relationen. Nedan presenteras en figur över kapitlets teoretiska referensram 

följt utav en beskrivning av de tre olika teoridelarna. 

Figur 5.1 Teoretisk referensram 

 

5.2.1 Viljan att göra kortsiktiga uppoffringar 

Graden av engagemang utgörs av de uppoffringar eller de potentiella uppoffringar som 

parterna står inför ifall relationen skulle ta slut (Fullerton, 2003) och affärsrelationens 

styrka speglas av den faktiska grad av investeringar som motparten har gjort i 

relationen (Lindh, 2006). Viljan att göra kortsiktiga uppoffringar styrs i sin tur av 

uppfattningen om motpartens grad av engagemang till relationen (Anderson & Weitz, 

1992) och även av att parterna har en tro om att relationen på sikt skall generera ett 

ömsesidigt och ökat relationsvärde (Blankenburg Holm, Eriksson, & Johanson, 1999). Ett 

långsiktigt engagemang i en affärsrelation medför att parterna får högre kostnader för 

att byta till en eventuell ny relation och att möjligheterna till alternativa relationer 

därmed minskar. Genom att göra kortsiktiga uppoffringar i en relation minskar dock 

kostnaderna på sikt (Fullerton, 2003). Kortsiktiga uppoffringar mellan konsument och 

företag kan exempelvis innebära att konsumenten är villig att spendera mer pengar eller 

tid för att få tag i en viss produkt.   

Kommunikation innebär en överföring av information mellan människor och är av stor 

betydelse för en organisation. Genom kommunikation sprids information som i sin tur 

förser en fundamental förståelse av de mål som en organisation kan tänkas sträva efter. 

(van Vuuren, de Jong, & Seydel, 2007) En välfungerande kommunikation mellan 

företaget och dess kunder kan medföra att kunderna väljer att stanna kvar i relationen 

av bekvämlighetsskäl. En sämre fungerande kommunikation kan istället innebära att 

kunden söker sig till ett nytt företag. (Borgström & Johnlin, 2006) I industriella 

affärsrelationer innebär ett samarbete med en ny partner ökade transaktionskostnader. 
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En relation som har pågått under en längre tid kan däremot innebära sänkta kostnader 

för kommunikation eftersom parterna då har hunnit etablera fungerande 

kommunikationsled. 

En konflikt definieras som en strid eller tvist som kräver en lösning och det är något som 

ofta uppkommer i effektiva grupper (Lilly & Porter, 1996). Konflikter i en organisation 

måste hanteras effektivt för att organisationen ska kunna fortsätta utvecklas och nå de 

uppsatta mål som finns (Northcraft & Pinkley, 1994). Om en organisation har en 

konfliktfylld historia kan det påverka dess omgivande affärsrelationer och i sin tur deras 

vilja att engagera sig i den tidigare konfliktfyllda organisationen (Anderson & Weitz, 

1992).  

5.2.2 Långsiktig orientering 

Viljan att investera i en långsiktig relation styrs av att det finns en framtida värdeökning 

som är högre än det värde som hade kunnat uppnås på egen hand utan relationspartner. 

(Blankenburg Holm, Eriksson, & Johanson, 1999) Ett ömsesidigt engagemang i en 

affärsrelation gör parterna mer resistenta mot förändringar i omvärlden. (Fullerton, 

2003) Långsiktigt engagemang är ett resultat av relationsspecifika aktiviteter och dessa 

aktiviteter binder parterna till varandra och styr dem till framtida handlingar. På grund 

av ett ökat engagemang förbiser parterna att utvärdera alternativa relationer och 

fokuserar istället på den befintliga relationen. Genom att binda sig till en relation 

uppstår en stabilitet som medför att parterna reducerar de kostnader som det annars 

hade inneburit att söka efter, utvärdera samt starta upp nya relationer. (Achrol, 

Gundlach, & Mentzer, 1995) Ett exempel på hur långsiktig orientering kan yttra sig 

mellan konsument och företag är då konsumenter genomför upprepade köp av samma 

varumärke. Detta kan innebära fördelar både för konsumenterna och för företaget 

eftersom företaget kan få återkommande konsumenter och information kring dessa och 

konsumenterna kan erhålla diverse fördelar såsom rabatter. 

Idiosynkratiska investeringar innebär de aktiviteter som binder parterna i en 

affärsrelation till varandra, dessa försvagar även den egna positionen då antalet möjliga 

relationsalternativ minskar. Begreppet idiosynkratisk investering avser handlingar som 

är specifika till en viss relation och går inte att överföra till en annan relation. Genom 

dessa handlingar signalerar parterna om att intresset att underhålla relationen är högt. 

Ömsesidiga idiosynkratiska investeringar kan förvandla en traditionell win-lose 

situation mellan köpare och säljare till en win-win situation. En hög grad av 

idiosynkratiska investeringar binder parterna till varandra, detta eftersom parterna 

riskerar en ekonomisk förlust ifall relationen skulle avbrytas samt höga kostnader för 

att hitta en ny affärspartner. (Anderson & Weitz, 1992)  

Återköp signalerar om en långsiktig orientering då det innebär att konsumenten 

kommer tillbaka till säljaren för upprepade köp och därigenom visar ett engagemang i 

relationen. Konsumenten gör oftast återköp av ett varumärke då denne upplever en 

kumulativ nöjdhet, riskreducering, kostnadsreducering och en bekvämlighet i 

relationen. (Hess & Story, 2005) 
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5.2.3 Viljan att investera i relationen 

I en affärsrelation kan parternas vilja att investera i relationen speglas genom parternas 

idiosynkratiska investeringar vilket ökar graden av ömsesidigt engagemang. De 

relationsspecifika handlingarna skapar ett ömsesidigt engagemang mellan 

affärspartnerna där beroendet av motparten ökar. (Blankenburg Holm, Eriksson, & 

Johanson, 1999) Viljan att investera i relationen styrs av uppfattningen av motpartens 

engagemang. Ju högre upplevt engagemang av motparten i relationen desto högre är 

viljan att investera i relationen, detta på grund av att det ömsesidiga beroendet anses 

vara högre samt att risken anses lägre. (Anderson & Weitz, 1992) 

Alla organisationer, oavsett om de är välkända eller inte, har ett rykte. Att ”ha ett rykte” 

innebär att omgivningens individer har en egen perception, positiv eller negativ sådan, 

om vad det är för typ av organisation. Ett positivt rykte om en organisation kan medföra 

en nöjd och kundkrets samt konkurrensfördelar på marknaden i form av nya kunder och 

kontakter. Ett gott rykte kan även fungera som en försäkring för kunden att relationen 

är värd att investera i, det vill säga att konsumenternas vilja att investera i relationen 

kan påverkas av företagets rykte. (Hepburn, 2005)  

Det finns två olika typer av engagemang; konkret och abstrakt engagemang. Det 

förstnämnda grundar sig på skriftliga åtaganden till relationen medan ett abstrakt 

engagemang däremot innebär att det inte behövs något skriftligt avtal i relationen tack 

vare ett känslomässigt och outtalat åtagande. Konsumenternas vilja att investera i 

relationen kan därmed påverkas av graden av konkret respektive abstrakt engagemang 

till relationen. (Hadjikhani, 1997) 

5.2.4 Sammanfattning av teori 

Den teoretiska referensramen består av teorier från industriella affärsrelationer där 

ömsesidigt engagemang består av kundens och företagets grad av engagemang till 

relationen. Det måste råda en balans mellan parterna i relationen för att ett ömsesidigt 

engagemang skall kunna existera i en affärsrelation. Detta på grund av att kundens vilja 

att öka sin grad av engagemang till relationen är beroende av dennes uppfattning om 

företagets grad av engagemang. Ömsesidigt engagemang yttrar sig genom tre olika 

faktorer; viljan att göra kortsiktiga uppoffringar, långsiktig orientering och viljan att 

investera i relationen.   
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5.3 Metod 

Detta kapitel har till syfte att undersöka begreppet engagemang vilket medför att det 

ställs ett antal frågor och påståenden som direkt och indirekt mäter begreppet. 

Operationalisering av engagemang innebär således att begreppet har brutits ner där 

frågor och påståenden kring konsumenternas grad av engagemang respektive 

uppfattning om motpartens engagemang analyseras genom såväl en deskriptiv- som en 

korrelationsanalys.  

5.3.1 Operationalisering av engagemang 

Ömsesidigt engagemang mäts genom konsumenternas faktiska engagemang och deras 

uppfattning om företagets engagemang till relationen. Frågor som berör 

konsumenternas faktiska engagemang ställs i del 1 a och frågor som berör deras 

uppfattning om företagets engagemang ställs i del 1 b. Frågor om förekomst av 

engagemang analyseras även genom en deskriptiv analys för att ge en överskådlig bild 

av graden av engagemang i relationen. Undersökningen ämnar ta reda på hur 

konsumenternas grad av engagemang till relationen sammanhänger med deras 

uppfattning om företagets engagemang.  

Del 1a korreleras med del 1b då frågorna är ställda i syfte att utreda ifall det finns ett 

samband mellan konsumenternas faktiska engagemang och deras uppfattning om 

företagets grad av engagemang. Del 2 analyseras genom en deskriptiv analys då denna 

del är till för att undersöka, och genom stapeldiagram, visualisera förekomst av 

engagemang i affärsrelationen. Ett exempel på frågeformulering är påstående 35 ”Det 

vore katastrofalt för mig om varumärket försvann från marknaden” som ämnar utreda i 

vilken grad av engagemang respondenten upplever att denne har till relationen med 

företaget. Påstående 28 ”Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att 

göra en bra produkt” ämnar utreda i vilken utsträckning kunden upplever att företaget 

är engagerad i relationen.  

5.3.2 Operationaliseringsmodell 

Nedan presenteras en modell över kapitlets operationella modell och en förklaring över 

vad frågorna är ämnade att mäta.  

Figur 5.2 Operationaliseringsmodell 
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5.3.3 Förklaring till operationaliseringsmodellen 

För att utreda varumärkets betydelse för konsumentens engagemang krävs en 

operationalisering av begreppet engagemang. Kapitlets teoretiska referensram har som 

utgångspunkt att den ömsesidiga graden av engagemang kan speglas genom parternas 

relationsspecifika investeringar. Den ena parten motiveras till ett högre engagemang då 

denne upplever att motparten engagerar sig i relationen. 

Av undersökningens totala 53 frågor har 10 stycken valts ut för att besvara det här 

kapitlets syfte. Frågorna, som tillsammans utgör den operationella modellen, är 

kopplade till kapitlets teoretiska referensram. Nedan följer en förklaring till 

frågornas/påståendenas koppling till teorin. 

Del 1a) Kundens engagemang (Fråga 35 & 37-39, bilaga 1) 

Denna del syftar till att utreda vilken grad av engagemang respondenterna har till 

relationen med sina varumärken. Detta görs genom att mäta styrkan i respondenternas 

engagemang och genom att ställa frågor om hur viktig de upplever att relationen är. 

Ömsesidigt engagemang förutsätter en långsiktig orientering där parterna förbiser att 

utvärdera alternativa relationer och istället fokuserar på den befintliga relationen 

(Achrol, Gundlach, & Mentzer, 1995). I denna del ställs därför frågor om hur viktigt 

respondenterna upplever att varumärket är för dem och om det vore katastrofalt ifall 

varumärket försvann ifrån marknaden.  

Del 1b) Kundens uppfattning om företagets engagemang (Fråga 25, 27-28 & 36, bilaga 1) 

Ömsesidiga idiosynkratiska investeringar kan förvandla en traditionell win-lose 

situation mellan köpare och säljare till en win-win situation. (Anderson & Weitz, 1992) I 

denna del ställs därför frågor kring i vilken grad respondenterna upplever att företaget 

anpassar sortimentet efter deras behov. Viljan att investera i relationen styrs av 

uppfattningen av motpartens engagemang, ju högre upplevd engagemang av motparten i 

relationen desto högre är intentionen att vilja investera. (Anderson & Weitz, 1992) 

Därför fokuserar denna del även på att ställa direkta frågor om respondenternas 

uppfattning om företagets grad av engagemang till relationen.  

Del 2) Förekomst av engagemang (Fråga 17, 28, 35, 37-39 & 53 bilaga 1) 

Denna del är till för att visualisera förekomsten av engagemang i relationen mellan 

köpare och säljare. I denna del jämförs exempelvis fråga 39 angående respondenternas 

upplevda engagemang i relationen med fråga 28 angående i vilken grad respondenterna 

upplever att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt. 

Genom att analysera frågorna i ett gemensamt stapeldiagram tydliggörs eventuella 

skillnader och likheter.   
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5.3.4 Frågekonstruktion & analysstrategi 

Nedan följer en förklaring till kapitlets frågekonstruktion där undersökningen är 

uppdelad i två delar, ömsesidigt engagemang (Del 1) och förekomst av engagemang (del 

2). I tabellen nedan följer en presentation över vad respektive fråga ämnar mäta samt 

vilken analysmetod som används. 

Tabell 5.1 Analysstrategi 

Enkätnummer Enkätfråga Ämnar mäta Analysmetod 

Del 1a Konsumentens engagemang  Korrelationsanalys 

35 Det vore katastrofalt för mig om 
varumärket försvann från 
marknaden 

Varumärkets 
betydelse för kunden 

I tabell med frågorna 
25, 27, 28 & 36 

37 Jag upplever att jag har en stark 
relation med detta varumärke 

Kundens syn på 
relationens styrka 

I tabell med frågorna 
25, 27, 28 & 36 

38 Det här varumärket är verkligen 
viktigt för mig 

Hur viktig relationen 
är för kunden 

I tabell med frågorna 
25, 27, 28 & 36 

39 Jag känner stort engagemang för 
detta varumärke 

Kundens syn på 
styrkan i 
engagemang 

I tabell med frågorna 
25, 27, 28 & 36 

Del 1b Företagets engagemang  Korrelationsanalys 

25 Produkterna av detta varumärke är 
anpassade efter mina behov 

Hög anpassning = 
Högt engagemang 

I tabell med frågorna 
35, 37, 38 & 39 

27 Företaget bakom varumärket 
anstränger sig för att göra 
funktionella produkter 

Hög ansträngning = 
Högt engagemang 

I tabell med frågorna 
35, 37, 38 & 39 

28 Jag tror att företaget bakom 
varumärket är engagerade i att 
göra en bra produkt 

Kundens syn på 
företagets grad av 
engagemang 

I tabell med frågorna 
35, 37, 38 & 39 

36 Företaget som tillverkar 
varumärket anpassar sortimentet 
efter mina önskemål 

Hög anpassningsgrad 
av företaget medför 
högt engagemang 

I tabell med frågorna 
35, 37, 38 & 39 

Del 2 Förekomst av engagemang  Deskriptiv analys 

53 Jag kommer att fortsätta köpa 
varumärket även om priset höjs 
med: 

Förekomst av 
engagemang 

Stapeldiagram 

28 & 39 Jag tror att företaget bakom 
varumärket är engagerade i att 
göra en bra produkt 
 

Jag känner stort engagemang för 
detta varumärke 

 

Förekomst av 
engagemang 

 
 
Stapeldiagram 

35 & 37 Det vore katastrofalt för mig om 
varumärket försvann från 
marknaden 
 

Jag upplever att jag har en stark 
relation med detta varumärke 

 
Förekomst av 
engagemang 

 
Stapeldiagram 

38 & 17 Det här varumärket är verkligen 
viktigt för mig 
 

Jag skulle aldrig köpa ett annat 
varumärke 

 
Förekomst av 
engagemang 

 
Stapeldiagram 
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5.3.5 Syfte med analys 

En deskriptiv analys visualiserar insamlad data och ger en överskådlig bild av hur det 

slutgiltiga resultatet är fördelat över svarsskalan. Genom en deskriptiv analys tydliggörs 

förekomsten av engagemang, denna analys gör det möjligt att visa graden av 

engagemang som respondenterna upplever samt uppfattningen av motpartens grad.  

Syftet med den deskriptiva analysen är följande: 

S1: I stapeldiagram redovisa förekomst av engagemang i relationen mellan köpare 

och säljare. Detta skall ställas i relation till korrelationsanalysen för att på så vis 

mäta varumärkets betydelse för ömsesidigt engagemang.   

En korrelationsanalys kan resultera i tre möjliga utfall; positiv, negativ och avsaknad av 

korrelation. Genom en korrelationsanalys är det möjligt att se vilket samband en eller 

flera frågor har med varandra. En analys med två frågor som har genererat ett högt 

korrelationsvärde på bägge frågor signalerar exempelvis om en positiv korrelation. I 

detta kapitel innebär en positiv korrelation att respondenternas faktiska engagemang 

har ett positivt samband med deras uppfattning om företagets engagemang. 

Syftet med korrelationsanalysen är att undersöka nedanstående: 

S2: Ett högt signifikansvärde i korrelationen mellan del 1a och del 1b signalerar om 

att teorier kring ömsesidigt engagemang på industriella marknader även är 

tillämpbar på konsumentmarknader.  
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5.4 Deskriptiv analys  

För att visualisera de 1012 svar som enkäten har genererat till analysen har de frågor 

och påståenden som är relevanta i förhållande till förekomst av engagemang 

sammanställts i stapeldiagram och presenteras nedan. Till varje diagram följer en kort 

beskrivning som förklarar frågans resultat och diagrammen visar i procent hur 

respondenterna har svarat.   

5.4.1 Analys – Prishöjning 

För att kunna beskriva hur stark respondenternas grad av engagemang faktiskt är 

ställdes frågan ”Jag kommer att fortsätta köpa varumärket även om priset höjs med:” som 

är kopplad till respondenternas investeringsgrad i form av pengar (Enkätnummer 53, se 

bilaga 1).  

Figur 5.3 Prishöjning 

 

I diagrammet ovan framgår det att 98 % av respondenterna tolererar någon form av 

prishöjning. Vid en prishöjning om 1-5 % skulle 16,4 % fortsätta köpa produkter av 

varumärket, vid en ökning med 1-10 % skulle 50,2 % fortsätta köpa. Om priset höjs 

ytterligare till 1-25 % skulle 80,2 % fortsätta köpa. Slutligen skulle 90,4 % fortsätta köpa 

även om priset höjdes med 1-50 %. Av de tillfrågade uppger 2 % att de skulle sluta köpa 

produkter av varumärket vid en eventuell prishöjning.  

DA:1 Majoriteten av respondenterna kommer att fortsätta köpa varumärket även om 

priset höjs, vilket indikerar ett högt engagemang gentemot varumärket.  
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5.4.2 Analys – Grad av engagemang 

Syftet med denna analys är att visualisera förekomst av engagemang för att på så vis 

tydliggöra eventuella skillnader mellan respondenternas grad av engagemang och deras 

uppfattning om företagets grad av engagemang. Påståendet jag tror att företaget bakom 

varumärket är engagerade i att göra en bra produkt visar respondenternas uppfattning 

om motpartens grad av engagemang. Påståendet Jag känner stort engagemang för detta 

varumärke visar respondenternas egen grad av engagemang.  

Figur 5.4 Grad av engagemang 

 

I diagrammet ovan framgår det att majoriteten av respondenterna tror att företaget 

bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt då 83,1 % av 

respondenterna har svarat inom alternativ 5-7. På denna fråga förhöll sig 5,5 % av 

svaren inom alternativen 1-3. Svarsalternativ 4 uppgavs av 11,4 % av respondenterna. 

På frågan angående respondenternas egna engagemang är fördelningen mer jämn över 

svarsalternativen, 33 % svarade inom alternativen 5-7. På denna fråga förhöll sig 48,5 % 

inom alternativen 1-3. Svarsalternativ 4 uppgavs av 18,5 % av respondenterna. 

DA 2: Generellt uppfattas företagets engagemang starkare än respondenternas egna.  

   

  

1,1 1,1
3,3

11,4

21,1

30,1
31,9

17,5
15,6 15,4

18,5
16,9

8,7
7,4

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7

P
ro

ce
n

t

Tar helt avstånd (1) Instämmer helt (7) 

Jag tror att företaget bakom 
varumärket är engagerade i att 
göra en bra produkt (n=930)

Jag känner stort engagemang 
för detta varumärke (n=973)



 

83 

 

5.4.3 Analys – Beroende av varumärket 

För att mäta respondenternas beroende av varumärket ställdes en fråga angående 

huruvida det vore katastrofalt för dem om varumärket försvann från marknaden i 

relation till deras upplevda relation med varumärket. Frågorna har nummer 35 

respektive 37 i enkäten (Se bilaga 1).  

Figur 5.5 Beroende av varumärket 

 

I diagrammet framgår det att 44,3 % av respondenterna svarade inom alternativen 1-3 i 

frågan angående huruvida det vore katastrofalt ifall varumärket försvann från 

marknaden. 13,3 % angav alternativ 4 medan 42,4 % svarade inom de högre 

svarsalternativen, 5-7. 

På frågan angående respondentens upplevda relation med det valda varumärket 

svarade 38,6 inom de lägre alternativen 1-3. På denna fråga höll sig 20,5 % i det 

mellersta alternativet 4. Slutligen höll sig 40,9 % inom de högre svarsalternativen 5-7.   

DA 3: Generellt finns det en spridning i respondenternas uppfattning om huruvida det 

vore katastrofalt ifall varumärket försvann från marknaden samt deras uppfattning om 

relationens styrka. 
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5.4.4 Analys – Varumärkets innebörd 

Dessa frågor ställdes i syfte att undersöka hur viktigt respondenterna anser att 

varumärket är för dem samt undersöka ifall respondenterna är benägna att köpa ett 

annat varumärke. Frågorna har nummer 38 respektive 17 i enkäten (Se bilaga 1). 

Figur 5.6 Varumärkets innebörd 

 

Diagrammet ovan visar att 87,5 % av respondenterna i någon utsträckning anser att 

varumärket är viktigt, då dessa har placerat sig inom svarsintervallet 2-7. Av dessa 87,5 

% utgörs alternativen 5-7 av 44,8 %. Vidare uppgav 12,5 % att varumärket inte alls är 

viktigt för dem (svarsalternativ 1).  

På påståendet gällande huruvida respondenten aldrig skulle köpa ett annat varumärke 

angav 93 % att de i någon utsträckning var villiga att köpa ett annat varumärke. Av 

dessa 93 % var det 41,7 % som helt tog avstånd ifrån påståendet genom att uppge 

svarsalternativ 1. På detta påstående var det 7 % av respondenterna som instämde helt 

(svarsalternativ 7) vilket innebär att de aldrig skulle köpa ett annat varumärke. 

DA 4: Generellt anser respondenterna att varumärket är viktigt för dem och att de aldrig 

skulle köpa ett annat varumärke, vilket indikerar ett högt engagemang.   
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5.5 Korrelationsanalys 

Under denna rubrik presenteras korrelationstabeller över korrelationen mellan del 1a 

angående respondenternas faktiska engagemang och del 1b angående deras uppfattning 

om företagets grad av engagemang. Frågorna i del 1a har korrelerats var för sig mot 

samtliga frågor i del 1b. Samtliga frågor har korrelerats med hjälp av Spearman’s Rho. 

5.5.1 Korrelation – Påstående 35 mot del 1b   

Fråga 35 Det vore katastrofalt för mig om varumärket försvann från marknaden har 

korrelerats mot samtliga frågor i del 1b konsumentens uppfattning om företagets 

engagemang. Nedan följer en korrelationstabell med efterföljande kommentar till 

resultatet som utgör analysen av frågeställningen.  

Tabell 5.2 Korrelation påstående 35 mot del 1b 

Indikator 1 2 3 4 5 

1      

2 .424**     

3 .343** .644**    

4 .367** .277** .255**   

5 .215** .219** .277** .303**  

1. Produkterna av detta varumärke är anpassade efter mina behov  Del 1b 

2. Företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter Del 1b 

3. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt Del 1b 

4. Företaget som tillverkar varumärket anpassar sortimentet efter mina önskemål Del 1b 

5. Det vore katastrofalt för mig om varumärket försvann från marknaden  Del 1a Fråga 35 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

Kommentar till korrelationstabell  

Samtliga korrelationer mellan fråga 35 angående huruvida konsumenten upplever att 

det vore katastrofalt om varumärket försvann från marknaden och frågorna i del 1b 

angående konsumentens uppfattning om företagets engagemang är signifikanta men 

med varierande koefficientvärde. 

Korrelationen mellan fråga 35 (se indikator 5) och konsumentens uppfattning om 

huruvida produkterna av varumärket är anpassade efter dennes behov (indikator 1) har 

ett signifikansvärde på 0,215 vilket tyder på ett positivt samband enligt Spearmans rho. 

Signifikansvärdet i korrelationen mellan fråga 35 och konsumentens uppfattning om 

huruvida företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter 

(indikator 2) är 0,210 vilket även tyder på ett positivt samband. Mellan fråga 35 och 

indikator 3 uppgick koefficientvärdet till 0,277 vilket tyder på ett positivt samband. 

Fråga 35 och indikator 4 visade det högsta sambandet med en korrelation på 0,303.  

KA 1: Konsumenten uppfattar företagets grad av engagemang som högt i affärsrelationen 

samtidigt som denne anser sig vara beroende av varumärket. Analysen leder fram till att det 

finns ett positivt samband mellan kundens beroende av varumärket och kundens uppfattning 

om företagets grad av engagemang.  
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5.5.2 Korrelation – Påstående 37 mot del 1b 

Fråga 37 Jag upplever att jag har en stark relation med detta varumärke har korrelerats 

mot samtliga frågor i del 1b Kundens uppfattning om företagets engagemang. Nedan 

följer en korrelationstabell med efterföljande kommentar till resultatet som utgör 

analysen av frågeställningen.  

Tabell 5.3 Korrelation påstående 37 mot del 1b 

Indikator 1 2 3 4 5 

1      

2 .424**     

3 .343** .644**    

4 .367** .277** .255**   

5 .255** .302** .292** .412**  

1. Produkterna av detta varumärke är anpassade efter mina behov  Del 1b 

2. Företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter Del 1b 

3. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt Del 1b 

4. Företaget som tillverkar varumärket anpassar sortimentet efter mina önskemål Del 1b 

5. Jag upplever att jag har en stark relation med detta varumärke  Del 1a Fråga 37 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

Kommentar till korrelationstabell  

Samtliga korrelationer mellan fråga 37 angående konsumentens upplevda relation med 

företaget bakom varumärket och frågorna i del 1b angående dennes uppfattning om 

företagets engagemang är signifikanta men med varierande koefficientvärde. 

Korrelationen mellan fråga 37 (se indikator 5) och konsumentens uppfattning om 

huruvida produkterna av varumärket är anpassade efter dennes behov (indikator 1) har 

ett signifikansvärde på 0,255 vilket tyder på ett positivt samband enligt Spearmans rho. 

Signifikansvärdet i korrelationen mellan fråga 37 och konsumentens uppfattning om 

huruvida företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter 

(indikator 2) är 0,302 vilket även tyder på ett positivt samband. Mellan fråga 37 och 

indikator 3 uppgick koefficientvärdet till 0,292 vilket tyder på ett positivt samband. 

Fråga 37 och indikator 4 visade det högsta sambandet med en korrelation på 0,412. 

KA 2: Konsumenten upplever sig ha en stark relation med företaget bakom varumärket 

samtidigt som denne uppfattar företagets grad av engagemang som högt. Starkast 

samband finns i korrelationen mellan indikator 4 och 5 vilket tyder på att när kunden 

upplever stark relation med företaget upplever denne även att företaget anpassar 

sortimentet. Analysen leder fram till att det finns ett positivt samband mellan kundens 

upplevda relation med företaget bakom varumärket och kundens uppfattning om 

företagets engagemang.  
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5.5.3 Korrelation – Påstående 38 mot del 1b 

Fråga 38 Det här varumärket är verkligen viktigt för mig har korrelerats mot samtliga 

frågor i del 1b Kundens uppfattning om företagets engagemang. Nedan följer en 

korrelationstabell med efterföljande kommentar till resultatet som utgör analysen av 

frågeställningen.  

Tabell 5.4 Korrelation påstående 38 mot del 1b 

Indikator 1 2 3 4 5 

1      

2 .424**     

3 .343** .644**    

4 .367** .277** .255**   

5 .293** .322** .283** .326**  

1. Produkterna av detta varumärke är anpassade efter mina behov  Del 1b 

2. Företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter Del 1b 

3. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt Del 1b 

4. Företaget som tillverkar varumärket anpassar sortimentet efter mina önskemål Del 1b 

5. Det här varumärket är verkligen viktigt för mig   Del 1a Fråga 38 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

Kommentar till korrelationstabell  

Samtliga korrelationer mellan fråga 38 angående huruvida konsumenten upplever att 

varumärket är viktigt för denne och frågorna i del 1b angående konsumentens 

uppfattning om företagets engagemang är signifikanta men med varierande 

koefficientvärde.  

Korrelationen mellan fråga 38 (se indikator 5) och konsumenten uppfattning om 

huruvida produkterna av varumärket är anpassade efter dennes behov (indikator 1) har 

ett signifikansvärde på 0,293 vilket tyder på ett positivt samband enligt Spearmans rho. 

Signifikansvärdet i korrelationen mellan fråga 38 och konsumenten uppfattning om 

huruvida företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter 

(indikator 2) är 0,322 vilket även tyder på ett positivt samband. Mellan fråga 38 och 

indikator 3 uppgick koefficientvärdet till 0,283 vilket tyder på ett positivt samband. 

Fråga 38 och indikator 4 visade det högsta sambandet med en korrelation på 0,326. 

KA 3: Konsumenten upplever att varumärket är viktigt för denne samtidigt som denne 

upplever att företagets grad av engagemang till affärsrelationen är hög. Analysen tyder 

på att det finns ett positivt samband mellan kundens uppfattning om hur viktigt 

varumärket är för denne och uppfattningen om företagets grad av engagemang till 

affärsrelationen.  
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5.5.4 Korrelation – Påstående 39 mot del 1b 

Fråga 39 Jag känner stort engagemang för detta varumärke har korrelerats mot samtliga 

frågor i del 1b Kundens uppfattning om företagets engagemang. Nedan följer en 

korrelationstabell med efterföljande kommentar till resultatet som utgör analysen av 

frågeställningen.  

Tabell 5.5 Korrelation påstående 39 mot del 1b 

Indikator 1 2 3 4 5 

1      

2 .424**     

3 .343** .644**    

4 .367** .277** .255**   

5 .208** .346** .295** .300**  

1. Produkterna av detta varumärke är anpassade efter mina behov  Del 1b 

2. Företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter Del 1b 

3. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt Del 1b 

4. Företaget som tillverkar varumärket anpassar sortimentet efter mina önskemål Del 1b 

5. Jag känner stort engagemang för detta varumärke   Del 1a Fråga 39 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho. 

Kommentar till korrelationstabell  

Samtliga korrelationer mellan fråga 39 angående huruvida konsumenten känner ett 

stort engagemang för det valda varumärket och frågorna i del 1b angående 

konsumentens uppfattning om företagets engagemang är signifikanta men med 

varierande koefficientvärde.  

Korrelationen mellan fråga 39 (se indikator 5) och konsumentens uppfattning om 

huruvida produkterna av varumärket är anpassade efter dennes behov (indikator 1) har 

ett signifikansvärde på 0,208 vilket tyder på ett positivt samband enligt Spearmans rho. 

Sambandet i korrelationen mellan fråga 39 och konsumentens uppfattning om huruvida 

företaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter 

(indikator 2) visade det högsta signifikansvärdet av frågorna med 0,346. Mellan fråga 39 

och indikator 3 uppgick koefficientvärdet till 0,295 vilket tyder på ett positivt samband, 

detta resultat motsäger sig den deskriptiva analysen under rubrik 4.2 som visade höga 

värden åt varsitt håll i skalan på de respektive frågorna. Fråga 39 och indikator 4 visade 

ett samband med ett signifikansvärde på 0,30.  

KA 4: Konsumenten upplever sig ha ett stort engagemang för det valda varumärket 

samtidigt som denne upplever att företaget bakom varumärket har en hög grad av 

engagemang till affärsrelationen. Analysen tyder på att det finns ett positivt samband mellan 

kundens upplevda engagemang för det valda varumärket och kundens uppfattning om 

företagets engagemang till affärsrelationen.  
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5.5.5 Sammanfattning av analys 

Under denna rubrik sammanfattas de framträdande resultat som de deskriptiva och 

korrelerande analysdelarna har genererat. Respektive sammanfattning består av en 

visualiserande figur följt utav en figurkommentar.  

Figur 5.7 Sammanfattning av framträdande resultat i deskriptiv analys (DA) 

 

Figurkommentar 

Ovanstående figur visar att majoriteten av respondenterna är trogna sitt valda 

varumärke trots en eventuell prishöjning och att varumärket är viktigt för dem, dock 

skulle majoriteten av respondenten ändå kunna tänka sig att köpa ett annat varumärke. 

Generellt finns en spridning i konsumenternas uppfattning om relationens styrka och 

företagets grad av engagemang upplevs dessutom som högre än konsumenternas egna. 

Figur 5.8 Sammanfattning av framträdande resultat i korrelationsanalys (KA) 

 

Figurkommentar 

Samtliga korrelationer visar höga signifikansvärden vilket innebär att det finns ett 

positivt samband mellan konsumenternas egen grad av engagemang och deras 

uppfattning om företagets grad av engagemang.  

DA 1) Majoriteten av respondenterna 
kommer att fortsätta köpa varumärket 
även om priset höjs

DA 2) Generellt upplevs företagets 
engagemang som starkare än 
respondentens egna.

DA 3) Generellt finns det en spridning i 
respondenternas uppfattning om 
huruvida det vore katastrofalt ifall 
varumärket försvann från marknaden 
samt deras uppfattning om relationens 
styrka 

DA 4) Generellt anses varumärket som 
viktigt för respondenten dock skulle 
majoriteten ändå kunna tänka sig att 
köpa ett annat varumärke.

Deskriptiv analys
(DA)

KA 1) Positivt samband mellan 
konsumenternas beroende av varumärket 
och deras uppfattning om företagets grad 
av engagemang

KA 2) Positivt samband mellan 
konsumenternas upplevda relation med 
företaget bakom varumärket och deras 
uppfattning om företagets engagemang

KA 3) Positivt samband mellan 
konsumenternas uppfattning om hur 
viktigt varumärket är för dem och 
uppfattningen om företagets grad av 
engagemang

KA 4) Positivt samband mellan 
konsumenternas upplevda engagemang 
för det valda varumärket och deras 
uppfattning om företagets engagemang

Korrelationsanalys
(KA)



 

90 

 

5.6 Slutsats 

För att tydliggöra detta kapitels koppling till problemområdet har slutsatsen fått 

strukturen att respektive problemformulering presenteras och besvaras var för sig.   

 I vilken utsträckning förekommer engagemang i affärsrelationen mellan 

konsument och företag? 

En slutsats som har frambringats är att kunden är villig att stanna kvar i relationen trots 

en prishöjning, dock finns det en gräns för vilken prisökning kunden tolererar innan 

denne lämnar relationen. Det som kan anses som avgörande till kundens vilja att stanna 

i relationen är det faktum att relationen som har undersökts redan är en positiv sådan.  

En andra slutsats som har frambringats är att det förekommer en större variation bland 

svaren angående kundens engagemang vilket är motsägande då kunden har valt ett 

varumärke som denne tycker om och brukar köpa. När detta sätts i relation till att 

kunden upplever företagets engagemang som högt blir slutsatsen att det råder en 

obalans i graden av ömsesidigt engagemang. Korrelationsanalysen visar dock på ett 

positivt samband i frågan vilket tyder på att de respondenter som har en hög grad av 

engagemang även uppfattar företagets grad av engagemang som högt. 

En tredje slutsats som har frambringats är att trots att kunden har valt ett varumärke 

som denne tycker om och brukar köpa förekommer det tre olika grader av engagemang; 

de som ansåg att det vore katastrofalt om varumärket försvann från marknaden, de som 

ansåg att det inte vore det samt de som har tagit ställning genom att placera sig i mitten 

av svarsskalan.   

En fjärde och sista slutsats till detta kapitels första problemformulering är att kunden 

anser att varumärket är viktigt men ändå kan tänka sig att köpa produkter av andra 

varumärken. Detta medför att varumärket inte kan ses som den enda avgörande 

betydelsen vid köp utan att det även är andra faktorer som spelar in. 

Tabell 5.6 Sammanfattning slutsatser del 1 

 
Sammanfattning av slutsatser till problemformulering 1 

Slutsats 1 
Engagemang i relation till prishöjning förekommer i varierande utsträckning men 

kunden tolererar ändå en prishöjning 

Slutsats 2 
Förekomsten av engagemang skiljer sig i affärsrelationen då kunden upplever 

företagets grad av engagemang som högre än den egna 

 

Slutsats 3 

Det förekommer tre grader av engagemang vilket medför att graden av 

engagemang inte är beroende av att kunden tycker om och brukar köpa 

varumärket 

 

Slutsats 4 

Varumärket är inte den enda faktorn som påverkar förekomsten av engagemang. 

Detta eftersom kunden upplever varumärket som viktigt men ändå kan tänka sig 

att köpa produkter av andra varumärken.   
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 Vilken betydelse har varumärket för engagemang i en pågående 

affärsrelation? 

Korrelationsanalysen har påvisat att det finns ett positivt samband mellan kundens 

beroende av varumärket och företagets grad av engagemang i relationen. Detta leder 

fram till slutsatsen att kunden upplever företagets grad av engagemang som hög i 

relationer med varumärken som denne anser sig vara beroende av.  

En andra slutsats som går att fastställa utifrån analysen är att i relationer där kunden 

upplever sig ha en stark relation med företaget bakom varumärket upplever kunden 

företagets grad av engagemang som hög. Enligt den teoretiska referensramen skapar 

detta förutsättningar för ömsesidigt engagemang.  

En tredje slutsats som analysen har genererat är att relationer med varumärken som 

kunden anser vara viktiga för denne medför att kunden uppfattar företagets grad av 

engagemang som hög. Det vill säga, när kunden uppvisar en hög grad av engagemang så 

upplever denne även att företaget bakom varumärket har en hög grad av engagemang. 

En fjärde och sista slutsats som går att fastställa till detta kapitels andra 

problemformulering är att kunden upplever företagets grad av engagemang som hög i 

relationer med varumärken som kunden anser sig vara engagerad i.  

Tabell 5.7 Sammanfattning slutsatser del 2 

 
Sammanfattning av slutsatser till problemformulering 2 

Slutsats 1 Beroende av varumärket            =           Hög upplevd engagemang från företaget 

Slutsats 2 Stark relation med varumärket =  Hög upplevd engagemang från företaget 

Slutsats 3 Varumärke som anses viktigt     =  Hög upplevd engagemang från företaget 

Slutsats 4 Engagerad i varumärket              =  Hög upplevd engagemang från företaget 

Detta kapitel har utgått ifrån teorier från industriella marknader där det anses att 

ömsesidigt engagemang påverkas både av parternas faktiska grad av engagemang till 

relationen och av uppfattningen om motpartens grad av engagemang. Kapitlet har 

påvisat att i affärsrelationer där förekomsten av engagemang är hög hos kunden upplevs 

även företagets engagemang som högt. Detta medför att teorier från industriella 

marknader gällande ömsesidigt engagemang även är tillämpbara när köpare och säljare 

är kund respektive företag. 
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5.7 Förslag till vidare forskning 

Analysen har påvisat att det förekommer en hög grad av engagemang i affärsrelationer 

mellan kund och företag när respondenten har besvarat frågor kring ett varumärke som 

denne tycker om och brukar köpa. I en vidare forskning hade det varit av intresse att 

undersöka vilka varumärkesvärden som avgör att det förekommer en hög grad av 

engagemang. Analysen har även påvisat att när kunden har en hög grad av engagemang 

upplever denne att företaget har en hög grad av engagemang till relationen och att det 

därmed förekommer ett ömsesidigt engagemang. Med detta i åtanke hade det varit av 

intresse att genomföra en omvänd undersökning där företagets grad av engagemang och 

dennes uppfattning om kunden ställs i relation till denna studie. Avslutningsvis, då 

denna studie har varit av en kvantitativ karaktär där det har frambringats en generell 

bild över ömsesidigt engagemang skulle det vara av intresse i vidare forskning att 

genomföra en kvalitativ undersökning med en mer specifikt fokusering. I nyss nämnda 

förslag hade det exempelvis kunnat utredas huruvida det förekommer olika grad av 

engagemang i affärsrelationer inom olika branscher.  

5.8 Praktisk nytta av studien 

Varje gång du går och handlar ställs du inför en mängd olika köpbeslut där graden av 

engagemang skiljer sig från varumärke till varumärke. Vad är det egentligen som avgör 

att du genomför de köp som du gör och vilken betydelse har varumärket för ditt 

engagemang i relationen?  

Detta kapitel har visat varumärkets betydelse för graden av engagemang i en 

affärsrelation mellan kund och företag. Att som företag veta om vad det är som avgör 

graden av engagemang mellan kund och olika varumärken innebär en konkurrensfördel 

när det gäller att skapa och underhålla kundrelationer.  

Detta kapitel har även visat att det inte är en självklarhet att det förekommer en hög 

grad av engagemang hos kunden gällande varumärken som denne tycker om och brukar 

köpa. Genom att vara medveten om vad det är som avgör att kunden upplever en 

affärsrelation som viktig kan företag lättare anpassa sig efter kundens behov och 

efterfrågan och därmed stärka graden av engagemang i sina kundrelationer.  
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5.9 Sammanfattning av kapitlet  

Människor engagerar sig i varierad utsträckning i relationer med olika varumärken 

beroende på olika faktorer. Inledningsvis tydliggjordes detta i berättelsen om Karlsson 

och Af Wienerstråle där de båda hade olika engagemang beroende på produkt och 

varumärke. Af Wienerstråle var djupt engagerad i relationen med bilföretaget Maserati 

medan herr Karlsson inte var lika engagerad i sitt bilmärke men hade istället ett 

liknande engagemang i relationen med sitt speciella whiskeymärke. Detta kapitel har 

haft som syfte att utreda just hur graden av engagemang ser ut i affärsrelationer mellan 

kund och företag samt hur varumärket påverkar graden av engagemang.  

Ömsesidigt engagemang i en affärsrelation yttrar sig genom bägge parters faktiska grad 

av engagemang och uppfattningen om varandras grad av engagemang. Detta kapitel har 

visat att det finns ett positivt samband mellan kundens egen grad av engagemang och 

dennes uppfattning av företagets grad av engagemang. Det vill säga, när kunden 

upplever sig vara engagerad i en affärsrelation upplever denne även att företaget bakom 

varumärket är engagerad. Det har även påvisats att förekomsten av engagemang är hög i 

affärsrelationer med varumärken som kunden är beroende av och anser vara viktiga. 

När kunden upplever sig vara engagerad i, och ha en stark relation med, varumärket 

upplever denne även företagets grad av engagemang som högt.   

Slutsatserna i detta kapitel har påvisat att i affärsrelationer där förekomsten av 

engagemang är hög hos kunden upplevs även företagets engagemang som högt. Detta 

medför att teorier från industriella marknader gällande ömsesidigt engagemang även är 

tillämpbara när köpare och säljare är konsument respektive företag. Varumärket är 

dock inte den enda faktorn som påverkar förekomsten av engagemang. Detta eftersom 

kunden upplever varumärket som viktigt men ändå kan tänka sig att köpa andra 

varumärken.  

På en marknad bestående av kund och företag är det inte alltför ovanligt att många 

produkter är standardiserade och att varumärket därför kan ses som ett sätt för företag 

att differentiera sig. Att som företag vara medveten om vad det är som avgör graden av 

engagemang mellan kund och olika varumärken innebär en möjlighet att stärka graden 

av engagemang i sina kundrelationer.  
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6. Varumärken och ömsesidig anpassning i affärsrelationer 

Av Anna Byström och Astrid Lindholm 

 

 

 

 

 

Två grannar i en by i Västmanland, Anna Passning och Per-Åke Verkan, möts på 

parkeringen. 

- Värst vad du var snofsigt klädd, flinade Anna Passning och syftade på Per-Åke Verkans 

kostym. Vart ska du någonstans? 

- Jag ska faktiskt på konstutställning, svarade Per-Åke Verkan lätt generat. 

- Konstutställning? undrade Anna Passning. Men du har väl aldrig varit intresserad av 

konst, jag trodde du tyckte att sånt var tråkigt? 

- Jo förvisso, men min nya tjej är intresserad av konst så jag får väl ta och anpassa mig 

efter hennes intressen. Jag kanske till och med kan bli intresserad om jag anstränger mig. 

- Du är allt en riktig toffel! Anna Passning skrockade föraktfullt. Aldrig någonsin skulle hon 

göra något hon tyckte var tråkigt bara för att vara någon annan till lags. 

- Vart är du själv på väg? frågade Per-Åke Verkan. 

- Jag ska åka till Västerås och köpa jeans. 

- Va? Åker du ända till Västerås för att köpa jeans? Det är ju flera mil dit, utbrast Per-Åke 

Verkan. Vad är det för fel på jeansbutiken här i stan? 

- De säljer inte ”BRands”-jeans där. Och jag måste helt enkelt ha såna, jag skulle aldrig falla 

mig in att köpa jeans från något annat varumärke. Dom har nog fått in den nya 

kollektionen nu. Vad är det du skrattar åt? 

Per-Åke Verkan stod nästan dubbelvikt. 

- Du är ju precis som jag! gapskrattade han. Du anpassar dig ju också! Jag gör kanske allt 

för min flickvän, men du gör ju allt för det där jeansmärket! 

- Men det är väl ändå inte samma sak? sa Anna Passning skeptiskt. Hon var minsann inte 

en sån som dansade efter någon annans pipa. 

- Det är det väl! Vare sig det rör sig om en relation mellan två människor eller mellan dig 

och ett varumärke handlar det om anpassning. Du är precis lika mycket toffel som jag är! 

Historien beskriver ett tydligt anpassningsscenario i såväl en relation mellan en 

konsument och dennes varumärke som en personlig relation. Anpassning är ett begrepp 

som i stor utsträckning används inom den industriella marknadsföringslitteraturen. 
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Precis som i historien där Anna Passning har förtroende för ett jeansmärke och Per-Åke 

Verkan känner ett åtagande gentemot sin flickvän förklaras även relationerna mellan 

företag på den industriella marknad som långa och förtroendefulla, där företag 

samarbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Mukherji & Francis, 2008). 

Dessa samarbeten kan även beskrivas som anpassningar och är aktiviteter som 

demonstrerar det åtagande och förtroende som finns i affärsrelationen, vilka även 

bidrar till dess värdeskapande (Hallén, Johansson, & Seyed-Mohamed, 1991; Gruen, 

1995; Walter & Ritter, 2003; Halinen, 1994, s. 289; Hagberg-Andersson, 2006). 

Citatet som följer beskriver varför anpassning är en central del i en affärsrelation. 

“To sell someone a standard item at a standard price, using standard sales procedures, 

delivering and invoicing according to standard terms and conditions, and then to claim 

that you have a relationship with them is either sophistry or self-deception.” (Brennan & 

Turnbull, 1996, s. 30) 

Citatet vittnar om betydelsen av att anpassa sig i en affärsrelation. Om alla företag skulle 

ha ett standardpris och en standardproduktion skulle det inte finnas något som 

genererade fördelar med att ha en affärsrelation. Om konsumenterna endast skulle få 

standardiserade produkter skulle relationsmarknadsföringen vara icke-existerande och 

varumärken onödiga då det inte finns något att differentiera. Detta är naturligtvis inte 

fallet utan snarare en rak motsats till vad som sker i verkligheten. Relationsbegreppet 

definierar en relation där minst en av parterna anpassar sig till den andras specifika 

behov (Brennan, Turnbull, & Wilson, 2003). Varumärket är en viktig del i denna relation 

mellan konsument och företag, då det ger företaget differentieringsfördelar och bidrar 

till ett unikt värde för konsumenten (Christopher, 1996; Smith, 1999). Då relationen 

mellan konsument och företag är sammankopplat av varumärket (Cova & Salle, 2008) 

bör varumärket vara av stor betydelse i affärsrelationen och ha en stark koppling till de 

anpassningar som görs mellan de olika parterna. Den största anledningen till att företag 

anpassar sig till varandra i en affärsrelation är det behov som slutkonsumenten har 

(Brennan, Schmidt, & Tyler, 2007), vilket vidare innebär att det ovan nämnda fenomenet 

inte skulle vara möjligt, då konsumenterna har många olika behov som inte kan 

tillfredsställas med standardiserade lösningar. 

Inom den industriella litteraturen har begreppet ömsesidig anpassning studerats i stor 

utsträckning, vilket innebär att båda parterna i en affärsrelation anpassar sig till 

varandras behov (Mukherji & Francis, 2008). Därmed är det även intressant att 

undersöka hur den ömsesidiga anpassningen ser ut mellan konsument och företag på 

konsumentmarknaden. Inom konsumentmarknadsföring har varumärket ansetts ha stor 

betydelse i en relation mellan konsument och företag och därför är det intressant att 

undersöka vilken betydelse varumärket har i en affärsrelation med olika grad av 

ömsesidig anpassning. 
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Utifrån detta resonemang kring ömsesidiga affärsrelationer och varumärkets roll har 

följande frågeställningar arbetats fram: 

I vilken utsträckning är anpassningen ömsesidig i en relation mellan konsument och 

företag? 

Vad har varumärket för betydelse i en affärsrelation där anpassningen är ömsesidig? 

Kapitlets syfte är att studera hur konsumentens och företagets anpassningar förhåller 

sig till varandra och i vilken utsträckning anpassningen är ömsesidig i en sådan relation. 

Undersökningen ämnar även mäta vilken betydelse varumärket har i en affärsrelation 

där de båda parterna ömsesidigt anpassar sig till varandra. Genom analyser av 

undersökningsmaterialet i deskriptiv, korrelations- och indexform kommer resultatet 

sedan att utvärderas och presenteras. 
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6.1 Teoretisk referensram  
I litteraturen förklaras begreppet anpassning bland annat som de modifieringar i 

beteendet som en person eller organisation väljer att göra för att tillgodose sina egna 

eller den andra parterns behov i en affärsrelation (Brennan & Turnbull, 1995; Hagberg-

Andersson, 2007). 

 

Anpassningar mellan två aktörer sker i större grad från företagets än från 

konsumentens sida och är av stor betydelse för relationen mellan konsument och 

företag på den industriella marknaden (Brennan, 2007; Brennan, Turnbull, & Wilson, 

2003). Konstant anpassning från en eller båda parterna är nödvändig för en 

affärsrelations existens och är en viktig beståndsdel i en långssiktig relation mellan 

konsument och företag (Brennan & Turnbull, 1996; Hagberg-Andersson, 2006). Att inte 

anpassa sig kan ses som brist på åtagande och ointresse i relationen och hota dess 

utveckling (Hagberg-Andersson, 2006). 

 

Anpassning kan antingen vara unilateral och komma från endast en aktör, eller bilateral 

och vara ömsesidig. I en unilateral anpassning tillämpar en av parterna en specifik 

modifiering för den andra affärsparten utan att den andra parten gör några specifika 

modifieringar. Unilateral anpassning kan ses som ett resultat av ojämnt maktförhållande 

mellan parterna. I en ömsesidig situation anpassar sig däremot båda parterna för att 

underlätta utbytet mellan dem. I ömsesidiga affärsrelationer kan anpassning också ses 

som en komponent som ökar förtroendet mellan parterna, vilket är en väsentlig del i en 

affärsrelation. (Brennan, Turnbull, & Wilson, 2003) 

6.1.1 Anpassningsprocessen  

I en anpassningsprocess reducerar parterna eventuella hinder och olikheter mellan sina 

behov, resurser, intressen, funktioner och till och med mellan sina attityder och 

värderingar (Halinen, 1994, s. 227). Undersökningar har visat att det tycks finnas två 

dimensioner i en anpassningsprocess. Först investering, då företaget målmedvetet 

anpassar eller förändrar sina resurser för att göra relationen mer fördelaktigt, och sedan 

själva anpassningen, då företaget anpassar sig efter de krav som den andra parten har 

(Halinen, 1994, s. 227). De två dimensionerna kan ses som olika sidor av samma 

fenomen. En investering kan vara kostsam för ett företag vid investeringstillfället men 

företaget kan förvänta sig en framtida vinst. Vid en anpassning handlar det inte om en 

konkret vinst vid en framtida tidpunkt utan istället om att undvika kostnader i form av 

förlorade möjligheter som kan uppkomma om en anpassning i form av sociala och 

ekonomiska uppoffringar inte genomförs. Både investeringar och anpassningar kräver 

aktivitet och resurser som både är individuella och organisatoriska för de företag som 

interagerar med varandra. Ofta är resurserna som används i anpassningsprocessen 

snarare opåtagliga än påtagliga, vilket betyder att de varken är fysiska eller ekonomiska 

(Halinen, 1994, ss. 227, 230). 
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6.1.2 Motivation 

Anpassning kan kännetecknas som en motivation, en process och ett resultat (Brennan 

& Turnbull, 1996). För att de anpassningsprocesser som förklarats tidigare i kapitlet ska 

kunna ske måste de båda parterna i en affärsrelation motiveras av det resultat som 

anpassningen kan medföra. 

Nivån och valet av aktivitet i en anpassningsprocess kan ses som tecken på olika 

motivationsnivåer från det aktiva företaget (Hagberg-Andersson, 2006). För att företag 

ska vilja anpassa sig efter varandra krävs motivation, vilket innebär att parterna får ut 

någon form av belöning av anpassningen (Halinen, 1994, s. 55). Det finns olika faktorer 

som motiverar parterna att anpassa sig i en affärsrelation. Produkten, parternas behov 

samt skapandet av förtroende och åtagande i relationen är några av de 

motivationsfaktorer som nämns i litteraturen. Saknas förtroende kommer ingen av 

parterna att våga göra det risktagande som en anpassning innebär och därmed är 

förtroende en förutsättning för att en anpassningsaktivitet ska kunna äga rum. (Lau & 

Lee, 1999) Den största anledningen är dock företagets strävan efter att minska 

kostnader och öka intäkter samt slutkonsumentens behov (Brennan, 2007).  

Motivationen till anpassning bland konsumenter kan ses som en individuell strävan 

efter att tillfredställa olika typer av behov som till skillnad från företagens behov består 

av både rationella och emotionella faktorer (Bhat & Reddy, 1998). Konsumentens 

motivation är med andra ord värdeorienterad medan företagets motivation oftast är 

vinstorienterad. 

6.1.3 Varumärket och värdeskapande i relationen 
Ett varumärke står för trovärdighet och ett företags image (Smith, 1999). Det består av 

tecken som framställs grafiskt och fungerar som en informationsbärare i relationen 

mellan konsument och företag. Varumärket fungerar även som ett verktyg i ett företags 

differentieringsprocess, hjälper till att särskilja produkten från övriga varor i 

produktkategorin samt erbjuder funktionella och emotionella fördelar för båda parterna 

i relationen. (Smith, 1999; Melin, 1999, s. 29; Aaker, 1996, s. 95; Keller, 1998, s. 4) 

De funktionella fördelarna är direkt kopplade till konsumentens praktiska behov och 

produktens användningsfördelar (Bhat & Reddy, 1998; Aaker, 1996, s. 96). De 

emotionella fördelarna innebär att konsumenten får en positiv känsla när denne 

använder varumärket, något som ger mer djup i konsumtionen (Aaker, 1996, s. 97). Det 

totala värdet för konsumenten inkluderar både funktionella och emotionella värden 

(Sweeney & Soutar, 2001). 

De fördelar som associeras med ett varumärke, det vill säga det som skiljer varumärken 

från produkter, kallas även för mervärde (added values) (Urde, 2003; de Chernatony, 

Harris, & Riley, 2000). Mervärde är en mångdimensionell sammansättning som 

inkluderar både funktionella och emotionella fördelar för konsumenten och som denne 

är beredd att anstränga sig extra för (de Chernatony, Harris, & Riley, 2000). 
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Varumärket kan bidra till en viss aktivitet av anpassning hos konsumenten beroende på 

hur mycket konsumenten motiveras av varumärket, närmare bestämt vad denne får ut 

av just det här varumärket. 

Varumärkeskapital är en kombination av varumärkesvärde och varumärkesstyrka i 

relationen mellan parterna. Utgångspunkten är att om varumärket skapar värde för 

konsumenten så bidrar det till att skapa värde för företaget bakom varumärket. (Melin, 

1999, s. 46) Varumärken blir betydelsefulla för konsumenten när de ger hög förväntad 

nytta, det vill säga vad konsumenten kan få ut av dem (Dahlén & Lange, 2003, s. 203). 

Konsumentens uppskattning av produktens nytta och användbarhet baseras på 

uppfattningen om vad konsumenten får och vad denne ger. Värdet som detta resulterar i 

definieras som proportionen mellan varumärkets kvalitet och pris. (Sweeney & Soutar, 

2001) Varumärkeskapital är nära besläktat med mervärde och är det som avgör hur 

mycket mer produkten eller företaget är värt tack vare varumärket (Melin, 1999, s. 45). I 

detta värde, och i värdet av ett företags förmodade inkomster, bör även värdet av ett 

företags anpassningsmöjligheter inkluderas, med andra ord värdet av möjligheten att 

omvandla företagets resurser till andra alternativ eller mer produktiv användning 

(Burgstahler & Dichev, 1997). 

Tidigare studier har i stor utsträckning endast behandlat varumärket som ett verktyg i 

relationen mellan två parter och inte som en del av affärsrelationen. Denna 

undersökning ämnar visa att varumärket är en aktiv del i relationen mellan företag och 

konsument. 
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6.1.4 Sammanfattande modell 

Då affärsrelationer ser annorlunda ut beroende på vilka aktörer som ingår i dessa bör 

det finnas olika grad av anpassning i relationerna. I den presenterade teorin framgår det 

att aktörerna i en affärsrelation kan anpassa sig i högre eller lägre grad, det vill säga att 

det finns olika grader av ömsesidig anpassning. För att mäta graden av ömsesidig 

anpassning i en relation har en modell arbetats fram som visualiserar de olika graderna 

av ömsesidig anpassning mellan konsument och företag. 
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Figur 6.1 Fyra kombinationer av anpassning och varumärkets betydelse i en relation 
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Ruta 1 visar en kombination av anpassning där både företagets och konsumentens 

anpassning i relationen är lägre, nämligen lägre ömsesidig anpassning. En affärsrelation 

med lägre ömsesidig anpassning visar att det inte finns något större förtroende eller 

åtagande i relationen och därmed heller ingen stark affärsrelation, då anpassningen 

mellan två parter enligt litteraturen kräver dessa komponenter. Ruta nr 2 visar en högre 

företagsanpassning och en lägre anpassning från konsumenten i affärsrelationen. I 

litteraturen beskrivs denna form av anpassning som vanligt förekommande då säljaren 

vanligen anpassar sig i större utsträckning än köparen (Brennan, Turnbull, & Wilson, 

2003). Den tredje rutan, nr 3, illustrerar en affärsrelation som innehåller en högre 

konsumentanpassning och en lägre anpassningsgrad från företaget. Det sistnämnda 

scenariot är inte vanligt förekommande då det i regel är den säljande parten som 

anpassar sig i större utsträckning. Ruta nr 4 illustrerar en affärsrelation där 

anpassningen av både företaget och konsumenten är högre och att relationen därmed 

har en högre ömsesidig anpassning. I dessa affärsrelationer känner både konsument och 

företag ett åtagande för relationen och har ett stort förtroende för varandra.  

I en affärsrelation spelar även varumärket en roll och därmed är det också illustrerat 

som en beståndsdel i alla fyra relationerna. Varumärket är det som ger konsumenten ett 

mervärde, vilket vidare är det som får konsumenten att bli motiverad och anstränga sig 

mer (de Chernatony, Harris, & Riley, 2000). Om varumärket skapar värde för 

konsumenten så bidrar det även till att skapa värde för företaget bakom varumärket 

(Melin, 1999, s. 46).  Konsumentens motivation att anstränga sig mer anses i den här 

studien som benägenheten att anpassa sig i en affärsrelation. Som nämnts tidigare i 

teorin är varumärket en del av relationen och inte endast ett verktyg som företaget 

kommunicerar med konsumenten genom. Därmed är varumärket en del av alla 

modellens rutor då det ständigt är en närvarande aktör i relationen mellan företag och 

konsument. 

I undersökningen anses ömsesidig anpassning förekomma så snart partnerna har en 

relation och de gör någon grad av anpassning, även om denna är mycket låg. I alla rutor 

där det finns en lägre grad av anpassning från någon eller båda parter finns det en risk 

för att ingen ömsesidig anpassning förekommer, vilket innebär att anpassningen i 

affärsrelationen är unilateral och endast kommer från en part. I och med den höga 

svarsfrekvensen är detta förmodligen inget som ger ett missvisande resultat. 
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6.2 Metod 
För att mäta den ömsesidiga anpassningen i en affärsrelation har frågor om både 

konsumentens och företagets anpassningar konstruerats. Dessa frågor grundas på det 

som tidigare tagits upp i den teoretiska referensramen. 

Nedan presenteras den operationaliseringsmodell som undersökningen baseras på. 

Varumärket finns med i modellen då det i denna studie anses motivera konsumenten till 

att göra anpassningar i en affärsrelation och då syftet med studien är att undersöka 

vilken betydelse varumärket har i en affärsrelation där de ömsesidig anpassning 

förekommer. 

 

 

De fyra påståendena 25, 27, 28 och 36 (se tabell 6.1) om företagets anpassning ämnar 

mäta konsumentens uppfattning om företagets grad av anpassning i relationen. Då inga 

företag har tillfrågats utgår studien helt från hur konsumenten uppfattar de 

företagsspecifika anpassningar, det vill säga de ansträngningar samt uppoffringar, som 

görs i affärsrelationen.  

De tre påståendena som mäter konsumentens anpassning Jag skulle aldrig köpa ett 

annat varumärke (fråga 17), Jag väljer ofta att köpa detta varumärke framför att lägga 

pengar på annat (fråga 30) samt När varumärkets produkter inte finns tillgängliga hos 

mitt vanliga inköpsställe vänder mig till en annan återförsäljare (fråga 52D), resulterar i 

svar som visar hur mycket konsumenten är beredd att anstränga sig i relationen för att 

1 
Lägre ömsesidig 

anpassning 

3 
Högre konsument- 

anpassning 

4 
Högre ömsesidig 

anpassning 

 

2 
Högre företags-

anpassning 

Figur 6.2 Operationaliseringsmodell  
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få tag på just detta varumärke. Det fjärde påståendet, Jag kommer att fortsätta köpa 

varumärket även om priset höjs med (fråga 53), är även det utformat för att mäta hur 

stora uppoffringar (anpassningar) konsumenten kan tänkas göra i relationen. Till 

skillnad från de tre övriga påståendena kommer det här påståendet enbart att 

analyseras deskriptivt, då dess svarsskala inte är fördelaktig för det index som senare 

kommer att konstrueras och användas i analysen.  

Påståendena om varumärket avser att mäta dess betydelse i relationen mellan 

konsument och företag. Påståendena mäter vilken betydelse varumärket har för 

konsumenten och ställs sedan mot anpassningsfrågorna för att få fram vilken funktion 

varumärket fyller i en affärsrelation med ömsesidig anpassning.  

Frågorna kommer att analyseras med tre olika tillvägagångssätt: deskriptiv analys, 

analys med index och korrelationsanalys. En deskriptiv analys har använts för att 

beskriva svaren från anpassningsfrågorna för att ge läsaren en översiktlig förklaring av 

resultatet. Därefter har en analys med två index genomförts. Dessa två index skapades 

av de två frågekategorierna om anpassning och sammanställdes sedan. Slutligen har en 

korrelationsanalys använts för att mäta styrkan i sambandet mellan frågorna om 

anpassning samt frågorna om varumärken.  
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Tabellen nedan beskriver de frågor som kommer att användas i analysen samt hur de 

kommer att analyseras.  

Tabell 6.1 Frågekonstruktion och frågeanalys 

Frågenummer Frågeformulering Analys 

Företagets 
anpassning 

  

25. Produkterna av detta varumärke är 
anpassade efter mina behov. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys  
- Korrelationsanalys 

27. 
 

Företaget bakom varumärket 
anstränger sig mycket för att göra 
funktionella produkter. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys  
- Korrelationsanalys 

28.  Jag tror att företaget bakom 
varumärket är engagerade i att göra 
en bra produkt. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys 
- Korrelationsanalys 

36.  Företaget som tillverkar varumärket 
anpassar sortimentet efter mina 
önskemål. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys 
- Korrelationsanalys 

Konsumentens 
anpassning 

  

17. Jag skulle aldrig köpa ett annat 
varumärke. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys 
- Korrelationsanalys 

30.  Jag väljer ofta att köpa detta 
varumärke framför att lägga pengar 
på annat. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys 
- Korrelationsanalys 

52D. När varumärkets produkter inte finns 
tillgängliga hos mitt vanliga 
inköpsställe vänder mig till en annan 
återförsäljare. 

- Analys med index 
- Deskriptiv analys 
- Korrelationsanalys 

53. Jag kommer att fortsätta köpa 
varumärket även om priset höjs med… 

- Deskriptiv analys 
 

Varumärkets 
betydelse  

  

33. Jag köper lika gärna piratkopior av 
varumärket, så länge produkten 
verkar likadan. 

- Korrelationsanalys 

35. Det vore katastrofalt för mig om 
varumärket försvann från marknaden. 

- Korrelationsanalys 

38. Det här varumärket är verkligen 
viktigt för mig. 

- Korrelationsanalys 
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6.2.1 Index 

En av analysmetoderna som använts är index. Ett index har satts samman av tre frågor 

för konsumentens anpassning och fyra frågor har satts samman till företagets 

anpassning. Varje index har fungerat som en variabel på vardera axeln i fyrfältaren som 

visas i figur 6.2. Y-axeln utgörs av variabeln för företagets anpassning och X-axeln av 

variabeln för konsumentens anpassning. Genom att slå samman flera variabler i ett 

index minskas risken för fel som kan göra resultatet missvisande, så kallade 

systematiska mätfel (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 100). 

 
Den sammanlagda anpassningsgraden av båda variablerna resulterar i fyrfältarens fyra 

kategorier och baserades på hur respondenterna besvarat anpassningsfrågorna.  

Är anpassningen låg från både konsumentens och företagets sida (låg/låg) hamnar 

resultatet i ruta ett medan resultatet hamnar i ruta fyra om anpassningen är hög från 

båda sidor (hög/hög). Resultatet kan även bli en blandning mellan hög och låg och 

hamnar då i ruta två eller tre. De båda axlarna består av två olika skalor som baseras på 

antalet frågor och den svarsskala som fanns i enkäten med 1 som lägsta värde och 7 som 

högsta. Företagets anpassning (Y-axeln) består av fyra frågor, vilket ger en totalsumma 

på 28 som högsta värde (4 x 7) och fyra (4 x 1) som lägsta värde. För att indexet ska 

räknas som högt på Y-axeln måste respondenten ha angivit minst tre fyror och en femma 

i sitt svar, vilket utgör totalsumman 17. Därmed hamnade alla respondenter med ett 

index på mellan 4 och 16 i den lägre rutan och de med ett index på mellan 17 och 28 i 

den högre rutan. Samma princip gäller för X-axeln (konsumentens anpassning) men då 

endast tre frågor använts blev totalsumman 21 (3 x 7) med tre som lägsta värde (3 x 1). 

Ett lågt index låg på mellan 3 och 12 och ett högt index på mellan 13 och 21. Den fjärde 

frågan (53) om konsumentens anpassning räknades inte med i indexet då den är av en 

annan karaktär och innehåller en annan mätskala än de övriga tre frågorna. Denna 

kommer istället att analyseras i den deskriptiva analysen. 

6.2.2 Indexvaliditet 
För att undersöka om indexet och de variabler (frågor) som utgör indexet har ett 

samband och mäter samma sak gjordes en Item-to-total korrelation med Spearmans rho 

i analysprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Har resultatet en 

nivå över 0,01 anses det vara signifikant, vilket innebär att det till 99 % mäter vad de är 

avsedda att mäta och bidrar därmed till studiens trovärdighet och relevans.  
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Nedan följer två tabeller med resultat från de två Item-to-total korrelationerna som 

gjordes mellan indexet för konsumentens anpassning samt de frågor som detta index 

utgjordes av, samt indexet för företagets anpassning och frågorna som utgjorde detta. 

 

Tabell 6.2 Item-to-total korrelation av konsumentens anpassning 

 

 
1. Index för konsumentens anpassning 

2. Jag skulle aldrig köpa ett annat varumärke (fråga 17 i bilaga 1) 

3. Jag väljer ofta att köpa detta varumärke framför att lägga pengar på annat (fråga 30 i 
bilaga 1) 
 

4. När varumärkets produkter inte finns tillgängliga hos mitt vanliga inköpsställe vänder mig 
till en annan återförsäljare (fråga 52D i bilaga 1) 
 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho 

Item-to-total korrelationen av konsumentens anpassning visar att det finns ett starkt 

signifikant samband mellan indexet och frågorna. De signifikanta värdena, som alla 

frågorna fick i korrelationen med indexet, visar att indexet har en hög validitet och 

därmed mäter vad det avser att mäta. 

 

  

Indikator 1 

1.  

2. 0,530** 

3. 0,508** 

4. 0,677** 
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En likadan korrelation gjordes mellan indexet och frågorna om företagets anpassning. 

resultatet av denna visas i tabell 6.2.  

Tabell 6.3 Item-to-total korrelation av företagets anpassning 

Indikator 1 

1  

2 0,721** 

3 0,765** 

4 0,704** 

5.  0,691** 

 
1. Index för företagets anpassning  

2. Produkterna av detta varumärke är anpassade efter mina behov (fråga 25 i bilaga 1)  
 

3. Företaget bakom varumärket anstränger sig mycket för att göra funktionella produkter 
(fråga 27 i bilaga 1) 
 

4. Jag tror att företaget bakom varumärket är engagerade i att göra en bra produkt (fråga 28 
i bilaga 1) 
 

5.  Företaget som tillverkar varumärket anpassar sortimentet efter mina önskemål (fråga 36 i 
bilaga 1) 
 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho 

 

Precis som för korrelationen med indexet för konsumentens anpassning fick även Item-

to-total korrelationen av företagets anpassning signifikanta värden som ligger högt över 

0,01 nivån. De höga värdena visar ett starkt samband mellan de anpassningsfrågor som 

ingår i indexet och indexet självt. Detta innebär vidare att indexet har en hög validitet 

och mäter vad det avser att mäta, det vill säga företagets anpassning. 
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6.3 Analys 
I följande delkapitel ges 3 olika analyser: en deskriptiv analys, analys med index samt en 

korrelationsanalys. I analyserna redovisas inte bortfall samt svar med alternativet ”vet 

ej”, ett alternativ som fanns tillgängligt för alla frågor i det redovisade resultatet, utan 

finns att tillgå i bilaga 3. Hela enkäten finns att tillgå i bilaga 1 och samtliga svar på alla 

enkätfrågor i bilaga 2. 

6.3.1 Deskriptiv analys 

I den deskriptiva analysen beskrivs vardera fråga om konsumentens respektive 

företagets anpassning i ett diagram. Varje diagram följs av en analys som presenteras i 

rutan efter resultatet. 

6.3.1.1 Företagets anpassning 

I följande del analyseras de frågor som ämnar mäta till vilken grad konsumenten anser 

att företaget anpassar sig i relationen dem emellan. 

Figur 6.2 Konsumentens uppfattning om produktens anpassning efter dennes behov samt önskemål 

 

Ur diagrammet framgår det att respondenterna tyckte att företaget bakom varumärket i 

högre grad anpassar sina produkter efter konsumentens behov (fråga 25), men inte 

efter deras önskemål (fråga 36). 63,6 % av respondenterna valde något av de tre högsta 

värdena (värde 5, 6 eller 7) gällande behovsfrågan (fråga 25) vilket innebär att de anser 

att det valda företagets produkter är anpassade efter deras behov i hög grad.  Endast 

18,3 % instämde i låg grad till påståendet (värde 1, 2 eller 3). 18,1 % av respondenterna 

instämde varken i högre eller lägre grad och valde värdet 4 på svarsskalan. 
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När det gällde önskemålsfrågan (fråga 36) valde däremot endast 36,3 % av 

respondenterna något av de tre högsta värdena (värde 5, 6 eller 7). 42,3 % tog avstånd 

från den samma genom att välja något av de tre lägsta värdena 1, 2, eller 3. Värdet 4 

valdes av 21,8 % av respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3 Konsumentens uppfattning om företagets ansträngning och engagemang i att göra en bra och 
funktionell produkt. 

 

En majoritet av respondenterna, 67,5 %, instämde i hög grad med påståendet att 

förtaget bakom varumärket anstränger sig för att göra funktionella produkter 
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Resultatet visade tydligt att respondenterna anser att det valda varumärkets 

produkter i högre grad är anpassade efter deras behov än vad sortimentet är 

anpassat efter deras önskemål. Den skillnad mellan svaren på frågorna 25 och 36 

som framkommit anses bero på att respondenten i högre grad har tänkt på behov 

som en funktionell faktor och önskemål som en mer emotionell faktor. De 

funktionella fördelarna som konsument erhåller är direkt kopplade till de praktiska 

behov och produktens användningsfördelar. Varumärket respondenten valt i enkäten 

är ett varumärke som denne tycker om och brukar köpa, vilket vidare innebär att det 

valda varumärket fyller just ett större funktionellt än emotionellt behov. En relativt 

stor andel, 18,1 % och 21,8 % tog varken avstånd eller instämde något som tyder på 

att de är likgiltiga till påståendet eller att de inte har tillräcklig kännedom om 

företagets anpassningar i affärsrelationen för att göra ett ställningstagande. 
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(värde 5, 6 eller 7) medan endast 14,5 % tog avstånd från påståendet helt eller instämde 

i lägre grad (värde 1, 2 eller 3). 18 % valde det mittplacerade värdet 4 på svarsskalan. 

Till påståendet om respondenterna tror att företaget bakom varumärket är engagerade 

en bra produkt instämde 83,1 % helt eller i hög grad (värde 5, 6 eller 7). 5,5 % tog 

avstånd helt eller instämde endast i låg grad (värde 1, 2 eller 3) medan 11,4 % valde 

värdet 4. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2 Konsumentens anpassning 

I följande del analyseras de frågor som ämnar mäta till vilken grad konsumenten är 

benägen att anpassa sig i relationen med företaget. 

Figur 6.4 Konsumentens benägenhet till anpassning beroende på varumärkets betydelse för konsumenten. 
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Fråga 17. Jag skulle 
aldrig köpa ett annat 
varumärke. 

Fråga 30. Jag väljer ofta 
att köpa detta 
varumärke framför att 
lägga pengar på annat. 

Fråga 52D. När 
varumärkets produkter 
inte finns tillgängliga 
hos mitt vanliga 
inköpsställe vänder mig 
till en annan 
återförsäljare. 

n = 988

n = 981

n = 936
Tar helt avstånd eller
instämmer i låg grad

Instämmer helt eller
i hög grad

Tron på att företaget anstränger sig och är engagerade i affärsrelationen påvisar ett 

klart åtagande från företagets sida vilket vidare leder till ett ökat förtroende mellan 

parterna, vilket är viktigt för att anpassning ska kunna äga rum i en affärsrelation. 

Resultatet av de båda påståendena visar tydligt vikten av att produkten skall vara 

funktionell och de flesta konsumenter väljer först och främst ett varumärke just för 

dess funktionella fördelar. De respondenter som helt har tagit avstånd eller endast 

instämt till påståendet i låg grad anses ha en svag affärsrelation med varumärket, då 

det inte finns något förtroende för företagets ansträngningar. 
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I resultatet för påstående 17 framkommer det att 69,5 % av respondenterna har valt 

något av de lägsta värdena (1, 2 eller 3) och helt tar avstånd eller i låg grad instämmer 

med påståendet, vilket betyder att de kan tänka sig att köpa ett annat varumärke än det 

valda. Endast 19,2 % valde något av de tre högsta värdena (5, 6 eller 7) och instämde 

helt eller i hög grad med påståendet att de aldrig skulle köpa ett annat varumärke. 11,4 

% valde värdet 4. Resultatet för påstående 30 var jämnare fördelat, då 40,9 % av de 

tillfrågade valde värdet 1, 2 eller 3 på svarsskalan och därmed inte väljer att köpa 

varumärket framför att lägga pengar på annat i någon stor utsträckning och 40,4 % 

väljer att prioritera varumärket (det vill säga värde 5, 6 eller 7). 18,8 % tog ställning till 

påståendet genom att välja värde 4. När varumärkets produkter inte finns tillgängliga 

hos det vanliga inköpsstället (fråga 52D) vänder sig 52,3 % i hög grad till en annan 

återförsäljare (värde 5, 6 eller 7) medan 33,3% tar avstånd från den möjligheten (värde 

1, 2 eller 3). 14,5 % av respondenterna valde värde 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det faktum att 40,4 % har svarat att de i hög grad väljer att köpa varumärket framför 

att lägga pengar på annat vittnar om att de anpassar sig genom att göra ekonomiska 

uppoffringar för att få använda just det valda varumärket. Respondenternas svar 

visar tydligt att de är benägna att anpassa sig till varumärket. Personer som är 

beredda att göra det anses även vara beredda att göra andra anpassningar, vilket 

resultatet från fråga 30 och fråga 52D visar. På fråga 30 anger dock nästintill lika 

många att de inte är beredda att göra denna prioritering. Resultatet anses bero på att 

varumärkets värde inte är tillräckligt stort för dessa respondenter för att varumärket 

ska vara värt att offra något annat för. Respondentens ekonomiska situation anses 

också ha en viktig roll för huruvida någon ekonomisk prioritering överhuvudtaget 

kommer att behöva äga rum. Antalet respondenter som i lägre grad instämde till 

påståendet att vända sig till en annan återförsäljare om varumärket inte skulle finnas 

tillgängligt hos det vanliga inköpsstället tyder på en låg benägenhet att anpassa sig i 

affärsrelationen. 

Precis som i fråga 30 visar också fråga 17, att det finns en gräns för hur stora 

anpassningar respondenterna är beredda att göra. Hela 69,5 % av respondenterna 

håller inte med om att de aldrig skulle köpa ett annat varumärke, men ändå är 52,3 % 

benägna att anpassa sig och vända sig till en annan återförsäljare om varumärket inte 

finns tillgängligt. Detta kan bero på att fråga 17 definitiva utformning, som innehöll 

det starka begreppet ”aldrig”. Anpassningsgraden hos konsumenterna kan därmed 

tolkas som relativt hög. 
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Figur 6.5 Konsumentens gräns för fortsatt köp vid en eventuell prishöjning. 

16,4 % av de tillfrågade kan tänka sig att betala 1-5 % mer för sitt varumärke men slutar 

köpa det vid en större prishöjning. 33,8 % uppgav att de skulle köpa sitt varumärke trots 

en prishöjning med 6-10 % men inte mer och för 30 % gick gränsen vid en höjning med 

11-25 %. För 10,2 % av respondenterna ansågs en prishöjning med 26-50 % vara 

acceptabel och 7,6 % skulle fortsätta att köpa varumärket även om priset höjdes med 

över 50 %. Endast 2 % angav att de skulle sluta köpa varumärket vid någon som helst 

prishöjning. 

De grå staplarna till höger visar det sammanlagda antalet konsumenter som skulle 

fortsätta att köpa sitt varumärke trots respektive prishöjning. Vid en prishöjning med 1-

5 % skulle 98 % fortsätta att köpa varumärket och 81,6 % skulle stanna även vid 6-10 

%. 47,8 % skulle förbli varumärket troget även vid en prishöjning med 11-25 % och höjs 

priset med 26-50 % stannar sammanlagt 17,8 % av konsumenterna. Höjs priset med 

över 50 % fortsätter 7,6 % att köpa varumärket. 
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6.3.2 Analys med index 

Genom det index som förklarats i metodkapitlet har en fördelning efter den grad av 

ömsesidig anpassning som finns i affärsrelationerna utförts. 

Med hjälp av vardera index för konsumentens och företagets anpassning framställdes en 

matris med fyra rutor, där vardera ruta representerar en affärsrelation med en specifik 

grad av ömsesidig anpassning. 

Det räckte med att en respondent svarade ”vet ej” eller valde att inte svara alls på en 

enda fråga av de frågor som inkluderades i matrisen för att denne skulle räknas som ett 

bortfall och inte komma med i matrisen. Detta resulterade i att ett flertal respondenter 

föll bort även om de uppgett svar på alla frågor utom en och att det totala antalet 

affärsrelationer som analyserades i matrisen blev därmed totalt 637. 

Resultatet visar att respondenterna i stor utsträckning är anpassningsbenägna gällande 

prishöjningar. Att endast 2 % av respondenterna slutar att köpa varumärket vid en 

prishöjning visar att varumärket är av stor betydelse för konsumenterna. Varumärket 

måste alltså erbjuda konsumenterna andra fördelar än endast prisfördelar, vilket tyder på 

att konsumenten får ut någon form av mervärde. Det sammanlagda antalet respondenter 

som skulle kunna tänka sig att betala så mycket som 11-25 % mer var nära på hälften, 

något som tyder på att även en stor förändring i priset inte gör att de förlorar sitt 

åtagande i affärsrelationen. Detta syns ännu tydligare hos de 7,6 % av respondenterna 

som skulle fortsätta köpa varumärket vid en prishöjning med över 50 %, där pengar 

således inte är den avgörande faktorn till köp. 
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19,3 % av affärsrelationerna har en lägre anpassningsgrad från båda parterna vilket 

innebär en lägre ömsesidig anpassning (ruta 1). I 49 % av affärsrelationerna i 

undersökningen förkommer en ömsesidig anpassning som är mer framträdande från 

företagets sida än konsumentens (ruta 2). Affärsrelationer som å andra sidan har en 

högre konsumentanpassning är mycket ovanligare och förekommer endast i 3,9 % av 

relationerna (ruta 3). I 27,8 % av fallen är anpassningsgraden högre från båda parterna, 

vilket resulterar i en högre ömsesidig anpassning i affärsrelationen (ruta 4). 

 

 

 

 

 

  

En lägre ömsesidig anpassning (ruta 1) innebär inte att den ömsesidiga anpassningen 

inte existerar, den förekommer bara i en lägre grad och tyder på en svag 

affärsrelation där ett åtagande mellan parterna saknas. Ruta 2 och 3 (högre 

företagsanpassning och högre konsumentanpassning) visar tydligt att det är 

vanligare att företaget anpassar sig i större utsträckning än köparen, något som 

stämmer väl överens med den teoretiska referensramen och påvisades även i den 

deskriptiva analysen där konsumenten uppfattade företagets anpassningar som 

stora. Anpassningen räknas ändå som ömsesidig trots att den ena parten väljer att 

anpassa sig i högre grad. De rutor som innehåller en lägre anpassningsgrad från 

någon eller båda parter tyder på motivationsbrist eller en avsaknad av engagemang i 

affärsrelationen. De affärsrelationer med en högre ömsesidig anpassning (ruta 4) 

visar istället att parterna känner ett stort åtagande och ett stort intresse för att 

vidareutveckla affärsrelationen med de anpassningar som det kräver. 
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Figur 6.6 Relationernas fördelning efter grad av ömsesidig anpassning 
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6.3.3 Korrelationsanalys 

För att hitta positiva eller negativa samband mellan variablerna används en 

korrelationsanalys där resultatet visar om två variabler påverkar varandra och hur stark 

denna påverkan är. Korrelation mellan de två indexen för företagets och konsumentens 

anpassning används för att hitta ett eventuellt samband. Därefter korreleras indexet 

bestående av de utvalda anpassningsfrågorna med varumärkesfrågorna för att här 

kunna urskilja samband mellan varumärket och de anpassningar som görs i 

affärsrelationen. Korrelationerna har genomförts med hjälp av Spearman’s Rho i 

programmet SPSS. 

Tabell 6.1 Korrelation av de två indexvariablerna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Korrelationen mellan de två indexen för respektive part gav ett signifikant värde på 

0,294**, vilket tyder på ett starkt samband mellan konsumentens och företagets 

anpassning. 

 

 

 

 
 
 
 
  

Indikator  1 2 

1   

2 0,294**  

1.  Index för konsumentens anpassning 

2. Index för företagets anpassning  

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho 

Det signifikanta värdet som finns mellan konsumentens och företaget anpassningar 

stärker tidigare visat resultat i figur 6.7 att det i stor utsträckning förekommer 

ömsesidig anpassning i relationen mellan konsument och företag. Det signifikanta 

värdet stärker även den deskriptiva analysen där anpassningarna i affärsrelationerna 

i stor utsträckning sker från båda parterna och som därmed tyder på en ömsesidig 

anpassning. Resultatet i den deskriptiva analysen visade dock att konsumenten 

uppfattade att företaget anpassade sig i större utsträckning, vilket stämmer med både 

teorin och resultatet i figur 6.7. 
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Tabell 6.2 Korrelation av indexet för den totala anpassningen och de frågor som mäter varumärkets 
betydelse i relationen 

Indikator 1 

1  

2 -0,168** 

3 0,393** 

4 0,450** 

I den utformning som fråga 33 (indikator 2) hade i enkäten blev svarsalternativen 

omvända, där 1 representerade stor betydelse och 7 representerade liten betydelse till 

skillnad från de övriga frågornas svarsalternativ där det var tvärtom. Därmed blev 

korrelationskoffecienten negativ, men resultatet tyder ändå på ett starkt samband då 

minustecknet endast bekräftar att skalan var omvänd på just denna fråga. Resultatet för 

indikator 2 blev -0,168 vilket visar ett signifikant samband mellan konsumentens ovilja 

att köpa piratkopior och anpassningen i affärsrelationen. Indikator 3 fick värdet 0,393** 

vilket tyder på ett mycket starkt samband med anpassningen i affärsrelationen. 

Indikator 4 fick det högsta värdet med 0,450** som låg långt över den signifikanta 0,01 

nivån. 

 

 

 

 

 

  

1.  Index av den totala anpassningen i en relation mellan konsument och företag  

2. Jag köper lika gärna piratkopior av varumärket, så länge produkten verkar likadan (fråga 
33 i bilaga 1)  
 

3.  Det vore katastrofalt för mig om varumärket försvann från marknaden (fråga 35 i bilaga 
1) 
 

4. Det här varumärket är verkligen viktigt för mig (fråga 38 i bilaga 1)  
 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed) Spearmans rho 

Enligt korrelationerna är konsumenterna mer beredda att anpassa sig till varumärket 

ju större betydelse varumärket har. Resultatet tyder på att varumärket ger 

konsumenten någon form av mervärde som denne anser vara att det är värt att 

anstränga sig för. Detta tillsammans med indikator 2 visar ännu tydligare att det är 

varumärket som har betydelse för konsumenten och vilka anpassningar denne väljer 

att göra, inte produkten. De fördelar varumärket erbjuder konsumenten bidrar även 

till ett värde för företaget bakom varumärket, vilket därmed innebär ett ömsesidigt 

värdeskapande i relationen och som motiverar konsumenten till att göra 

anpassningar. 
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6.4 Slutsats 

Studien har resulterat i en rad slutsatser, vilka tyder på att de anpassningar som sker 

mellan konsument och företag i stor utsträckning är ömsesidiga och att varumärket 

spelar en viktig roll för denna ömsesidiga anpassning. Analysen visade att 

konsumenterna anser att de anpassningar som görs är mer utmärkande från företagets 

sida än från deras sida. Detta stämmer väl överens med litteraturen som förklarar att 

anpassningar mellan två aktörer sker i större grad från företaget än från konsumenten.  

Dock är en högre grad av anpassning från båda parterna i affärsrelationen även vanligt 

förekommande. Konsumenterna anser att företagen är engagerade i relationen och 

denna tro på att företaget engagerar sig ökar företroendet mellan parterna, vilket vidare 

är viktigt för att dessa ska våga anpassa sig.  Studien har också visat att konsumenterna 

både är villiga att anpassa sig samt gör det i stor utsträckning. I analysen framkom det 

att konsumenterna är beredda att göra uppoffringar både i form av ekonomiska och 

tidsmässiga anpassningar för sitt valda varumärke. Detta tyder på ett stort engagemang 

för varumärket från konsumentens sida. 

Det finns ett klart samband mellan de anpassningar som görs i en relation mellan 

konsument och företag, samt mellan varumärket och dessa anpassningar, vilket syntes i 

korrelationsanalysen. Varumärket kan ses som en tredje part i affärsrelationen och 

bidrar till ett värdeskapande för kunden vilket resulterar i ett ökat värde för företaget. 

Varumärket bidrar därmed till ett ömsesidigt värdeskapande i affärsrelationen och 

motiverar företaget och konsumenten till att göra anpassningar. Det faktum att det finns 

ett samband mellan konsumentens och företagets anpassningar, samt ett samband 

mellan varumärket och dessa visar tydligt att varumärket snarare är en del av 

affärsrelationen än ett verktyg. 
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6.4.1 Förslag till vidare studier 

Med de uppgifter som samlats in för den här studien finns det mycket intressant 

information kvar att hämta. Det kan göras en mer ingående undersökning kring de 

demografiska variablerna och jämföra dem med resultatet i den här studien. Är de 

mindre anpassningsbenägna respondenterna, som till exempel inte har förtroende för 

att företagen är engagerade i att göra en bra produkt, i en särskild ålder eller har de valt 

någon särskild typ av produkt? Spelar utbildning eller inkomst någon roll för 

respondenternas benägenhet att anpassa sig eller är de som valt matvaror i större eller 

mindre utsträckning beredda att göra uppoffringar? Anpassar sig män mer än kvinnor? 

En djupare studie i de demografiska aspekterna jämfört med det resultat som redan 

framkommit skulle utan problem kunna ge material för fler analyser. 

Resultatet från detta delkapitel kan också jämföras med de tidigare kapitlens resultat. Är 

de respondenter som visade sig ha en hög anpassningsgrad i studien de samma som i 

kapitel 4 visade sig ha ett stort förtroende för företaget eller som i kapitel 3 letar mest 

information om företaget och dess produkter? Det finns gått om utrymme för fler 

jämförelser kapitlen emellan. 

6.4.2 Praktisk nytta av studien 

Studien kan bidra till en ökad medvetenhet hos företag om hur viktig ömsesidig 

anpassning med konsumenten är för relationens utveckling och framtida vinst. I studien 

framkom att det finns ett starkt samband mellan de anpassningar som konsumenten gör 

och som respondenterna anser att företaget gör. Företagen kan se studien som en 

inspiration till att undersöka huruvida deras konsumenter uppfattar de anpassningar 

som de gör och vilka anpassningar konsumenterna gör i gengäld och kan därmed arbeta 

för att stärka affärsrelationen. Dessutom framkom det att varumärket har en stor 

betydelse för konsumentens anpassning och företagen kan se över på vilket sätt de 

använder varumärket för att anpassa sig och stärka relationen med kunderna och på 

vilket sätt de kan förbättra användandet av varumärket både som verktyg för att skapa 

relationer och som en del av relationen. 

  



 

120 

 

6.5 Sammanfattning  

I alla typer av relationer förekommer någon form av anpassning så snart en interaktion 

mellan två parter sker. Människor anpassar sig efter allt från sina familjer och vänner till 

bussarnas avgångstider och TV-tablåerna. Till och med efter varumärken görs 

anpassningar, vilket kapitlets inledande historia vittnar om. Anpassningar sker i alla 

möjliga sammanhang och inte minst på marknader. Denna studie har fokuserat på 

anpassningen i relationen mellan konsument och företag och har som syfte att studera 

hur konsumentens och företagets anpassningar förhåller sig till varandra och i vilken 

utsträckning anpassningen är ömsesidig i en sådan affärsrelation. Studien mätte även 

vilken betydelse varumärket har i en affärsrelation där de båda parterna ömsesidigt 

anpassar sig till varandra. För att undersöka detta ställdes frågorna ”I vilken 

utsträckning är anpassningen ömsesidig i en relation mellan konsument och företag?” och 

”Vad har varumärket för betydelse i en affärsrelation där anpassningen är ömsesidig?”. 

Studien är av kvantitativ karaktär och baseras på sekundärdata i form av böcker och 

artiklar inom ämnena anpassning, varumärken och affärsrelationer. Analysen bygger på 

data från en enkätundersökning med standardiserat frågeformulär och omfattar 1012 

svar. 

Studien visade att de anpassningar som sker mellan konsument och företag i stor 

utsträckning är ömsesidiga och att varumärket spelar en viktig roll för denna ömsesidiga 

anpassning. Respondenterna ansåg att företagets anpassningar skedde i större 

utsträckning än deras egna anpassningar, det framkom dock att en högre grad av 

anpassning från båda parterna i affärsrelationen är vanligt förekommande. Kunskap om 

anpassningars betydelse och varumärkets roll i en affärsrelation är avgörande för en 

framgångsrik relation mellan konsument och företag. 
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7. Slutord 

Det som du nu håller i handen är beviset på att vi nu är klara marknadsförare. En 

magisteruppsats gjord med livet i behåll och erfarenheter som vi tveklöst kommer att få 

användning för i arbetslivet. Det har varit en lång resa som för oss inneburit åtskilliga 

timmars diskussion, skratt och gråt men också intensiva dagar ibland nätter framför 

datorskärmar. Vi kan ta med oss mycket från att ha skrivit denna bok och vi är glada 

över att ha haft två handledare med ett genuint intresse för undersökningsområdet som 

har hjälpt oss att nå fram till slutresultatet. Vi är åtta studenter som skrivit boken och 

givetvis har vi egna viljor och egna sätt att tänka på men framför allt egna sätt att arbeta 

på. Detta har inte blivit ett hinder i skrivandet då anpassningen och engagemanget i 

gruppen passande nog varit väldigt högt. Det stod tidigt klart att alla måste dra sitt strå 

till stacken för att samarbetet och koordineringen mellan våra fyra olika grupper skulle 

fungera. Denna erfarenhet kommer vi ha nytta av i arbetslivet där väl fungerande 

samarbeten är essentiella för framgång oavsett situation.  

Under 15 veckor har vi arbetat både individuellt och i grupp och slutligen nått fram till 

slutseminariet som på mer eller mindre sätt markerade slutet på vår utbildning. Denna 

dag var speciell för oss alla och vi hade turen att kunna dela den med tre utomstående 

uppsatsgrupper och ytterligare en handledare som tillsammans gav fräscha synpunkter 

på varje kapitels respektive del. Stora delar av seminariet hölls på engelska då en av de 

andra grupperna bestod av utbytesstudenter. Detta var ett trevligt inslag och det kändes 

bra att vi har förklarat många av våra svenska talesätt för dem om än översättningen i 

många fall skulle kunna ses över. Ett av de klaraste exemplen på det var hur ”kaka på 

kaka” utan krusiduller översattes till ”cookie på cookie” .  Vår bok är ett bevis på att det 

inte behöver vara tråkigt att skriva en magisteruppsats, man bestämmer själv hur 

intressant och roligt det ska vara och man har det inte roligare än man gör det. Om man 

fastnar i ett skede, exempelvis efter frågeställningen, kan man få lite distans till arbetet 

genom att skicka in sitt problem via sms till Eniro (118100) för att se om man är på rätt 

väg. Informationsutbytesgruppen, kapitel 3 i boken, passade exempelvis på att fråga 

Eniro vilken information kring varumärket som existerar inom en konsuments nätverk. 

Svaret löd: 

”Den information som existerar kring ett varumärke i en konsuments nätverk är oftast den 

ytliga informationen som konsumenten själv har fått från dels marknadsföring men i 

huvudsak från att ha använt varumärkets eventuella produkter. Denna information 

passerar han sedan vidare till sitt nätverk” (Eniro, 2009). 

Inte helt fy skam men för säkerhets skull var det ändå bäst att genomföra 

enkätundersökningen för att säkerhetsställa ett pålitligt resultat. 
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7.1 Handledaren har ordet 

Slutsatserna i den här boken bygger på 1012 enkätsvar! Helt fantastiskt är det att det 

blev så många svar på en så pass omfattande enkät. Tänk att det blev en hel bok! 

Summerat tycker jag att det har varit mycket trevligt att handleda de åtta studenterna 

som skrivit de spännande uppsatserna som utgör den här boken. Som tidigare 

konstaterats är det ovanligt att studera affärer där varumärken är viktiga på marknader 

där köparna är konsumenter som affärsrelationer med ett nätverkssynsätt. Av den 

anledningen är det extra upplyftande att uppsatserna visar att det finns ett rikt innehåll i 

dessa affärsrelationer och att varumärken med fördel studeras som viktiga element i 

affärsrelationer även när köparna är konsumenter. Jag är nöjd med resultatet eftersom 

det är intressant läsning om ett hett ämne som baseras på en omfattande undersökning. 

Att göra en så pass omfattande enkät och få in så många svar på så kort tid är ett svårt 

och hårt arbete och som handledare känner jag mig därför stolt över resultatet.    

/Cecilia Lindh (ed & handledare) 
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Bilaga 1 – Enkät

 

Hej! 
Vi är studenter från Mälardalens Högskola som genomför en undersökning om varumärken. Det tar ca 10 minuter 
att fylla i enkäten. 
Resultatet kommer att finnas tillgängligt via Högskolebibliotekets webbplats från och med augusti 2009. 
 
Alla svar behandlas anonymt och konfidentiellt. 
 

 
 
Frågor om dig 
 

1 Ålder:    
 18-25 år      26-35 år     36-45 år    46-55 år   56-65 år      Äldre än 65 år   

2 
Kön: 
 Man                                  Kvinna  

3 
Hur stor är orten du bor på? 
 Storstad (> 500 000 invånare)          Medelstor stad (50 000 - 500 000) 
 Mindre stad (< 50 000 invånare)     

4 
Antal personer i hushållet: 
 1      2     3     4    5    6 eller fler   

5 
Antal barn under 18 år i hushållet: 
 0    1      2     3    4 eller fler   

6 
Din uppskattade månadsinkomst (före skatt): 

 Mindre än 10 000 kr           10 001 – 20 000kr  20 001- 30 000kr  

 30 001- 40 000 kr                  40 001- 50 000kr  Över 50 000kr                      

 7 
Huvudsaklig sysselsättning (välj ett alternativ): 

 Arbetar     Studerar      Pensionär     Arbetssökande      Annat_________     

8 
Högsta avslutade utbildning: 

 Grundskola     Gymnasium     Högskola/Universitet      Annat_________          

 När du svarar på de återstående frågorna vill vi att du väljer ett specifikt varumärke som du tycker om och brukar köpa.  

 9 
 

Vilket varumärke har du valt?__________________________________________ 

10 

 

Vilken/vilka produkter brukar du köpa av varumärket? (Det går även bra att ange en kategori av produkter) 

______________________________________________________ 

11 

Hur mycket pengar uppskattar du att du spenderar på produkter av detta varumärke?  
Välj ETT alternativ (per dag/vecka/månad/år) som passar dina köp bäst. 
_____________ SEK/dag                    ______________ SEK/vecka  
_____________ SEK/månad              ______________ SEK/år 

12 
Var köper du i första hand produkter av detta varumärke? 
 Direkt hos det tillverkande företaget                Hos återförsäljare på Internet     
 I butik eller annan återförsäljare                        Annat___________________ 

13 
Hur ofta köper du produkter av varumärket?  

 Varje dag      Några gånger i veckan         Några gånger i månaden  

Några gånger per år              Mer sällan än 1 gång per år 

14 
Hur ofta använder du produkter av varumärket?  

 Varje dag      Några gånger i veckan         Några gånger i månaden  

Några gånger per år              Mer sällan än 1 gång per år 

15 
Är du med i någon kundklubb som är kopplat till varumärket?  
  Ja                Nej                    
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Nedan kommer påståenden om din inställning till varumärket du har valt och dina köp av varumärket. Tag ställning 
genom att kryssa i en av rutorna. 1 motsvarar ”Tar helt avstånd” och 7 ”Instämmer helt”.    

16 
Det spelar mycket stor roll för mig var jag köper detta 
varumärke. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

17 Jag skulle aldrig köpa ett annat varumärke. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

18 
Återförsäljarens kunskaper inom området är 
avgörande för mitt köp av varumärket. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

19 
Jag talar alltid väl om varumärket till personer i min 
närhet. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

20 
Mitt förtroende för varumärket ökar när personer i 
min närhet talar väl om det. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

21 Detta varumärke passar min personlighet perfekt. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

22 
Varumärket står för en väl genomarbetad design (på 
produkterna). 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

23 
Jag kontrollerar mycket noggrant under vilka 
omständigheter produkten är tillverkad. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

24 
Denna produkt är nödvändig för mig att ha i min 
vardag. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

25 
Produkterna av detta varumärke är anpassade efter 
mina behov.  

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

26 Jag känner väl till företaget bakom varumärket. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

27 
Företaget bakom varumärket anstränger sig mycket 
för att göra funktionella produkter. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

28 
Jag tror att företaget bakom varumärket är 
engagerade i att göra en bra produkt. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

29 Jag anser att jag är expert på det här varumärket. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

30 
Jag väljer ofta att köpa detta varumärke framför att 
lägga pengar på annat. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

31 
Jag försvarar alltid varumärket om någon annan säger 
något negativt om det. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

32 
Många av mina vänner och bekanta använder samma 
varumärke som jag. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

33 
Jag köper lika gärna piratkopior av varumärket, så 
länge produkten verkar likadan. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 
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34 Jag är säker på att företaget bakom varumärket 
hanterar information om mig på ett bra sätt. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

35 Det vore katastrofalt för mig om varumärket försvann 
från marknaden. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

36 Företaget som tillverkar varumärket anpassar 
sortimentet efter mina önskemål. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

37 Jag upplever att jag har en stark relation med detta 
varumärke. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

38 Det här varumärket är verkligen viktigt för mig. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

39 Jag känner stort engagemang för detta varumärke. 
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

40 Det här varumärket får mig att må bra.  
Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

41 Att köpa produkter av varumärket innebär trevlig 
personlig kontakt med säljaren. 

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)                      

         1  2  3   4   5  6  7 

Vet ej 

     

 

 
Nedan kommer frågor och påståenden om hur du uppfattar varumärket och information kring det. Svara genom 
att kryssa i en av rutorna.    
 

42 

Hur mycket påverkar information från följande källor 
dina köp av det varumärke du har valt? 
A. Familj 
B. Vänner 
C. Media (t.ex. tv, radio, tidningar) 
D. Återförsäljare 
E. Internetforum 
F. Företaget (t.ex. webbplats eller kundtjänst) 

 
Inte alls (1)                    Väldigt mycket (7) 
    A.1  2   3   4   5   6   7  

B. 1  2   3   4   5   6   7  
C. 1  2   3   4   5   6   7  
D.1  2   3   4   5   6   7  
E. 1  2   3   4   5   6   7  
F. 1  2   3   4   5   6   7  

 
Vet ej 
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I vilken utsträckning söker du aktivt information om 
produkten från just det här varumärket? 

Inte alls (1)                   Väldigt mycket (7)        

           1 2 3 4 5 6 7  

Vet ej 

     

44 
I vilken utsträckning innebär köp av varumärket 
personlig kontakt med återförsäljaren? 

Inte alls (1)                   Väldigt mycket (7)        

           1 2 3 4 5 6 7  

Vet ej 

     

45 

Hur mycket information får du från följande källor om 
varumärkets sortiment?  
A. Affären där jag handlar varumärket 
B. Vänner, familj eller bekanta 
C. Internetforum 
D. Medier (TV, radio, tidningar)  
E. Företaget bakom (t.ex. webbplats eller kundtjänst, 
reklam)  

 
Inte alls (1)                    Väldigt mycket (7)        

A. 1  2   3   4   5   6   7    
B. 1  2   3   4   5   6   7    
C. 1  2   3   4   5   6   7    
D.1  2   3   4   5   6   7    
E. 1  2   3   4   5   6   7    

 
Vet ej 
 
 
 
 
 

46 

Hur mycket information får du från följande källor om 
varumärkets erbjudanden/aktiviteter?  
A. Affären där jag handlar varumärket 
B. Vänner, familj eller bekanta 
C. Internetforum 
D. Medier (TV, radio, tidningar)  
E. Företaget bakom (t.ex. webbplats eller kundtjänst, 
reklam)  

Inte alls (1)                    Väldigt mycket (7)        
 
A. 1  2   3   4   5   6   7  
B. 1  2   3   4   5   6   7  
C. 1  2   3   4   5   6   7  
D.1  2   3   4   5   6   7  
E. 1  2   3   4   5   6   7  

Vet ej 
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Hjärtligt tack för din medverkan! 

Charles Bennström, Helene Kaspersson, Anna Byström, Joacim Björkvall, Astrid Lindholm, 
Stefan Sjöblom, Jessica Bjälevik, Anna Vartiainen, Lennart Haglund och Cecilia Lindh 

 

  

47 

I vilken utsträckning brukar du lämna ut information till 
företaget bakom varumärket angående 
A. Uppgifter om dig själv? 
B. Missnöje med varumärket?  
C. Positiv kritik om varumärket? 

Inte alls(1)                    Väldigt mycket (7)     
 
 
A. 1  2   3   4   5   6   7  
B. 1  2   3   4   5   6   7  
C. 1  2   3   4   5   6   7  

Vet ej 
 
 
 
 
 

48 

Jag köper varumärket för att   
A. jag vet jag vad jag får 
B. det alltid finns tillgängligt  
C. det erbjuder unika fördelar  
D. jag har positiv erfarenhet av det 
E. jag får bra service   
F. företaget bakom har lång erfarenhet 
G. företaget bakom har ett bra rykte 

Tar helt avstånd(1)     Instämmer helt (7)  
A. 1  2   3   4   5   6   7    
B. 1  2   3   4   5   6   7    
C. 1  2   3   4   5   6   7    
D.1  2   3   4   5   6   7    
E. 1 2   3   4   5   6   7 
F. 1  2  3   4   5   6   7  
G. 1 2   3   4   5   6   7  

Vet ej 
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Hur viktig är följande information om varumärket för 
dig?  
A. Information om sortimentet 
B. Information om erbjudande och aktiviteter 
C. Information om tillverkning av produkterna  
D. Information om företaget bakom varumärket 

Inte alls(1)                        Mycket viktig (7)  
A. 1  2   3   4   5   6   7    
B. 1  2   3   4   5   6   7    
C. 1  2   3   4   5   6   7    
D.1  2   3   4   5   6   7    

 

Vet ej 
 
 
 
 
 

50 

När jag är missnöjd med det här varumärkets 
produkter… 
A. Hör av mig till företaget eller återförsäljaren                    
B. Köper jag inte produkterna igen               
C. Avråder jag andra från att köpa produkten  

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)        
 

A. 1  2   3   4   5   6   7               
B. 1  2   3   4   5   6   7               
C. 1  2   3   4   5   6   7               

Vet ej 
 
 
 
 

51 

Jag köper det här varumärket för att 
A. Det är trendigt  
B. Det är prisvärt 
C. Det är miljövänligt 
D. Det står för hög kvalitet  

Tar helt avstånd (1)    Instämmer helt (7)        
A. 1  2   3   4   5   6   7         
B. 1  2   3   4   5   6   7         
C. 1  2   3   4   5   6   7         
D.1  2   3   4   5   6   7                

Vet ej 
 
 
 
 

52 

När varumärkets produkter inte finns tillgängliga hos 
mitt vanliga inköpsställe vidtar jag följande åtgärd: 
A. Köper en liknande produkt av samma varumärke 
B. Köper en liknande produkt av annat varumärke   
C. Väntar på att produkten återkommer i sortimentet            
D. Vänder mig till en annan återförsäljare               
E. Avstår helt från köp              

Aldrig (1)                                      Alltid(7)      
 
A. 1  2   3   4   5   6   7         
 
B. 1  2   3   4   5   6   7         
 
C. 1  2   3   4   5   6   7         
 
D.1  2   3   4   5   6   7         
E. 1  2   3   4   5   6   7           

Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
Jag kommer att fortsätta köpa varumärket även om priset höjs med: 

 1 – 5%     6 – 10%    11 – 25%     26 - 50%      Över 50%      

 Vid prishöjning slutar jag att sluta köpa  Vet ej 
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Bilaga 2 - Redovisning av resultat 
Ålder                   Kön 

1.   n  % 2.   n  % 
18-25 335 33,2 Män 413 41,2 
26-35 260 25,8 Kvinnor 590 58,8 
36-45 140 13,9 Totalt 1003 100 
46-55 136 13,5    
56-65 100 9,9    
65+ 38 3,8    
Totalt 1009 100    

Bostadsort                   Antal personer i hushållet 

3.   n  % 4.   n  % 
Män 413 41,2 1 272 27,2 
Kvinnor 590 58,8 2 372 37,2 
Totalt 1003 100 3 135 13,5 
   4 152 15,2 
   5 47 4,7 
   6+ 21 2,1 
   Totalt 999 100 

Antal barn under 18 år i hushållet                 Din uppskattade månadsinkomst (före skatt) 

5.   n  % 6.   n  % 
0 711 71,1 Min. än 10 000kr 270 27,2 
1 141 14,1 10 001–20 000kr 205 20,6 
2 109 10,9 20 001–30 000kr 294 29,6 
3 26 2,6 30 001–0 000kr 149 15,0 
4+ 13 1,3 40 001–50 000kr 35 3,5 
Totalt 1000 100 Mer än 50 000kr 41 4,1 
   Totalt 994 100 
Huvudsaklig sysselsättning                 Högsta avslutade utbildning 

7.   n  % 8.   n  % 
Arbetar 641 63,8 Grundskola 88 8,8 
Studerar 286 28,5 Gymnasium 508 50,7 
Pensionär 50 5,0 Högskola/Universitet 375 37,4 
Arbetssökande 14 1,4 Annat 31 3,1 
Annat 14 1,4 Totalt 1002 100 
Totalt 1005 100    

Var köper du i första hand produkter av detta varumärke? 

12. n  %    
Direkt hos det tillverkande företaget 53 5,3    
Hos återförsäljare på internet 38 3,8    
I butik eller annan återförsäljare 904 99,3    
Annat 7 0,7    
Totalt 1002 100    

Hur ofta köper du produkter av varumärket?             Hur ofta använder du produkter av varumärket? 

13.   n  %       14.   n  % 
Varje dag 23 3,2 Varje dag 520 51,8 
Några gånger i veckan 188 18,8 Några gånger i veckan 344 34,3 
Några gånger i månaden 377 37,6 Några gånger i månaden 124 12,4 
Några gånger per år 350 34,9 Några gånger per år 15 1,5 
Mer sällan än 1 gång per år 55 5,5 Mer sällan än 1 gång per år 1 0,1 
Totalt 1002 100 Totalt 1004 0 
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Är du med i någon kundklubb som är kopplat till varumärket? 

15. n  %    
Ja 217 21,6    
Nej 789 78,4    
Totalt 1006 100    

Det spelar mycket stor roll för mig  
Var jag köper detta varumärke.                  Jag skulle aldrig köpa ett annat varumärke. 

16.   n  % 17.   n  % 
1 404 41,3 1 412 41,7 
2 140 14,3 2 145 14,7 
3 104 10,6 3 129 13,1 
4 117 12 4 113 11,4 
5 80 8,2 5 69 7 
6 57 5,8 6 51 5,2 
7 77 7,9 7 69 7 
Totalt 0 0 Totalt 988 100 

Återförsäljarens kunskaper inom området                   Jag talar alltid väl om varumärket 
är avgörande för mitt köp av varumärket.                  till personer i min närhet. 

18.   n  % 19.   n  % 
1 0 0 1 79 8,2 
2 0 0 2 69 7,1 
3 0 0 3 102 10,5 
4 0 0 4 195 20,1 
5 0 0 5 168 17,3 
6 0 0 6 144 14,9 
7 0 0 7 212 21,9 
Totalt 0 0 Totalt 969 100 

Mitt förtroende för varumärket ökar när                   Detta varumärke passar 
personer i min närhet talar väl om det.                   min personlighet perfekt. 

20.   n  % 21.   n  % 
1 114 11,8 1 66 7,0 
2 80 8,3 2 41 4,4 
3 105 10,9 3 83 8,8 
4 199 20,7 4 184 19,6 
5 201 20,9 5 195 20,7 
6 130 13,5 6 140 14,9 
7 134 13,9 7 231 24,6 
Totalt 963 100 Totalt 940 100 

Varumärket står för en väl genomarbetad                   Jag kontrollerar mycket noggrant under vilka 
design (på produkterna).                    omständigheter produkten är tillverkad. 

22.   n  % 23.   n  % 
1 39 4,1 1 389 39,7 
2 57 6,0 2 203 20,7 
3 92 9,7 3 126 12,9 
4 177 18,7 4 108 11,0 
5 168 17,7 5 62 6,3 
6 174 18,4 6 44 4,5 
7 241 25,4 7 48 4,9 
Totalt 948 100 Totalt 980 100 
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Denna produkt är nödvändig för                   Produkterna av detta varumärke 
mig att ha i min vardag.                    är anpassade efter mina behov. 

24.   n  % 25.   n  % 
1 104 10,4 1 47 4,9 
2 69 6,9 2 51 5,3 
3 97 9,7 3 78 8,1 
4 115 11,5 4 173 18,1 
5 123 12,3 5 200 20,9 
6 146 14,6 6 186 19,4 
7 344 34,5 7 223 23,3 
Totalt 998 100 Totalt 958 100 

Jag känner väl till företaget                    Företaget bakom varumärket anstränger sig 
bakom varumärket.                    mycket för att göra funktionella produkter. 

26.   n  % 27.   n  % 
1 160 16,3 1 28 3,4 
2 131 13,3 2 33 4,0 
3 136 13,8 3 58 7,1 
4 165 16,8 4 148 18,0 
5 155 15,8 5 182 22,2 
6 111 11,3 6 185 22,6 
7 124 12,6 7 186 22,7 
Totalt 982 100 Totalt 820 100 

Jag tror att företaget bakom varumärket är                  Jag anser att jag är expert  
engagerade i att göra en bra produkt.                   på det här varumärket. 

28.   n  % 29.   n  % 
1 10 1,1 1 240 24,8 
2 10 1,1 2 215 22,3 
3 31 3,3 3 145 15,0 
4 106 11,4 4 146 15,1 
5 196 21,1 5 104 10,8 
6 280 30,1 6 52 5,4 
7 297 31,9 7 64 6,6 
Totalt 930 100 Totalt 966 100 

Jag väljer ofta att köpa detta varumärke                    Jag försvarar alltid varumärket om 
framför att lägga pengar på annat.                   någon annan säger något negativt om det. 

30.   n  % 31.   n  % 
1 150 15,3 1 187 19,3 
2 119 12,1 2 119 12,3 
3 132 13,5 3 148 15,2 
4 184 18,8 4 170 17,5 
5 181 18,5 5 157 16,2 
6 102 10,4 6 97 10,0 
7 113 11,5 7 93 9,6 
Totalt 981 100 Totalt 971 100 

Många av mina vänner och bekanta                   Jag köper lika gärna piratkopior av varumärket, 
använder samma varumärke som jag.                  så länge produkten verkar likadan. 

32.   n  % 33.   n  % 
1 32 3,7 1 515 55,6 
2 42 4,8 2 133 14,4 
3 83 9,5 3 77 8,3 
4 143 16,4 4 77 8,3 
5 208 23,9 5 46 5,0 
6 196 22,5 6 33 3,6 
7 167 19,2 7 45 4,9 
Totalt 871 100 Totalt 926 100 
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Jag är säker på att företaget bakom varumärket        Det vore katastrofalt för mig om 
hanterar information om mig på ett bra sätt.              varumärket försvann från marknaden. 

34.   n  % 35.   n  % 
1 50 8,4 1 173 17,7 
2 37 6,2 2 147 15,0 
3 59 9,9 3 114 11,6 
4 170 28,4 4 130 13,3 
5 88 14,7 5 148 15,1 
6 83 13,9 6 95 9,7 
7 111 18,6 7 172 17,6 
Totalt 598 100 Totalt 979 100 

Företaget som tillverkar varumärket                 Jag upplever att jag har en stark 
anpassar sortimentet efter mina önskemål.                relation med detta varumärke. 

36.   n  % 37.   n  % 

1 141 16,7 1 139 14,4 
2 114 13,5 2 117 12,1 
3 102 12,1 3 117 12,1 
4 184 21,8 4 198 20,5 
5 159 18,8 5 184 19,0 
6 87 10,3 6 113 11,7 
7 58 6,9 7 99 10,2 
Totalt 845 100 Totalt 967 100 

Det här varumärket är verkligen                    Jag känner stort engagemang 
viktigt för mig                      för detta varumärke. 

38.   n  % 38.   n  % 
1 123 12,5 1 170 17,5 
2 115 11,7 2 152 15,6 
3 125 12,7 3 150 15,4 
4 182 18,5 4 180 18,5 
5 194 19,7 5 164 16,9 
6 111 11,3 6 85 8,7 
7 136 13,8 7 72 7,4 
Totalt 986 100 Totalt 973 100 

                      Att köpa produkter av varumärket innebär 
Det här varumärket får mig att må bra.                    trevlig personlig kontakt med säljaren. 

40.   n  % 41.   n  % 
1 68 6,9 1 335 35,8 
2 71 7,2 2 138 14,8 
3 96 9,8 3 91 9,7 
4 193 19,7 4 132 14,1 
5 193 19,7 5 88 9,4 
6 168 17,1 6 62 6,6 
7 191 19,5 7 89 9,5 
Totalt 980 100 Totalt 935 100 

Hur mycket påverkar information från följande källor dina köp av det varumärke du har valt? 
Familj                      Vänner 

42a.   n  % 42b.   n  % 
1 306 32,2 1 222 23,0 
2 102 10,7 2 119 12,3 
3 101 10,6 3 117 12,1 
4 125 13,2 4 155 16,0 
5 143 15,1 5 195 20,2 
6 106 11,2 6 119 12,3 
7 67 7,1 7 39 4,0 
Totalt 950 100 Totalt 966 100 
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Media (t.ex. tv, radio, tidningar)                    Återförsäljare 

42c.   n  % 42d.   n  % 
1 213 22,5 1 252 26,7 
2 125 13,2 2 137 14,5 
3 152 16,1 3 110 11,6 
4 193 20,4 4 160 16,9 
5 139 14,7 5 152 16,1 
6 91 9,6 6 89 9,4 
7 32 3,4 7 45 4,8 
Totalt 945 100 Totalt 945 100 

Internetforum                  Företaget bakom (webbplats, kundtjänst, reklam) 

42e.   n  % 42f.   n  % 
1 514 55,7 1 344 36,4 
2 129 14,0 2 145 15,4 
3 82 8,9 3 107 11,3 
4 85 9,2 4 129 13,7 

5 49 5,3 5 102 10,8 
6 45 4,9 6 85 9,0 
7 18 2,0 7 32 3,4 
Totalt 922 100 Totalt 944 100 

I vilken utsträckning söker du aktivt information       I vilken utsträckning innebär köp av varumärket 
om produkten från just det här varumärket?                personlig kontakt med återförsäljaren? 

43.   n  % 44.   n  % 
1 417 42,6 1 373 38,7 
2 138 14,1 2 136 14,1 
3 124 12,7 3 109 11,3 
4 128 13,1 4 88 9,1 
5 86 8,8 5 88 9,1 
6 50 5,1 6 71 7,4 
7 37 3,8 7 100 10,4 
Totalt 980 100 Totalt 965 100 

Hur mycket information får du från följande källor om varumärkets sortiment? 
Affären där jag handlar varumärket                  Vänner, familj och bekanta 

45a.   n  % 45b.   n  % 
1 117 12,2 1 258 26,5 
2 66 6,9 2 186 19,1 
3 102 10,6 3 134 13,8 
4 150 15,6 4 159 16,4 
5 191 19,9 5 58 14,7 
6 166 17,3 6 166 6,0 
7 170 17,7 7 34 3,5 
Totalt 962 100 Totalt 972 100 

Internetforum                     Medier (tv, radio, tidningar) 

45c.   n  % 45d.   n  % 
1 508 54,6 1 236 24,5 
2 123 13,2 2 145 15,0 
3 84 9,0 3 137 14,2 
4 94 10,1 4 163 16,9 
5 56 6,0 5 142 14,7 
6 40 4,3 6 106 11,0 
7 25 2,7 7 36 3,7 
Totalt 930 100 Totalt 965 100 
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Företaget bakom (webbplats, kundtjänst, reklam) 

45e n  %    
1 274 29,4    
2 118 12,7    
3 102 11,0    
4 130 14,0    
5 103 11,1    
6 112 12,0    
7 92 9,9    
Totalt 931 100    

Hur mycket information får du från följande källor om varumärkets erbjudanden/aktiviteter? 
Affären där jag handlar varumärket                  Vänner, familj och bekanta 

46a.   n  % 45b.   n  % 
1 160 16,9 1 377 39,6 
2 62 6,5 2 171 17,9 
3 90 9,5 3 119 12,5 
4 118 12,4 4 119 12,5 
5 176 18,5 5 102 10,7 
6 191 20,1 6 44 4,6 
7 152 16,0 7 21 2,2 
Totalt 949 100 Totalt 953 100 

Internetforum                     Medier (tv, radio, tidningar) 

46c.   n  % 46d.   n  % 
1 553 60,0 1 287 30,0 
2 118 12,8 2 120 12,5 
3 81 8,8 3 118 12,3 
4 68 7,4 4 155 16,2 
5 54 5,9 5 126 13,2 
6 26 2,8 6 100 10,4 
7 21 2,3 7 52 5,4 
Totalt 921 100 Totalt 958 100 

Företaget bakom (webbplats, kundtjänst, reklam) 

46e n  %    
1 320 34,6    
2 102 11,0    
3 90 9,7    
4 119 12,9    
5 93 10,1    
6 107 11,6    
7 94 10,2    
Totalt 925 100    

I vilken utsträckning brukar du lämna ut information till företaget bakom varumärket angående 
Uppgifter om dig själv?                   Missnöje med varumärket? 

47a.   n  % 47b.   n  % 
1 587 62,0 1 538 56,4 
2 115 12,1 2 118 12,4 
3 55 5,8 3 99 10,4 
4 85 9,0 4 88 9,2 
5 56 5,9 5 54 5,7 
6 22 2,3 6 28 2,9 
7 27 2,9 7 29 3,0 
Totalt 947 100 Totalt 947 100 
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Positiv kritik om varumärket? 

47c n  %    
1 523 55,5    
2 113 12,0    
3 79 8,4    
4 92 9,8    
5 66 7,0    
6 36 3,8    
7 34 3,6    
Totalt 943 100    

Jag köper varumärket för att  
Jag vet vad jag får                      Det alltid finns tillgängligt 

48a.   n  % 48b.   n  % 
1 11 1,1 1 52 5,3 
2 5 0,5 2 45 4,6 
3 21 2,2 3 64 6,6 
4 89 9,2 4 137 14,1 
5 149 15,4 5 170 17,5 
6 215 22,2 6 196 20,1 
7 478 49,4 7 309 31,8 
Totalt 968 100 Totalt 973 100 

Det erbjuder unika fördelar                    Jag har en positiv erfarenhet av det 

48c.   n  % 48d.   n  % 
1 128 13,9 1 11 1,1 
2 107 11,7 2 12 1,2 
3 126 13,7 3 17 1,7 
4 145 15,8 4 80 8,1 
5 160 17,4 5 135 13,7 
6 118 12,9 6 252 25,5 
7 134 14,6 7 480 48,6 
Totalt 918 100 Totalt 987 100 

Jag får bra service                   Företaget bakom har lång erfarenhet 

48e.   n  % 48f.   n  % 
1 209 23,5 1 86 9,6 
2 84 9,4 2 52 5,8 
3 106 11,9 3 60 6,7 
4 146 16,4 4 131 14,6 
5 102 11,5 5 142 15,8 
6 120 13,5 6 201 22,4 
7 123 13,8 7 224 25,0 
Totalt 890 100 Totalt 896 100 

Företaget bakom har ett bra rykte 

48g n  %    
1 50 5,6    
2 33 3,7    
3 47 5,3    
4 126 14,1    
5 153 17,1    
6 210 23,5    
7 274 30,7    
Totalt 893 100    
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Hur viktig är följande information om varumärket för dig? 
Information om sortimentet                   Information om erbjudande och aktiviteter 

49a.   n  % 49b.   n  % 
1 142 15,2 1 221 22,9 
2 65 6,9 2 108 11,2 
3 94 10,0 3 95 9,9 
4 175 18,7 4 185 19,2 
5 175 18,7 5 153 15,9 
6 156 16,6 6 118 12,3 
7 130 13,9 7 83 8,6 
Totalt 937 100 Totalt 963 100 

Information om tillverkning av produkterna                 Information om företaget bakom varumärket 

49c.   n  % 49d.   n  % 
1 227 24,1 1 244 25,6 
2 130 13,8 2 155 16,3 
3 140 14,9 3 154 16,2 
4 163 17,3 4 163 17,1 
5 118 12,5 5 117 12,3 
6 88 9,3 6 59 6,2 
7 76 8,1 7 61 6,4 
Totalt 942 100 Totalt 953 100 

När jag är missnöjd med varumärkets produkter… 
Hör jag av mig till företaget eller återförsäljaren        Köper jag inte produkten igen 

50a.   n  % 50b.   n  % 
1 23 26,2 1 221 24,1 
2 81 9,1 2 119 13 
3 79 8,9 3 98 10,7 
4 83 9,3 4 100 10,9 
5 115 12,5 5 103 11 
6 115 12,9 6 103 11,2 
7 185 20,8 7 176 19,2 
Totalt 891 100 Totalt 918 100 

Avråder jag andra från att köpa produkten 

50c n  %    
1 236 26,5    
2 101 11,3    
3 110 12,3    
4 118 13,2    
5 137 15,4    
6 90 10,1    
7 99 11,1    
Totalt 891 100    

Jag köper det här varumärket för att 
Det är trendigt                   Det är prisvärt 

51a.   n  % 51b.   n  % 
1 435 46,2 1 126 12,9 
2 110 11,7 2 74 7,6 
3 76 8,1 3 101 10,4 
4 103 10,9 4 151 15,5 
5 94 10 5 158 16,2 
6 68 7,2 6 156 16 
7 56 5,9 7 208 21,4 
Totalt 942 100 Totalt 974 100 
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Det är miljövänligt                   Det står för hög kvalitet 

51c.   n  % 51d.   n  % 
1 264 35,6 1 38 3,9 
2 111 15 2 23 2,4 
3 88 11,9 3 44 4,6 
4 122 16,5 4 114 11,8 
5 50 6,7 5 147 15,2 
6 50 6,7 6 214 22,1 
7 56 7,6 7 387 40 
Totalt 741 100 Totalt 967 100 

När varumärkets produkter inte finns tillgängliga hos mitt vanliga inköpsställe vidtar jag följande 
åtgärd: 
Köper en liknande produkt av samma varumärke        Köper en liknande produkt av annat varumärke 

52a.   n  % 52b.   n  % 
1 171 18,9 1 190 19,8 
2 66 7,3 2 95 9,9 
3 65 7,2 3 92 9,6 
4 172 19 4 154 16,1 
5 148 16,3 5 159 16,6 
6 138 15,2 6 136 14,2 
7 147 16,2 7 133 13,9 
Totalt 907 100 Totalt 959 100 

Väntar på att produkten återkommer 
 i sortimentet                   Vänder mig till en annan återförsäljare 

52c.   n  % 52d.   n  % 
1 222 24,3 1 158 16,9 
2 105 11,5 2 66 7,1 
3 89 7,2 3 87 9,3 
4 129 9,7 4 136 14,5 
5 140 14,1 5 131 14 
6 103 15,3 6 154 16,5 
7 127 13,9 7 204 21,8 
Totalt 916 100 Totalt 936 100 

Avstår helt från köp 

52e n  %    
1 414 45,4    
2 117 12,8    
3 104 11,4    
4 127 13,9    
5 51 5,6    
6 42 4,6    
7 56 6,1    
Totalt 911 100    

Avstår helt från köp 

52e n  %    
1 – 5 % 137 16,4    
6 – 10 % 383 33,8    
11 – 25 % 251 30    
26 – 50 % 85 10,2    
Över 50 % 64 7,6    
Vid prishöjning slutar jag att köpa 17 2    
Totalt 837 100    
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Bilaga 3 - Redovisning av bortfall 

Fråga Ej svarat Vet ej  Fråga Ej svarat Vej ej 
1. 3  43. 15 16 
2. 9  44. 13 33 
3. 14  45 a. 35 15 
4. 13  45 b. 28 12 
5. 11  45 c. 50 32 
6. 18  45 d. 29 18 
7. 7  45 e. 50 31 
8. 10  46 a. 36 27 
9. x  46 b. 30 29 
10. x  46 c. 51 40 
11.  x  46 d. 23 31 
12. 10  46 e. 52 35 
13. 10  47 a. 39 25 
14. 8  47 b. 20 38 
15. 6  47 c. 43 26 
16. 8 25 48 a. 38 6 
17. 5 19 48 b. 27 12 
18. 12 30 48 c. 47 47 
19. 11 32 48 d. 21 4 
20. 9 40 48 e. 50 72 
21. 9 63 48 f. 27 88 
22. 9 55 48 g. 49 70 
23. 10 22 49 a. 54 21 
24. 9 5 49 b. 24 25 
25. 13 41 49 c. 44 26 
26. 9 21 49 d. 27 32 
27. 15 177 50 a. 40 81 
28. 10 72 50 b. 29 64 
29. 10 36 50 c. 53 68 
30. 12 19 51 a. 47 23 
31. 7 34 51 b. 24 14 
32. 11 130 51 c. 42 222 
33. 8 78 51 d. 19 26 
34. 7 407 52 a. 55 50 
35. 8 25 52 b. 34 19 
36. 13 153 52 c. 66 30 
37. 10 35 52 d. 34 42 
38. 9 17 52 e. 61 40 
39. 9 30 53. 13 162 
40. 8 24    
41. 8 69    
42 a. 44 18    
42 b. 28 18    
42 c. 47 20    
42 d. 33 33    
42 e. 54 36    
42 f. 29 38    
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Bilaga 4 – Sammanfattningar/abstracts 

Abstract – “Information exchange within a customer’s network” 

Date:  May 27th, 2009 

Level:  Master thesis in marketing, 15 ECTS  

Institution:   School of Sustainable development of society and technology, 

Mälardalen University  

Authors:  Charles Bennström  Joacim Björkvall  

 August 27th, 1985   October 9th, 1986 

Title:  Information exchange within a consumer’s network 

Tutor:  Cecilia Lindh  

Purpose:   Through a descriptive analysis investigate and describe the information 

exchange in detail by measuring to what extent it exists between a 

consumer and other actors within his/her network. Also to investigate 

what information and which actors that influences the relationship 

between the consumer and the company behind the brand. 

Keywords:   Business relationships, brand, information exchange, relationship 

perspective. 

Method:  An extensive survey with 1012 participants was carried out in order to 

be analyzed through a descriptive analysis. 

Conclusion:  A consumer is part of a larger information exchange with actors such as 

family, friends and retailers. It has also been established that 

information concerning the product range of the brand as well as offers 

and activities was the most important for the consumer and in that way 

information that affects the relationship between the consumer and the 

company behind the brand. As retailers turned out to be the actor being 

the number one provider of this kind of information it also means that it 

is important for the consumers relationship to the company behind the 

brand. Friends and family also turned out to be important as consumers 

to a large extent used the same brands as people close to them. 

Consumers relationships to family, friends and retailers can therefore 

be described as connected relationships to the relationship between the 

consumer and the company behind the brand.  
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Sammanfattning – ”Informationsutbyte inom en konsuments nätverk” 

Datum:  27 maj, 2009 

Nivå:  Magisteruppsats i marknadsföring, 15 ECTS 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,  

 Mälardalens Högskola 

Författare:  Charles Bennström  Joacim Björkvall  

 27 augusti, 1985   9 oktober, 1986 

Titel:  Informationsutbyte inom en konsuments nätverk 

Handledare:  Cecilia Lindh 

Syfte:   Att med hjälp av en deskriptiv analys kartlägga informationsutbytet i 

detalj genom att mäta i vilken utsträckning det sker ett 

informationsutbyte mellan konsument och övriga aktörer inom 

nätverket samt att undersöka vilken information och vilka aktörer 

som påverkar en konsuments relation till företaget bakom 

varumärket. 

Nyckelord:  Affärsrelation, informationsutbyte, varumärke, relationssynsätt 

Metod:   En omfattande enkätundersökning med 1012 stycken respondenter 

genomfördes för att sedan analyseras genom en deskriptiv ansats. 

Slutsats:  En konsument innehar ett större informationsutbyte med aktörer 

såsom familj, vänner och återförsäljare. Det har även konstaterats att 

information gällande varumärkets sortiment samt erbjudanden och 

aktiviteter var den viktigaste informationen för konsumenter och 

således information som påverkar relationen mellan konsument och 

företaget bakom varumärket. Då återförsäljare visade sig vara den 

aktör som bidrog med den i särklass största delen av denna typ av 

information betyder det att den också är betydelsefull för 

konsumenters relation till företaget bakom varumärket. Vänner och 

familj visade sig också vara påverkande då konsumenter i hög grad 

använde samma varumärke som personer i dess närhet. 

Konsumenters relationer till familj, vänner samt återförsäljare kan 

därför beskrivas som kopplade relationer till relationen mellan 

konsument och företaget bakom varumärket. 
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Abstract – “Trust”  

Date:  May 27th, 2009 

Level:  Master thesis in marketing, 15 ECTS  

Institution:   School of Sustainable development of society and technology, 

Mälardalen University  

Group: 2239 

Authors: Jessica Bjälevik   Anna Vartiainen   

 March 21st, 1986   October 14th, 1981 

Title:  Förtroende/Trust 

Tutor:  Cecilia Lindh  

Purpose:   The purpose of this chapter is to investigate and describe the 

importance of the brand for trust in the business relationship between a 

consumer and a company. It will be described what parts trust consists 

of and their importance in the ongoing relationship. It will also be 

investigated if the parts of trust from a traditional perspective are as 

important in the relationship between consumers and companies. An 

investigation about the brand’s and trust’s importance in the business 

relationship will be carried out, which will result in a descriptive- and to 

a certain part correlation analysis.  

Keywords:  Trust, brand and business relationships, relationship perspective. 

Method:   An extensive survey with 1012 participants was carried out in order to 

be analyzed through a descriptive and correlative analysis. 

Conclusion:   The parts of trust from an ongoing business relationship between 

companies are as important in the relationship between a consumer 

and a company. The brand is an important part of the relationship 

and for the fact that trust will exist between the parties.  Trust is a 

broad concept and consists of many different part, or concepts, that 

are elementary for the parties to feel safe. The consumer has a 

relationship with the company through a brand and the trust affects 

how good and profitable the business relationship is. The result of 

the study also confirms that the brand is of great importance for the 

trust of the consumer.  

 

 



 

146 

 

Sammanfattning – ”Förtroende” 

Datum:  27 maj, 2009 

Nivå:  Magisteruppsats i marknadsföring, 15 ECTS 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,  

 Mälardalens Högskola 

Grupp: 2239 

Författare:  Jessica Bjälevik   Anna Vartiainen   

 21 mars, 1986   14 oktober, 1981 

Titel:  Förtroende 

Handledare:  Cecilia Lindh 

Syfte:   Kapitlets syfte är att undersöka och beskriva vilken betydelse 

varumärket har för förtroendet i relationen mellan konsument och 

företag. Det beskrivs vilka beståndsdelar som utgör förtroende och 

deras betydelse i den pågående relationen. Det undersöks även om 

förtroendets beståndsdelar ur ett traditionellt synsätt är lika viktiga i 

relationen mellan konsument och företag. En undersökning om 

varumärkets och förtroendets betydelse i relationen kommer att 

genomföras vilken resulterar i en deskriptiv- och till viss del 

korrelationsanalys. 

Nyckelord:  Förtroende, varumärke, affärsrelation, relationssynsätt 

Metod:   En omfattande enkätundersökning med 1012 stycken respondenter 

genomfördes för att sedan analyseras genom en deskriptiv- och 

korrelerande analys. 

Slutsats:  Förtroendets beståndsdelar I en pågående affärsrelation mellan 

företag är lika viktiga i en relation mellan konsument och företag. 

Varumärket är en viktig del i relationen och för det faktum att 

förtroende ska existera mellan parterna. Förtroende är ett brett 

begrepp som utgörs av många olika beståndsdelar, eller begrepp, 

som är grundläggande för att parterna ska känna sig säkra. 

Konsumenten har en relation med företaget genom varumärket och 

förtroendet påverkar hur bra och lönsam affärsrelationen är. 

Resultatet av studien bekräftar även att varumärket är av stor 

betydelse för förtroendet i relationen.   
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Abstract – “Commitment - The importance of the brand for commitment” 

Date:  May 27th, 2009 

Level:  Master thesis in marketing, 15 ECTS  

Institution:   School of Sustainable development of society and technology, 

Mälardalen University  

Group: 2138 

Authors: Helene Kaspersson   Stefan Sjöblom   

 March 25th, 1985   December 31st, 1987 

Title:  Commitment – The importance of the brand for commitment 

Tutor:  Cecilia Lindh  

Keywords:  Commitment, mutual commitment, business relationship, brands. 

Purpose:   The purpose with this chapter is to give a general knowledge about 

mutual commitment in a business relationship. This chapter does also 

have the purpose to investigate how a brand affects the degree of 

commitment in an ongoing business relationship, in which the buyer is a 

customer and the seller is a company. The theoretical framework 

consists of theories from industrial business relationships.  

Method:   An extensive survey with 1012 participants was carried out in order to 

be analyzed through a descriptive and correlative analysis. 

Conclusion:  The conclusions from this chapter have shown that the companies’ 

degree of commitment is experienced to be high when the customer has 

a high degree of commitment to the business relationship. This resulted 

in the conclusion that theories from industrial markets also are 

applicable when studying the relationship between customer and 

company. The brand isn’t the only thing that affects the degree of 

commitment since the customer experience the brand as important but 

still can consider buying other brands. This chapter has shown that 

there is a connection between the customers’ actual degree of 

commitment and the perception of the company’s. This chapter has also 

result in the conclusion that the degree of commitment is high when it 

comes to business relationships with brands that the customer 

experience as important.  
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Sammanfattning – ”Commitment - Varumärkets betydelse för engagemang” 

Datum:  27 maj, 2009 

Nivå:  Magisteruppsats i marknadsföring, 15 ECTS 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,  

 Mälardalens Högskola 

Grupp: 2138 

Författare: Helene Kaspersson   Stefan Sjöblom   

 25 mars, 1985   31 december 1987 

Titel:  Commitment – Varumärkets betydelse för engagemang 

Handledare:  Cecilia Lindh 

Nyckelord:  Engagemang, ömsesidigt engagemang, affärsrelation, varumärken. 

Syfte:   Syftet med detta kapitel är att ge en generell kunskap om vad 

ömsesidigt engagemang är i en affärsrelation. Detta kapitel syftar även 

till att, med teorier från industriella affärsrelationer, undersöka hur ett 

varumärke påverkar graden av engagemang i en pågående 

affärsrelation där säljaren är ett företag och köparen är en konsument.  

Metod:   En omfattande enkätundersökning med 1012 stycken respondenter 

genomfördes för att sedan analyseras genom en deskriptiv- och 

korrelerande analys. 

Slutsats:   Slutsatserna i detta kapitel har påvisat att i affärsrelationer där 

förekomsten av engagemang är hög hos kunden upplevs även företagets 

engagemang som högt. Detta medför att teorier från industriella 

marknader gällande ömsesidigt engagemang även är tillämpbara när 

köpare och säljare är konsument respektive företag. Varumärket är 

dock inte den enda faktorn som påverkar förekomsten av engagemang. 

Detta eftersom kunden upplever varumärket som viktigt men ändå kan 

tänka sig att köpa andra varumärken. Detta kapitel har visat att det 

finns ett positivt samband mellan kundens egen grad av engagemang 

och dennes uppfattning av företagets grad av engagemang. Det vill säga, 

när kunden upplever sig vara engagerad i en affärsrelation upplever 

denne även att företaget bakom varumärket är engagerad. Det har även 

påvisats att förekomsten av engagemang är hög i affärsrelationer med 

varumärken som kunden är beroende av och anser vara viktiga.  
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Abstract – “Brands and mutual adaptation in a business relationship” 

Date: May 27th 2009 

Level:  Master thesis in marketing, 15 ECTS  

Institution:   School of Sustainable development of society and technology, 

Mälardalen University  

Authors: Anna Byström   Astrid Lindholm 

 24th November 1986  23rd October 1979 

Title:  Brands and mutual adaptation in a business relationship 

Tutor:  Cecilia Lindh  

Keywords:  Adaptation, brand and business relationships. 

Research 

questions: To which extent is the adaptation in a relationship between a 

consumer and a company mutual? 

 What importance does a band have in a business relationship where 

the adaptation is mutual? 

Purpose:   The purpose of this chapter is to investigate and describe how the 

adaptations of the consumer and the company relate and in what 

extent the adaptation is mutual in such a business relationship. The 

study also aims to investigate the importance of the brand in a 

business relationship where both parties mutually adapt to each 

other. 

Method: The quantative study was based on secondary data from books and 

articles within the subject adaptation, brands and business 

relationships. A survey was conducted in order to collect the primary 

data and resulted in 1012 collected questionnaires. A descriptive, 

correlative and an index analysis were used to evaluate the results. 

Conclusion:  The study showed that the adaptation which occurs between 

consumer and company is mutual top a great extent and that the 

brand is of great importance for this mutual adaptation. The 

respondents thought that the company made adaptations to a 

greater extent than they did. However, it showed that a higher 

degree of adaptation from both parties is common in a business 

relationship.  
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Sammanfattning – ”Varumärken och ömsesidig anpassning i en affärsrelation” 

Datum:  27 maj, 2009 

Nivå:  Magisteruppsats i marknadsföring, 15 ECTS 

Institution:  Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,  

 Mälardalens Högskola 

Författare:  Anna Byström   Astrid Lindholm 

 24 november 1986  23 oktober 1979 

Titel:  Varumärken och ömsesidig anpassning i en affärsrelation 

Handledare:  Cecilia Lindh 

Nyckelord:  Anpassning, varumärke, affärsrelation 

Frågeställning:  I vilken utsträckning är anpassningen ömsesidig i en relation mellan 

konsument och företag? 

 Vad har varumärket för betydelse i en affärsrelation där 

anpassningen är ömsesidig? 

Syfte:   Kapitlets syfte är att studera hur konsumentens och företagets 

anpassningar förhåller sig till varandra och i vilken utsträckning 

anpassningen är ömsesidig i en sådan affärsrelation. 

Undersökningen ämnar även mäta vilken betydelse varumärket har i 

en affärsrelation där de båda parterna ömsesidigt anpassar sig till 

varandra. 

Metod:   Studien var av kvantitativ karaktär och baserades på sekundärdata i 

form av böcker och artiklar inom ämnena anpassning, varumärken 

och affärsrelationer. Som datainsamlingsmetod användes en 

enkätundersökning med bekvämlighetsurval där 1012 svar samlades 

in. Resultatet analyserades genom deskriptiv analys samt 

korrelations- och indexanalys. 

Slutsats:  Studien visade att de anpassningar som sker mellan konsument och 

företag i stor utsträckning är ömsesidiga och att varumärket spelar 

en viktig roll för denna ömsesidiga anpassning. Respondenterna 

ansåg att företagets anpassningar skedde i större utsträckning än 

deras egna anpassningar, det framkom dock att en högre grad av 

anpassning från båda parterna i affärsrelationen är vanligt 

förekommande. 


