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Sammanfattning 
Ett besök på Ica fick oss som kommande uppsatsförfattare att begrunda hur vi resonerar 

i våra val av varumärken i dagligvaruhandeln. Efter en snabb visit kunde vi konstatera 

att dessa val sedan lång tid tillbaka är bestämda och djupt rotade i vårt undermedvetna. 

Tankarna fördes vidare och blev sedan inledningsfasen till de två grundpelare som 

genomsyrar denna uppsats – lojalitet och lågengagemang. Med dessa grundpelare som 

stöd kom vi sedan att ifrågasätta oss varför hög lojalitet inte nödvändigtvis bygger på ett 

djupt engagemang. Detta med utgångspunkt i att vi båda var fast beslutna om vilka 

varumärken vi valde. Varumärken som vi sedan barnsben exponerats för och som vi så 

länge vi kan minnas varit trogna, utan att egentligen kunna motivera varför. Ofta pratar 

man bara om det stora, ledande och omtalande varumärkena som exempelvis Apple. 

Varför pratar ingen om varumärken inom produktkategorierna som diskmedel och 

tandkräm? Varumärken som vi ofta utsätts för och på så vis förhåller oss i en relation 

till. Vårt fokus kom sedan att hamna på just dessa två produktkategorier. 

 

Vi genomförde en kvalitativ studie på sex personer. Frågorna var sammanfattande i en 

intervjuguide utformade efter fem olika teorier: branding, konsumentfunktioner, 

konsumentperspektiv, konsumentbeteende och lågengagemang. Teorier som vi ansåg 

kunna koppla ihop med våra grundpelare hög lojalitet och lågengagemang.  

 

Resultatet visade på att informanterna väljer sina varumärken utifrån hur pass 

exponerade de blivit inför dessa. Detta medför i sin tur att informanterna väljer att 

blunda för andra varumärken inom produktkategorierna diskmedel och tandkräm. Ingen 

av informanterna kunde motivera sina val utan talade om en ”känsla” som det helt enkelt 

inte kunde sätta fingret på. En känsla som gör informanterna tillfredsställda, utan att 

egentligen veta vad som ligger bakom denna tillfredsställelse. En slutsats vi kunde 

urskilja var att skillnaden mellan hög- och lågengagemang är huruvida man kan sätta 

fingret på denna ”känsla” eller inte. 

 

 

Nyckelord: lojalitet, lågengagemang, varumärke, dagligvaror, diskmedel, tandkräm	    
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1 Inledning 
När vi hör ordet varumärke förs tankarna oftast till någon av de stora, omtalade 

varumärkesjättarna eller till de varumärken som på något vis engagerar oss personligen. 

En del skulle exempelvis kunna prata länge om Apple och deras produkter, eller om 

Google och deras företagskultur, men få eller ingen skulle sannolikt yttra sig om 

varumärken i produktkategorier som diskmedel eller tandkräm. Yes diskmedel återfinns 

i många svenska hem, men vad har vi egentligen för relation till den välkända 

plastflaskan med röd logotyp och grönt innehåll?  
 

Både inom produktkategorierna diskmedel och tandkräm finns stora, välkända 

varumärken med en dominerande ställning på marknaden, men utan den uppmärksamhet 

från media som Apple och Google har och utan det djupa personliga engagemanget 

bland sina köpare. En trolig anledning kan vara att de är basala för alla hushåll. Men 

borde vi ändå inte veta mer om dem – och hur resonerar vi i våra val? Hur upplever vi 

egentligen denna typ av produkter? 

 

De flesta av oss, för att inte säga alla, har ett antal sådana varumärken i vår vardag. 

Varumärken vi litar på och är trogna, men därutöver inte fäster så stort avseende vid. 

Det handlar inte enbart om kategorier som diskmedel eller tandkräm, eller om tvålen 

eller rengöringsmedlet vi använder. Det kan vara kaffet vi dricker och det kan för många 

av oss även vara bilen eller datorn. Vi respekterar dem, vi vill absolut inte byta ut dem, 

men vi pratar sällan om dem – och kommer definitivt aldrig att starta en facebookgrupp 

för något av dem. Ändå gör de stor nytta för oss, varje dag. De sparar tid åt oss. När vi är 

i matbutiken sträcker vi bara ut handen och plockar dem till oss. När vi ska byta bil gör 

vi ingen större informationssökning utan åker bara till bilhandlaren och tittar på en nyare 

modell av det gamla märket. De bevarar också vårt goda humör, eftersom de levererar 

det vi förväntar oss och sällan eller aldrig gör de oss besvikna. Dessutom vet vi exakt 

vad vi ska använda dem till och hur vi använder dem. Kort sagt, de ger oss tid över till 

annat, exempelvis till att dyrka och engagera oss i andra varumärken som vi har en 

mycket starkare relation till. 

 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på det som vi kommer att benämna 

dagligvarumärken. Vi har begränsat oss till de två produktkategorierna diskmedel och 
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tandkräm, vilka vi tror är tydliga exempel på den här typen av varumärken: hög lojalitet 

men lågt engagemang.  

 

Vi tycker det är dags att dessa ”grovjobbare” på varumärkesarenan äntligen får lite 

berättigad uppmärksamhet. 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa varför hög lojalitet inte nödvändigtvis bygger på 

djupt engagemang, vilket vi tror är fallet för just produktkategorierna diskmedel och 

tandkräm. För att kunna besvara nedanstående frågeställningar har vi använt oss av 

teorier som vi finner relevanta för vårt ämnesval och empiri i form av djupgående 

kvalitativa intervjuer.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

Ø Hur väljer informanterna varumärken inom produktkategorierna diskmedel och 

tandkräm?   

Ø Vad grundar informanterna dessa val på? 

Ø Vad är det som bidrar till en hög lojalitet, men ett lågt engagemang?  

2.1 Material och avgränsning 
Det finns åtskilliga teorier som berör varumärken. Svårigheten har för oss varit att välja 

ut och peka på de mest relevanta för vårt ämnesval. Vårt primära fokus ligger på 

konsumentlojaliteten sett till två produktkategorier, diskmedel och tandkräm, som 

införlivar ett lågt engagemang hos sin kundkrets. Väsentligt för oss blir då naturligtvis 

att beröra och avgränsa oss till teorier som redogör för just lojalitet och lågengagemang.  

 

Vad gäller empirin för denna uppsats kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer till en 

avgränsning av sex stycken personer. Dessa personer representerar åldrarna 20-30 och 

består av fyra kvinnor respektive två män.  
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3 Tidigare forskning 
Varumärkesteorier återfinns i en del olika uppsatser på bl.a. uppsatser.se. Oftast kopplas 

dessa samman med tankar och empiriskt underlag gällande högengagemangsprodukter - 

och tjänster. De begrepp som då utreds och undersöks är exempelvis identitetsskapande, 

marknadskommunikation, varumärkesbyggande samt varumärkeslojalitet. Detta är 

begrepp som vi också avser att utreda men med vårt fokus på 

långengagemangvarumärken hoppas vi kunna tillföra något nytt inom ämnesområdet.  
 

I boken Strategic brand management skriver författarna delvis om vårt förhållningssätt 

vid våra val av dagligvaror. Denna bok benämner ett flertal intressanta aspekter och 

synvinklar och har därför blivit en ledande komponent i valet av våra  

teorier.  

4 Bakgrund 
Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är många av våra dagligvarumärken väldigt 

intressanta. På listan över de 50 mest populära varumärken toppar kanske något oväntat 

Yes diskmedel och Colgate ligger på plats 23, trots att det är varumärken som 

förmodligen få personer har ett aktivt och djupare engagemang i (Cityshoppa: 2011). 

Yes popularitet är av ett helt annat slag än till exempel Guccis eller Porsches. Inom 

handeln gällande dagligvarumärken handlar det om en tyst, lågmäld, vardaglig relation 

mellan varumärke och köpare där ingen av parterna egentligen önskar en djupare 

inblandning i den andra. På listan över sådana varumärken finner vi även andra 

varumärken som Ajax, Findus, Alvedon och Gevalia. Alla framgångsrika, alla med 

betydande marknadsandelar och evigt lojala konsumenter men knappast varumärken vi 

använder oss av för att imponera på andra eller identifiera oss själva med. 

4.1 Idéns framväxt 
Tanken om denna uppsatsidé tillkom under ett besök på Ica Karlaplan, i Stockholm 

innerstad. Innan vi gick in i den lilla dagligvaruhandeln hade vi fört en dialog gällande 

olika varumärken och huruvida vi var lojala mot dessa eller inte. Väl på plats inne i 

butiken spreds vi åt olika håll och plockade snabbt på oss de varor vi var ute efter. Trots 

det enorma varumärkesutbudet tog det oss bara ett fåtal minuter att göra våra val. Efteråt 

konstaterade vi något som vi tidigare inte fört någon vidare reflektion över – 



Varumärken alla köper, men ingen pratar om.        Håkansson & Nilsson 

	   7	  

medvetenheten kring valet av dagligvaror finns hela tiden med oss men i det 

undermedvetna.   

 

Med denna tanke i bakhuvudet började vi sedan att ”spinna” vidare och vi lät boken 

Buyology, författad av Martin Lindstrom, bli vårt startskott. Enligt Lindstrom tänker de 

flesta konsumenter på sitt val gällande dagligvaror i mindre än två sekunder. Många 

människor skulle hävda att dessa är rationella val, men om våra tankebanor kring dessa 

val skulle uttalas skulle de kunna se ut som följande: 

 

”Jag väljer tandkrämen Colgate för att jag associerar den med barndomen. 

Enda sedan dess har jag använt mig av detta märke och därför litar jag på det. 

Är innehållet egentligen bra för mina tänder? Pepsodent står bredvid på 

hyllplanet. Det kostar lite mindre, men får man inte vad man betalar för? Jag 

väljer Colgate”.  

       (Lindstrom 2008: 129) 

 

En liknande tankebana skulle vi kunna föra kring alla val av dagligvaror. Dessa är 

placerade i vårt undermedvetna, men härstammar från vår livslängds olika associationer 

– både positiva som negativa (Lindstrom 2008: 130).  

4.2 Varumärkets historia 
I den bemärkelse som vi pratar om varumärken idag är något som är relativt nytt. 

Startpunkten för det stora intresset för varumärkesstrategi och varumärkesbyggande, 

som vi medvetet och omedvetet stöter på varje dag, började i samband med ett antal 

stora uppköp av olika företag i slutet på 1980-talet. Ett exempel på detta är Nestlés köp 

av Rowntree för drygt 40 miljarder kronor, ett så pass stort belopp att hela Rowntrees 

årliga vinst för 25 år inte skulle täcka affären. För många var detta chockerande då 

varumärken som Smarties, Kit-Kat och After-Eight värderades till så stora summor. Det 

var alltså inte den materiella tillgången man betalade för, utan just varumärkena 

(Håkansson 2004: 13). 

 

Vikten av att förvalta ett varumärke var inte ny, men att man nu faktiskt kunde mäta det 

i form av stora summor pengar fick många att förstå innebörden av vad ett varumärke 

betyder. Företagsledare och ägare började få upp ögonen för en tillgång de mer eller 
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mindre inte visste att de haft, man började till och med föra in varumärkets värde i 

balansräkningen. Detta är vad som idag kallas varumärkeskapital (brand equity), ett 

begrepp man ser ganska ofta (Håkansson 2004: 14).  

4.3 Megavarumärket – allt för alla 
I takt med att varumärket som en ekonomisk tillgång blev känt, började många företag 

försöka utnyttja detta till fullo. Varumärket blev som en gratis tillgång. En arbetare kan 

inte klonas för att öka omsättningen, men med ett varumärke hade man inte det 

problemet. Colgate började exempelvis sälja färdigmat, Harley Davidson barnkläder och 

Smith & Wesson cyklar. Man trodde att människor skulle cykla på sin Smith & Wesson 

till skjutbanan för att skjuta med sin Smith & Wesson. Man trodde att man skulle kunna 

skapa ett megavarumärke, ett varumärke som vi kan vakna med och ha med oss hela 

dagen för att sedan vaggas till sömns med. I boken Det missförstådda varumärket – myt 

och sanning om företagets främsta tillgång skriver Bengt Håkansson följande:  

 

”Drömmen om megavarumärket blev därför aldrig mer än en dröm, eller i vissa 

fall en mardröm. Den strider nämligen mot det mest elementära och självklara, 

nämligen att ett starkt varumärke aldrig kan vara allt för alla, utan tvärtom 

måste erbjuda något speciellt för vissa utvalda.”  

                                                                                             (Håkansson 2004: 17).  

5 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt urval av teorier. Vi inleder med en del 

allmänna definitioner och begreppsbeskrivningar då vi anser att dessa är viktiga att ha 

med sig inför kommande läsning. Vidare kommer vi först att gå in på 

varumärkesbyggnad för att sedan kunna redogöra för vilka funktioner varumärken fyller 

för oss människor och hur vi resonerar i våra val av produkter. Avslutningsvis fokuserar 

vi på Elliot och Percys teorier kring lågengagemang och huruvida detta påverkar våra 

köpbeslut.  

 

De fem olika teoretiska perspektiv vi har riktat in oss på är: branding 

(varumärkesbyggande), konsumentfunktionerna hos ett varumärke, konsumentens 

perspektiv, konsumentbeteende och lågengagemang.  
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Samtliga perspektiv härstammar, i grund och botten, från lojalitet och lågengagemang 

men belyser dessa komponenter ur två olika synvinklar.  Dels ur företagens perspektiv 

och hur dessa strävar efter konsumentens uppmärksamhet. Dels hur konsumenten ser på 

företagen och deras varumärkesstrategier. Båda perspektiven är relevanta då de går hand 

i hand, utan det ena finns inte det andra. Finns det varumärken finns det konsumenter 

och vice versa.  

5.1 Definitioner 

5.1.1 Varumärke   

Begreppet varumärke har vi svenskar bara ett ord för, men engelskan använder sig av 

två. Detta för att markera skillnaden mellan varumärkets juridiska och kommersiella 

natur. Trademark avser det juridiskt skyddade ord- eller figurmärket, logotypen. Brand 

syftar till den uppfattning som varumärkesägaren, genom inarbetning i målgruppen, 

kopplat till ordmärket eller figurmärket (Melin 1999: 30-31). 

5.1.2 Trademark  

 ”... kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan” (1§ Varumärkeslagen, 

1960: 644). 

5.1.3 Brand  

Volvo betyder ingenting för en icke latinkunnig då namnet inte återkopplar till vilken 

slags produkt företaget tillverkar och marknadsför. Företaget valde att fokusera på 

säkerhet från tidigt 1960-tal. Detta ledord kom att genomsyra såväl produktutveckling 

som marknadskommunikation. Resultatet är att Volvo idag, på de marknader som 

varumärket är verksamt, associeras med säkerhet. På samma sätt har BMW valt att 

fokusera på körglädje. Säkerhet är alltså Volvos brand medan körglädje kan kopplas till 

BMW (Håkansson 2004: 42-43). 
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5.1.4 Dagligvarumärken 

Med termen dagligvarumärken syftar vi på varumärken som återfinns i 

dagligvaruhandeln. Vi vill använda en särskild benämning för dessa då vi tydligt önskar 

understryka och särskilja varumärken inom denna kategori från andra produkter och 

varumärken i vår uppsats. Kort sagt, vad vi menar, är produkter och varumärken som vi 

köper i mataffären.  

5.2 Branding - varumärkesbyggande 
Branding syftar till företagens och organisationernas varumärkesbyggande. Majken 

Schultz och Mary Jo Hatch beskriver detta som en process som etablerar, bygger upp 

och vårdar ett ömsesidigt förhållande mellan ett företag och dess interna samt externa 

intressenter. Det finns åtskilliga sätt att bygga upp och upprätthålla ett brand och de 

varumärken som finner en framgångsrik strategi kommer att erbjuda samtliga 

intressenter förtroende, kvalitet och attraktion. Den bakomliggande grunden bakom 

strategier och ledord är att skapa en tillhörighet. Denna tillhörighet har som mål att 

förena olika företags värderingar och förhoppningar samt införliva dessa bland alla 

inblandade parter. Ett starkt brand erbjuder alltså sina konsumenter ett lovande koncept 

som dessutom bidrar till en önskan om att komma tillbaka efter mer (Schultz och Jo 

Hatch i Holger och Holmberg 2002: 141-142).   

 

Alan R. Andreasen och Philip Kotler skiljer sig något åt i sitt synsätt på 

varumärkesbyggande. De menar att varumärkesbyggande kan symbolisera en produkt, 

tjänst eller ett företag/organisation. De anser att varumärkesbyggande är att man arbetar 

utifrån en gemensam nämnare, vilken är att med symbolik plantera ett kort uttryck för 

vad ett varumärke erbjuder. Exempelvis är den allmänna uppfattningen att Volvo 

konnoterar till begreppet säkerhet, det betyder att Volvo med symbolik lyckats plantera 

detta uttryck hos oss med framgång genom sitt varumärke. Andreasen och Kotler liknar 

även branding vid storytelling och menar på att varumärken har lärt oss det mesta vi vet 

om oss själva. Tvååringar är exempelvis mer medvetna om olika seriefigurer än om 

husen i grannskapet. Andreasen och Kotler menar på att de är på detta vis som vi efter 

hand också börjar identifiera oss med hjälp av olika varumärken (Andreasen och Kotler 

2005: 167). Denna identifiering innebär också att vi tar oss an olika livsstilar och 

utsänder en slags image inför omgivningen genom olika varumärken. Apple-användaren 

har blivit ett klassiskt exempel på detta (Andreasen och Kotler 2005: 169).  
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5.3 Ett varumärkes konsumentfunktioner 
Ett etablerat varumärke fyller en rad olika funktioner för konsumenterna. Några av dessa 

redogörs här nedan.  

 

Varumärket som informationsbärare. Varumärken hjälper konsumenterna att orientera 

sig i vad sociologer ibland kallar the brandscape. Med the brandscape menas marknaden 

och dess information om olika produkters pris, kvalitet och funktion. Konsumenten kan 

lätt plocka ut ett varumärke, som en slags referenspunkt, och sedan jämföra för att kunna 

utvärdera det ”bästa köpet” (Melin 2006: 51). 

 

Varumärket som garant. En central betydelse för den enskilde konsumenten är ett 

varumärkes garantifunktion. Ett varumärke garanterar inte alltid produkter av hög 

kvalitet, men en jämn kvalitet garanteras alltid. Löftet om att erbjuda en jämn kvalitet är 

baserat på konsumentens behovstillfredsställelse och det är därför extra viktigt att detta 

hålls (Melin 2006: 51).  

 

Varumärket som riskreducerare. Köp av olika produkter kan förknippas med risker av 

ekonomisk, social och fysisk natur. Riskerna kan komma till uttryck vid köp av olika 

produkter, men dessa kan också reduceras om konsumenten väljer ett känt och 

väletablerat varumärke (Melin 2006: 52).  

 

5.4 Konsumentens perspektiv 
Consumer behaviour berör varumärkets roll i konsumenternas beslutsprocess och hur 

det påverkar märkesvalet. Oavsett vilken målgrupp man riktar sig till är det viktigt att 

förstå varför ett val görs. Varumärkets roll är inte helt självklar och beror på många 

andra faktorer. Trots att varumärke och produkt är intimt förknippade kan det skilja sig 

mycket beroende på produktkategori, köpsituation och graden av engagemang. En 

märkesprodukt består av ett varumärke och en produkt. Medan produkten kan förädlas 

med tiden består varumärket. Exempel på detta är Kelloggs, Coca-cola och Gillette.  
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Att ett varumärke har betydelse i valet av produkter har man visat i undersökningar. En 

undersökning visade att majoriteten av personerna som deltog föredrog Coca-cola 

framför Pepsi, men ett blindtest med samma personer visade motsatsen. Så fort 

deltagarna blev varse gällande att det istället valt Pepsi som favorit ändrade de genast 

uppfattning och menade på att Coca-cola ändå smakade bättre. Personerna som deltog 

föredrog alltså varumärket Coca-cola men produkten Pepsi (Melin 2006: 49-50). 

 

5.5 Konsumentbeteende 
Varumärken handlar inte om den faktiska produkten eller innehållet, utan om 

uppfattning om den. Uppfattningen sitter i konsumentens huvud, vilket egentligen 

betyder att varumärken handlar om att skapa en uppfattning. Elliot och Percy 

exemplifierar med ett test av läkemedel på två olika grupper av människor. Man gav den 

ena gruppen läkemedel från ett specifikt varumärke medan den andra gruppen erhöll 

exakt samma läkemedel fast utan namn. Resultatet blev att den grupp som fått 

läkemedlet med ett varumärkesnamn upplevde produkten som bättre (Elliot & Percy 

2007: 4).  

 

Den traditionella synen på konsumentbeteende betraktar konsumentens val utifrån 

följande steg: informationssamling, utvärdering av alternativ och beslut. Detta synsätt är 

en idealiserad bild av hur en rationell konsument borde konsumera, men sällan hur 

konsumenten faktiskt beter sig. Det är en två-stegs modell som hävdar att konsumenten 

är tillräckligt motiverad för att investera de mentala och fysiska engagemang som krävs 

för att samla och bearbeta information om en produkt. Information som är nödvändig för 

att kunna ta ställning och tillslut slå till och köpa (Elliot & Percy 2007: 5-6).  

Om vi tittar på en klassisk modell över konsumentbeteende kan vi ganska snabbt se att 

det inte heller stämmer överens med hur vi faktiskt konsumerar. 
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          (Elliot & Percy 2007: 6) 

 

1. Need/oppertunity recognition – behovet av en produkt uppstår när det nuvarande 

tillståndet inte stämmer överens med de ideala eller önskade tillståndet. Simpla behov 

som när något tar slut eller när en produkt har misslyckats med att tillfredsställa ett 

behov. Att köpa något som någon annan har eller av ren nyfikenhet är också exempel på 

detta (Elliot & Percy 2007: 6).  

 

2. Information search – information om produkten kan innefatta minnen och/eller att 

söka externt i sin omgivning. Majoriteten av konsumenterna, av de flesta produkter, 

söker i minnet och simpel kännedom kan vara avgörande för valet.  

 

Ett extremt exempel på detta är personer som ska köpa rengöringsmedel. De tar 

sammanlagt 13 sekunder på sig från att de går in i affären till att det tagit det valda 

varumärket på rengöringsmedelshyllan. Över 70 % tittade endast på ett varumärke, och 

endast 11 % tittade på mer än ett.  

 

Vad gäller extern informationssökning har studier på nybilsköpare visat att mer än 30 % 

av konsumenterna endast besökte en bilhandlare. Slutsatsen är att även produkter av hög 

prisklass inte får konsumenterna att söka ytterligare information från exempelvis reklam 

eller andra källor. Generellt bearbetas alltså väldigt lite information även när det gäller 

köp av dyrare produkter (Elliot & Percy 2007: 6-7).  
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3. Evaluation of alternatives – För att kunna välja mellan konkurrerande varumärken 

måste konsumenten bestämma sig för vilka beslutskriterierna är. Beslutskriterierna är 

produktens attribut, symbolik och känsla för vilka prestandan hos de konkurrerande 

varumärkena kan jämföras. Konsumenten använder också andra speciella och pålitliga 

attribut som pris och varumärke. Val kan också göras mellan två olika varumärken helt 

baserade på pris, paketets färg eller ett svagt minne av hur exempelvis något smakar.   

 

På senare år har det däremot visats att människors begränsning vad gäller att söka 

information påverkar sättet vi väljer produkt. Vi väljer hellre att bli lagom tillfredsställda 

på bekostnad av den energi och tid det tar att finna en produkt som maximerar 

tillfredställandet. Konsumenten använder så kallad rules-of-thumb vilket innebär (som 

visat sig vara ganska effektiv) att man bara väljer på simpla grunder som ”köp det 

billigaste” eller ”köp det mina föräldrar köper”. Sammanfattningsvis är konsumentens 

förmåga och intresse av att samla in objektiv information väldigt begränsad (Elliot & 

Percy 2007: 7-8).  

 

4. Purchase – Vad gäller köpet måste man skilja mellan köpbeslut och faktiskt köp. De 

finns många faktorer som kan störa mellan dessa två, den huvudsakliga är tid. Ju mer tid 

emellan köpbeslut och faktiskt köp, ju fler möjligheter finns det för oväntade faktorer att 

spela in som kan förändra den huvudsakliga intentionen med köpet. Ett köpbeslut måste 

inte finnas för ett faktiskt köp, i en affär kan exponering av varor och produkter fungera 

som ett substitut till köpbeslutet eller inköpslistan. En studie på konsumenter i 

mataffären visar att majoriteten väljer varumärke på plats, exempelvis väljer 83 % av 

konsumenterna vilket snacks det ska köpa väl inne i butiken. Att man ofta kommer hem 

med fler varor än vad som var tänkt eller planerat är ett tydligt tecken på detta (Elliot & 

Percy 2007: 8-9).  

 

5. Outcome of purchase – När det gäller det resultat konsumenten upplever av en 

särskild produkt, visar det sig också att upplevelsen inte är rationell. Konsumentens 

förutfattade och subjektiva förväntningar påverkar också det faktiskt upplevda resultatet. 

Förväntningarna finns där långt innan det faktiska köpet äger rum och beroende på vad 

som förväntas väljer konsumenten att försöka fokusera på dessa. Om konsumenten har 

låga förväntningar på produkten kommer låg prestanda heller inte skapa något större 

missnöje. Tvärtom skapar produkter med höga förväntningar som presterar dåligt stort 
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missnöje. Motsatsen gäller också när vi blir nöjda, om en produkt med låga 

förväntningar presterar bra blir vi tillfredsställda (Elliot & Percy 2007: 9).  

 

 

5.6 Lågengagemang 
Genom att titta på olika studier kan man få en bild av hur konsumenter med lågt 

engagemang, för en viss produkt, konsumerar. Det är tydligt att konsumenterna har låg 

vetskap om skillnaderna när det gäller olika varumärken, man uppfattar de olika 

varumärkena som väldigt snarlika. Om konsumenten har en uppfattning om ett enskilt 

varumärke är denna förmodligen ofta väldigt svag och kan därför lätt förändras. Att 

undvika fysisk och mental ansträngning tycks vara huvudmotivationen och valen görs 

snarare grundat på de man köpt tidigare (Elliot & Percy 2007: 11). 

  

I de flesta fall räcker endast kännedom om varumärket för att man ska vara villig att 

konsumera och valen görs endast mellan dessa, om inte någon sensationell faktor spelar 

in. Konsumenter har inom en kategori av produkter med lågt engagemang mellan tre till 

fem varumärken de väljer mellan, s.k. top-of-mind. Att bygga en top-of-mind kännedom 

för produkter med lågengagemang är med andra ord extremt viktigt och helt avgörande i 

många fall. Med andra ord kan det räcka med att vi sett en reklamfilm tillräckligt många 

gånger för att man ska köpa en produkt. En faktor till att en produkt kan bli av 

lågengagemangs typ är att den köps regelbundet. Med andra ord, har vi köpt ett 

varumärke några gånger är sannolikheten stor att vi också kommer att fortsätta med 

detta utan att föra någon vidare reflektion kring valet (Elliot & Percy 2007: 11). 

6 Metod 
I följande avsnitt kommer vi att inleda med att presentera och redogöra för vårt val av 

forskningsmetod. Vidare kommer vi att motivera vårt urval för att sedan kunna berätta 

om genomförandet av vår undersökning. Viktigt är också att ta hänsyn till de svårigheter 

som kan uppstå under genomförandets gång och avslutningsvis har vi därför valt att 

presentera dessa.   
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6.1 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjun 

som, enligt Kvale, befästs genom sju olika stadier: tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Denna uppdelning fungerar som en hjälp i 

själva forskningsprocessen och bidrar till att bevara ursprungsvisionen samt 

engagemanget under hela undersökningen. Genom att följa detta förlopp kommer vi 

undvika utsvävningar som kan leda till att vi går ifrån vårt ursprungssyfte och ämnesval 

(Kvale 1997: 84).   

Tematisering formulerar undersökningens syfte och beskriver ämnet innan intervjuandet 

tar sin början. I vårt fall bestod denna del av att förtydliggöra vårt syfte för att sedan 

utifrån detta kunna börja formulera våra frågor. Kvale exemplifierar detta med att 

undersökningens varför och vad måste besvaras på ett tydligt sätt innan man kan 

bestämma hur. Planering betyder just att man bör planera alla de sju stegen på ett sätt 

som gör att man får ut den kunskap man eftersträvar. Här tillägger Kvale att intervjuerna 

bör genomföras utefter en intervjuguide (se bilaga). Utformandet av denna var vi väldigt 

noggranna med då intervjuguiden har en avgörande betydelse för den kunskap man 

önskar att få ut av intervjun. Utskrift innebär att man omformar talspråk till skriftspråk 

som sedan ämnas analyseras utifrån dess relevans med hänsyn till det syfte och ämne 

man valt. Verifieringen syftar till att fastställa resultatets generaliserbarhet, reliabilitet 

och validitet (se källkritik) innan vi slutligen sedan kan rapportera vårt intervjuresultat 

(Kvale 1997:85).  

 

6.2 Urval 
Urvalet av informanter var strategiskt och gick till som sådant att vi valde att fokusera 

på personer i vår närhet. Då vårt uppsatsämne är något som berör alla, anser vi att det 

både underlättar och stödjer valet av personer i vår bekantskapskrets. Vi kontaktade våra 

utvalda personer, våra tänkta informanter, på både mail och telefon och det visade sig då 

att samtliga sex var villiga att delta i vår studie. Våra informanter består av fyra kvinnor 

respektive två män i åldrarna 20-30 vilka alla är boende och arbetande i Stockholm.  
 

Det är alltid väldigt svårt att veta vilket intervjuantal som lämpar sig bäst för att 

representera en studie och dess syfte. Enligt Kvale är svaret: man bör intervjua så 
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många personer som behövs för att kunna ta reda på vad du vill veta (Kvale 1997: 97). 

Vi anser att sex personer är ett rimligt antal för vår studies omfattning då vi avser att 

kunna avsätta god tid åt sammanställning och analys av vårt intervjumaterial.  

6.3 Genomförande 
Innan vi började genomföra våra intervjuer försåg vi våra informanter med information 

så att samtliga, vid respektive intervjustart, skulle vara väl införstådda i vårt ämnesval. 

Alla sex intervjupersoner föredrog att ställa upp anonymt och det tillät oss att citera dem 

i vår resultatdel. Den andra uppgiften var för oss att vara väl insatta i vår intervjuguide 

och de olika tematiseringar vi valt att använda oss av, eftersom dessa ska utforskas 

tillsammans med informanten.  

 

De olika tematiseringarna är i hög grad sammankopplade med våra teorier och är 

indelade i följande kategorier; generella frågor, konsumentfunktioner/perspektiv, 

tillhörighet, konsumentbeteende och lågengagemang. Trost nämner att det är väldigt 

viktigt att ha en god koll på den valda strukturen vad gäller tematiseringarna då denna 

kan komma att ändras eller följa ett annat slags mönster än det som var tänkt från början 

(Trost 2005: 50-51). Syftet med intervjuguidens uppdelning är att alla informanter ska 

erbjudas chansen att möta relevanta och likartade teman (Krag Jacobsen 1993: 19). 

  

Enligt Krag Jacobsen startar intervjun i samma stund som man väljer att ta kontakt med 

sin informant/sina informanter. Från och med den tidpunkten kommer allt som sker att 

kunna påverka det som händer längre fram. Vi var väldigt noga med att ha detta i åtanke 

då en kontakt i ett för tidigt stadie kan bidra till komplikationer. Detta för att projektet 

kanske inte helt hunnit mogna och det kan då bli väldigt svårt att exempelvis enkelt 

kunna redogöra för syftet med ämnesvalet (Krag Jacobsen 1993: 191).  

 

Vi tog vår första kontakt när vi hade sammanställt vår intervjuguide och var väl 

införstådda med denna. I detta skede hade vi också valt en lämplig avskild offentlig plats 

för våra intervjuträffar. Det är otroligt viktigt att intervjumiljön är så ostörd som möjligt, 

så att informanten kan känna sig trygg och på så vis kunna bidra med uppriktiga svar 

(Trost 2005:44). En annan aspekt, att ta hänsyn till i valet av plats, är att denna ska 

förhålla sig neutral gentemot båda parter (Östbye m.fl. 2004:104). 
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Trost skriver att början av intervjun kan vara avgörande för hur resten av intervjun 

kommer att arta sig. Det är därför väldigt viktigt att ha detta i åtanke vid en formulering 

av inledningsfrågorna. Vi har valt att öppna våra intervjuer med några övergripande och 

allmänna frågor (se bilaga tema 1) (Trost 2005: 64). Detta med förhoppningen om att 

våra informanter ska få en chans att bygga upp ett förtroende gentemot oss och att de ska 

känna sig lugna samt bekväma i intervjusituationen från dess start (Trost 2005: 65). De 

resterande frågorna har vi försökt att formulera på ett sådant sätt att de ska inbjuda till 

beskrivande och utförliga svar. Dessa svar måste vi givetvis kunna kontrollera samt 

bekräfta och detta gör vi genom att ställa olika uppföljningsfrågor (se bilaga samtliga 

teman) (Östbye m.fl. 2004: 104). 

  

Det är viktigt att dokumentera vad som blir sagt under en kvalitativ intervju och detta 

gjorde vi genom att spela in våra intervjuer. På så vis kunde vi ägna all uppmärksamhet 

åt våra informanter då vi, tack vare inspelningarna, garanterades att inte gå miste om 

några punkter. Detta gynnar naturligtvis även efterarbetet med transkriberingen eftersom 

man lätt kan gå tillbaka i intervjumaterialet, om så skulle önskas (Östbye m.fl. 2004: 

105-106). Vi valde att transkribera allt vårt intervjumaterial då vi inte ville gå miste om 

några partier från våra intervjuer. Dessa transkriberingar finns hos oss och citat från dem 

återfinns i resultatdelen längre ner. 

 

När vi skulle sammanställa svaren från våra informanter följde vi den tematisering vi 

skapat och kunde på så vis gruppera informanternas bemötanden. På detta sätt fick vi en 

övergripande och tydlig bild över hur informanterna svarat. Vi kunde då urskilja och 

dela upp dessa tematiseringar i andra underrubriker och på sätt få en överskådlig bild av 

resultatet.  

  

6.4 Källkritik 
Kvalitativ forskning är inte helt problemfri och det kan vara värt att uppmärksamma en 

del av svårigheterna. Bryman talar om att se och tolka verkligheten genom andra 

människors ögon, som enligt många är en svårighet (Bryman 1997: 89 ff.) Ett annat 

generellt dilemma är i vilken grad man kan generalisera kvalitativa studier (Bryman 

1997: 106 ff.). Ett sätt att komma runt denna problematik kan vara att studera mer än ett 

enskilt fall (Bryman 1997: 107) vilket vi valt att göra när vi använde oss av ett antal 
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informanter istället för bara en. En annan svårighet kan vara att hålla sig opartisk och på 

så vis inte påverka vad informanten svarar. Vi har försökt att hålla oss så neutrala som 

möjligt under intervjuernas gång, men man kan aldrig själv veta hur ens närvaro 

påverkar intervjuernas utfall. En del av de faktorer som kan påverka intervjuns utfall är 

exempelvis retorik och kön. I denna studie intervjuades, som tidigare nämnt, fyra 

kvinnor respektive två män. Det är möjligt att utfallet skulle kunna ha sett annorlunda ut 

om könsfördelningen var jämn (Fägerborg i Kaijser och Öhlander 1999: 59-60). 

 

 

6.4.1 Reliabilitet 

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är stabil och 

att den vid ett senare tillfälle ska kunna ge samma resultat (Trost 2005: 111). Vår studie 

har för avsikt att ta reda på informanternas uppfattning om två olika produktkategorier i 

den stund då intervjuerna genomfördes. Om dessa svar skulle överensstämma med 

svaren från en liknande intervju vid ett senare tillfälle, skulle vår studie kunna antas ha 

en viss form av reliabilitet. Det Trost hävdar pekar emot detta är att man inte kan utpeka 

människan för att vara konstant och stabil i sina beteenden, föreställningar och åsikter 

(Trost 2005: 112). Vi anser att det skulle vara möjligt att våra informanter svarar 

liknande i fall vi skulle intervjua dem igen, men däremot att liknande svar inte skulle 

kunna garanteras om någon annan än oss agerade intervjuare. I alla intervjusituationer 

kan det också uppstå felsägningar eller missuppfattningar mellan intervjuare och 

informant (Trost 2005: 112).  

 

6.4.2 Validitet 

Validitet eller giltighet syftar till de instrument eller den fråga som ska mäta det den är 

avsedd att mäta.  Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att just komma åt 

och att få veta vad informanten menar med eller hur han/hon uppfattar ett ord eller en 

företeelse. Vår studie berör delvis köpvanorna kring dagligvaruprodukter och vi som 

intervjuare vet exempelvis inte vad tandkrämen Colgate har för betydelse för 

informanten i fråga. Viktigt blir då att vi strävar efter att skapa och bibehålla en tydlighet 

i våra frågor, så att validiteten kan utläsas och inte lämnas för ett ifrågasättande (Trost 

2005: 113).   
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Trost talar om att trovärdigheten och likgiltigheten är de faktorer som utgör de största 

problemen med kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer. Som forskare måste vi 

kunna visa omgivningen att våra forskningsresultat, data och analyser är trovärdiga 

(Trost 2005: 113). En aspekt som man, enligt Trost, bör ta hänsyn till i den kvalitativa 

intervjun är följdfrågorna. Om dessa saknas eller används i ett alltför begränsat antal, så 

kan trovärdigheten ifrågasättas (Trost 2005: 114). Detta är något som vi har tagit till oss 

både vad gällande utformandet av vår intervjuguide och under de verkliga intervjuernas 

gång.   

  

7 Resultat och analys 
I denna del kommer vi att presentera resultaten från våra genomförda intervjuer. Vi 

kommer att beteckna våra informanter I1-I6 eftersom samtliga valde att ställa upp 

anonymt. I1-I4 representerar våra kvinnliga informanter, medan I5-I6 betecknar våra 

manliga. Efter det presenterade resultatet kommer vi att sammanfatta med en analys 

återkopplad till informanternas svar och vår teoridel.  

 

7.1 Generella tankar kring varumärke som begrepp 
Inledningsvis lät vi våra informanter tala fritt kring varumärke som begrepp och dess 

betydelse. I och med att varumärke är ett relativt brett begrepp, ville vi undersöka hur 

våra informanter tänker kring detta och vilka deras associationer är. Samtliga 

informanter talar om vikten att synas för företagen och en rad olika ledord nämns, 

exempelvis marknadsföring, image, strategier, utseende/design samt känsla. I1 och I5 

svarade som följer: 

 

Strategi, värde – att det genererar försäljning. Och image. Också väldigt 

genomtänkt, jag tänker inte på något slumpmässigt när jag tänker på ordet 

varumärke.  

I1 

 

Marknadsföring och image, samma som innan. Vilken känsla man vill förmedla, 
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produkter, utseende/design. 

I5 

 

När vi frågade informanterna om vilket det första varumärket var, som de kom att tänka 

på, nämnde tre av intervjupersonerna teknikrelaterade produkter: Apple och Philips. 

Resterande informanter nämnde klädföretaget Hunkydory, Coca Cola och McDonalds. 

Gemensamt för alla var att de spontant nämnde stora och välkända varumärken som de 

på något sätt förknippar med en känsla. I2 och I5 sa följande: 

 

Coca Cola. (…) Det handlar på något vis om att sälja en dröm, så är det ju med 

reklam. Och Coca Cola har ju verkligen lyckats med det så himla bra. All deras 

marknadsföring träffar verkligen rätt. 

I2 

 

McDonalds. Ljudloggan! Association från ljudlogga till varumärke, alltså 

logotypen ”M:et”. Det skapar en känsla för produkten och varumärket.  

I5 

 

När vi frågade intervjupersonerna om de såg på begreppet varumärke och varumärkes-

byggande som något positivt eller negativt var majoriteten av informanterna positivt 

inställda. Alla associerar till företagens perspektiv och anser att varumärket bör ses som 

en tillgång för företaget. Ingen berör varumärket som en tillgång för konsumenten, det 

vill säga som något för oss.  

 

Det är väl positivt. Men ... jag fattar inte. Allt är ju varumärken. Det är en 

konstig fråga. Allt vi köper är ju ett varumärke. Det är ju för att sälja det och 

tjäna pengar! Varumärken är pengar. Det kan ju vara positivt och negativt, det 

finns ju bra och dåliga varumärken. 

I4 

Positivt. Jag är för varumärkesbyggande. Jag anser att man bygger en aktiv 

frekvens hos kunder genom att alltid finnas med och det resulterar i att man 
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alltid är top-of-mind hos kunderna. Man blir då det första varumärket kunden 

tänker på när man ska köpa t ex tandkräm eller om man ska byta däck. Det är 

också viktigt att förmedla varumärket i olika kanaler för att förmedla den 

känslan. 

I5 

 

 

I2 och I3 menade att varumärken är negativt eftersom det bidrar till att kunderna tänker 

enkelspårigt och blir evigt lojala till produkter utan att egentligen veta varför.  

 

Om man ska tänka djupt så är det fruktansvärt sett till all reklam som vi utsätts 

för och att det på något sätt tar bort chansen att få välja helt fritt. Egentligen 

borde det ju vara så att man fick testa exempelvis tio produkter och att man 

sedan själv fick välja vilken man själv fann vara den bästa. Men det är ju tyvärr 

inte så, utan det är ju så att man indoktrinerats sedan man var liten – ah, men 

det här nagellacket använder alltid mamma.  

I2 

 

(…) Sen kan det ju vara så att man blir väldigt lojal till sitt varumärke. Att man 

köper det hela livet utan att egentligen veta varför man gör det. Som typ Via eller 

Ariel tvättmedel – man väljer ett utav dem. Det har väl antagligen att göra med 

vilken sort ens föräldrar hade. Och då kanske man inte blir så påverkad av 

vilken reklam de använder sig av eller vad det finns för nya produkter på 

marknaden. 

I3 

 

Håkansson talar om det medvetna och planerade varumärkesbyggandet som ett relativt 

nytt fenomen. Med hjälp av olika strategier har allt fler företag försökt att skapa och 

upprätthålla en fördelaktig uppfattning om sina produkter eller tjänster i konsumenternas 

medvetande. Denna uppfattning blir med tiden en central företagstillgång som man 

normalt brukar benämna som varumärkeskapital och som man lägger stora 

ansträngningar på att förvalta och utveckla.  
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Våra intervjupersoner talade öppet och medvetet om detta och samtliga insåg vikten och 

betydelsen för företagen att förvalta och förmedla en bild av sig själva. Det är denna bild 

som väcker olika känslor hos konsumenterna och som därmed spelar en viktig roll i 

deras köpbeslut. När våra informanter talade om det varumärke som var det första de 

spontant kom att tänka på förknippade samtliga dessa med ett specifikt ledord eller en 

bestämd känsla. En av våra informanter poängterade hur han blivit påverkad av 

McDonalds ljudlogga och hur den skapar en känsla hos honom. Coca-cola är ett annat 

exempel där många förknippar varumärket med en specifik känsla och en av våra 

informanter menade till och med att varumärket inte bara förmedlade en uppfattning 

kring produkten utan lyckats med att sälja en dröm till konsumenterna.  

Våra informanters syn på varumärkesbyggande var i grunden positiv, såväl från 

företagets som konsumentens perspektiv. Två av informanterna såg en möjlig negativ 

effekt och påpekade att varumärkesbyggande också kan fungera som en form av 

hjärntvätt: vi blir lojala mot vissa varumärken utan att egentligen veta varför. 

 

7.2 Konsumentfunktioner och deras perspektiv 
Under detta tema ville vi flytta fokus från generella associationer och tankar kring 

varumärket och istället fokusera på varumärken som finns i dagligvaruhandeln. Vi 

inledde med att fråga våra intervjupersoner vilka funktioner som de anser att 

dagligvarumärken fyller för dem. Vidare ville vi veta hur de resonerade kring de 

produktval som görs i mataffären.  

 

Sett till den inledande frågan var samtliga eniga om att man köper de produkter som 

man känner igen. Andra parametrar som nämndes var känsla, bekvämlighet, utseende 

och energisnålhet. I5 och I6 nämner följande: 

 

Man köper ju alltid det välkända, det som är inarbetat ... man vet vad man får. 

Det är ju en känsla. Man vet vad man får och man tar ingen risk med att ta något 

man inte vet. 

I6  

Tvättmedel och sköljmedel. Via och Softlan. Jag vet inte egentligen, mamma har 
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alltid köpt dem. Softlan luktar gott. Förpackningarna ser bra ut också! De är 

färgglada och fina. 

I4 

 

Ingen av intervjupersonerna hävdade att de förde något vidare eller djupare resonemang 

kring sina produktval. I6 är kluven i frågan och svarar: 

 

Ehh ... ja det gör man. Omedvetet ... man köper det man brukar och även på 

produktplacering. Hur lätt det är att se de och hitta.   

Men ägnar du mycket tid åt dina val? Jämför du priser och kvalitet exempelvis?   

Ehh ... nej det gör jag ju inte. Man köper ju det som står bäst till eller det man 

känner igen. Typ Colgate, det står ju bäst till. Och man känner igen det och har 

haft det innan.  

I6  

  

I4 och I5 poängterar också önskan att spara tid eftersom de inte är intresserade av att 

flanera runt i den vanliga mataffären. I5 har gjort sina köpbeslut redan innan och I4 

anser att det skulle ta alldeles för lång tid att handla om man skulle ta hänsyn till alla 

olika varumärken.  

 

Nej som sagt, det gör jag inte. Jag tar det som jag känner till sen innan. Skulle 

jag göra det skulle det ju ta hur lång tid som helst! Säg att man ska köpa 10 

saker, då är det ju kanske 50 olika varumärken man ska ta hänsyn till och det 

hade ju tagit jättelång tid eller hur? 

I4 

 

Efter detta fortsatte vi diskutera varför intervjupersonerna väljer en specifik produkt och 

svaren vi fick var likartade. Än en gång framhöll man vanans makt, att det aktuella 

varumärket alltid funnit till hands hemma. I1 och I4 svarade dessutom att det fyller 

funktioner som trygghet och att förpackningen är snygg samt väl utformad.  
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(…) ja, mamma har alltid köpt den. Så då köper jag Sensodyne. 

I3 

 

(…) Alltså, jag skulle kunna experimentera med lite olika färger och smaker, 

men det är Colgate som jag väljer. Det känns tryggt. 

I2 

 

På frågan om informanterna brukade testa andra, alternativa varumärken än de man 

brukade köpa, svarade I4 följande: 

 

(…) En gång har jag testat ett annat som jag minns. Då köpte jag Coops egna 

varumärke, vad det nu heter ... minns inte. Men kommer aldrig göra det igen. 

Det kändes fattigt. Det låg i en påse och kändes inte alls bra bara. 

 I4  

 

Sista frågan inom detta tema handlade om vilka specifika krav våra informanter ställer 

på sina valda produkter inom produktkategorierna diskmedel och tandkräm.  

 

Inledningsvis hade samtliga intervjupersoner svårt att besvara frågan och man menade 

att man inte hade några särskilda krav. Efter en del följdfrågor från oss började alla att 

reflektera mer och insåg då att det absolut finns krav: 

 

Ja? ... jag köper Colgate. Jag tycker den smakar bäst. De är ju bäst på 

tandkräm? Jag har provat många men det är väl samma sak som med tvättmedel, 

det känns bäst. Sen vet jag inte om resultatet är bättre. Vet faktiskt inte om den 

uppfyller kraven, vilka de nu är? Man ska ju känna sig fräsch i munnen, men har 

aldrig fått höra något negativt om min andedräkt haha   

Diskmedel har jag Yes ... det byter man ju aldrig! Det är ju bara en sån sak jag 

aldrig provat något annat av. Finns det ens något annat? Kraven är väl att det 

varar länge, man använder ju så lite. En stor flaska ska väl hålla ett halvår?  

I4 
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Ja, jag tycker att dessa två uppfyller sina krav. Jag tycker att de är rimligt 

billiga/dyra och jag tycker att de är jättebra. Det löddrar – det är viktigt för mig. 

Smaken och konsistensen – ja, löddret är viktigt för mig. Och sen så Yes, varför 

jag använder Yes alltid, det är för att det känns rent och att det är den riktiga. 

Det är inget billighetsskit. Haha.  

I1 

 

Vilka kraven var verkade svårt att specificera och de tycktes inte heller vara bundna till 

funktionen hos produkten. För I6 och I4 var det återigen vanan och känslan som var den 

avgörande faktorn: 

 

Uppfyller det kraven du har på ett diskmedel?   

Absolut, jag tycker det. Hur kan det inte göra det?   

Du har ju inte provat något annat?  

Men alltså min disk blir ren. Man tar ju bara Yes, det har man växt upp med! 

Vem har inte Yes? Har inte alla det?  

Men det kanske finns billigare och bättre än Yes? 

Ja, fast det är väl det igen. Känslan. Man byter ju inte bara så. Jag är van vid 

Yes. 

I6 

Märke du skillnad i resultatet på tvätten när du provade ett annat sköljmedel? 

 

Eh, nej egentligen. Men det kändes inte bra alls. Det är ju för att den påsen 

känns så fattig, kan inte förklara. Det är säkert ingen skillnad men det känns 

bättre. Man köper en känsla tror jag också … det påverkar nog resultatet. Coop 

var ju mycket billigare också men vet inte känns ändå inte bra bara.  

I4 

 

Melin nämner tre olika funktioner som ett varumärke fyller för konsumenten: 

varumärket som informationsbärare, garant och riskreducerare. Vad gäller den 
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informationsbärande funktionen kan vi konstatera att våra informanter har ett mycket 

begränsat behov av produktinformation, i alla fall sett till de typer av produkter vi 

diskuterade. I samtliga fall visste man förvånansvärt lite om de produkter man var lojal 

köpare av. Vilka varumärken man använde och varför man använde dem var något som 

låg lång tillbaka i tiden, i det flesta fall redan i barndomen. För många informanter 

handlade det också mycket vad man inte skulle köpa, man talade om en lojalitet mot 

varumärkena som man inte var villig att bryta. Det förefaller alltså som om varumärket, 

åtminstone i dessa fall, snarare är en ”relationsbärare” än en informationsbärare. 

Melin hävdar att konsumenten lätt ska kunna plocka ut ett varumärke och använda detta 

som en referenspunkt för att kunna jämföra och utvärdera sina köp. Samtliga 

informanter är väl medvetna om sina val och har därför på sätt och vis en referenspunkt. 

Det verkar inte som att de använder sig av den i jämförelsesyfte, man tycks 

överhuvudtaget inte vara särskilt intresserad av att göra jämförelser med andra 

produkter. Istället handlar det om diverse förutfattade meningar, både om det varumärke 

man väljer och om andra varumärken inom samma produktkategori. En av våra 

informanter nämner exempelvis att hon aldrig skulle kunna tänka sig att testa Eldorado 

eftersom hon redan på förhand är övertygad om att detta varumärke inte kommer att 

leverera den känsla som hon eftersträvar. Det verkar alltså som att etablerade 

varumärkesrelationer, inom dessa produktområden, snarare handlar om att slippa göra 

jämförelser och därmed spara tid. En av våra informanter säger rent ut att han inte är 

beredd att lägga den tid i butiken som krävs för att göra verkliga produktjämförelser.  

Vidare talar Melin om varumärken som garant och riskreducerare. Han nämner hur 

viktigt det är att ett varumärke kan leverera en jämn kvalitet och på så vis tillfredsställa 

konsumenternas krav vid varje köptillfälle. Samtliga informanter bekräftar denna teori 

genom att de inte ser någon anledning att byta ut något som de redan är nöjda med, inte 

ens om de konfronteras med ett alternativ som erbjuder ett förmånligare pris. Oviljan att 

inte testa något nytt bottnar i den eventuella risken att inte bli tillfredsställd om man 

skulle välja något annat. En av informanterna säger att han inte är villig att ta en risk 

genom att välja något man inte känner till sedan tidigare. Ändå tycks många informanter 

vara medvetna om att det mycket väl kan finnas jämförbara eller rentav bättre alternativ 

än det man själv brukar köpa. Risken att bli missnöjd väger tyngre än drivkraften att 

hitta något som är bättre. Samtidigt har informanterna svårt att specificera vilka krav det 
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har på produkterna, detta skulle kunna ses som motsägelsefullt då det är dessa krav som 

i så fall inte skulle uppfyllas vid valet av ett annat varumärke.  

7.3 Tillhörighet 
Här berör vi frågor som handlar om hur djup informanternas lojalitet är till de produkter 

de väljer inom kategorierna diskmedel och tandkräm. Alla informanter svarade att de 

använt de valda varumärkena så länge de kunde minnas, redan under sin barndom, och 

att de sedan fortsatt efter flytten hemifrån. Vi diskuterade sedan om intervjupersonerna 

även kunde tänka sig att rekommendera ”sina” produkter till omgivningen. Alla var här 

eniga om att man inte gjorde det. I3 svarade att det var något som han inte ens önskade 

lägga tid på. Vad gäller hur informanterna själva tar till sig av rekommendationer från 

omgivningen, är svaren blandade. I1 och I3 menar att de skulle ta till sig goda råd om 

tandkräm om dessa kom från deras tandläkare. I2 och I4 nämnde att de endast skulle 

vara öppna för rekommendationer om dessa lovade stora och drastiska fördelar: 

 

(…) Nej, men om de skulle presentera ett nytt varumärke för mig då är jag ju det. 

Om man liksom får höra om det magiska diskmedlet som ja ... du behöver typ 

inte ens diska Sprutar ett sprut och sedan är det diskat och klart. 

I2 

 

Det beror ju på, man kan ju inte göra så mycket skillnad. Om det inte kommer ett 

som aldrig tar slut så klart. 

I4 

 

Den avslutande frågan berör huruvida informanterna är villiga att ta del av 

varuexponeringen när de handlar i mataffärer. Samtliga svarade att de inte tar någon 

notis om detta utan väljer den produkt som de alltid väljer: 

 

 

Nej, inte ett dugg. Ser inte ens de andra varumärkena. Är det konstigt eller?  Jag 

vet inte ens vad annat som finns – finns det andra tandkrämer än Colgate? I så 

fall tänker jag inte ens på det.  

I2 
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Melin hävdar att varumärke och produkt är intimt sammanlänkade, men att varumärket 

många gånger styr uppfattningen om produkten. Som exempel tar han upp en 

undersökning där samtliga deltagare föredrog varumärket Coca-cola men i ett blindtest 

visade sig föredra Pepsis produkt. I samma stund som produkternas varumärken 

avslöjades ändrade personerna uppfattning om vilken smak det föredrog. Den upplevda 

smaken blev med andra ord annorlunda så fort man blev medveten om vilket varumärke 

det var man provade. En av våra informanter medger detta öppet när det gäller 

tvättmedel. Trots att hon inte ansåg att hennes valda varumärke hade en bättre produkt 

än det billigare varumärket förblev hon lojal på grund av att det levererade en bättre 

känsla.  

Enligt Majken Schultz och Mary Jo Hatch skapas lojalitet genom att man med hjälp av 

strategier och ledord skapar en tillhörighet. Ett varumärke ska alltså skapa en känsla hos 

konsumenten och införliva de värderingar och förhoppningar varumärket och produkten 

utlovar. Våra informanter hade använt sig av Yes i många år och menade att detta var 

för att Yes var så pass drygt att det varade väldigt länge. På så vis bekräftas Schultz och 

Hatchs teori sett till förhoppningen att en produkt ska leva upp till det som den utlovar, i 

detta fall dryghet.  

 

Vidare talar Schultz och Hatch om att varumärken ska bidra till en önskan om att 

komma tillbaka efter mer. Våra informanter bekräftar även detta då de endast skulle 

kunna tänka sig att byta ut sitt Yes mot något annat i väldigt extrema fall. Två av våra 

informanter säger att dessa endast skulle kunna tänka sig att byta diskmedel mot ett 

annat om det nya lovade väldigt stort, i detta fall att det i princip skulle diska disken av 

sig själv eller att det aldrig skulle ta slut. Gällande produktkategorin tandkräm hävdade 

istället dessa två informanter att de endast skulle byta tandkräm om deras tandläkare 

specifikt rekommenderade en ny variant. 

 

7.4 Konsumentbeteende 
Följande tema handlar om hur våra informanter tänker kring den faktiska produkten och 

dess egenskaper. Inledningsvis frågade vi om intervjupersonerna trodde att det betalade 

mer för varumärket än för själva innehållet. Samtliga av intervjupersonerna ansåg att de 
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antagligen gjorde det och de gav också exempel på andra produktkategorier där de 

trodde att förhållandet var detsamma. I4 sade följande: 

 

Ja så är det 100 %! Vi kan ta t ex tacos och man ska köpa majs, då finns det typ 

fyra olika burkar som kostar mellan 5-20 kr men jag tar den dyraste! Det är 

sjukt! Det är en gubbe på, en grön. Jag tänker varje gång: varför tar jag inte den 

billigaste? Men det är exakt samma sak där, det är en känsla! Juice också, Bravo 

är den billigaste och den är god, men sen Brämhults är ju dubbelt så dyr och så 

klart lite godare men är den värd det? Där märker man ju skillnad men det 

kanske inte alltid är värt det? Det är svårt med sånt. 

I4 

I2 och I4 talade däremot enbart om de specificerade produktkategorierna diskmedel och 

tandkräm och nämnde följande: 

Nej, det är inget jag brukar tänka på – men det är klart att det är så. Coops 

diskmedel är säkert likartat med Yes, men jag blir inte lycklig av att ha Coops 

logga i mitt hem. Jag tycker det är fräscht att ha ”äkta” varumärken. Och jag 

skulle inte vilja ha en tandkräm där det i blåvitt skulle stå Konsums tandkräm, 

även om det vore så att den kostade 5 kronor mindre.  

I2 

Ja det gör jag. Tandkräm t.ex. och diskmedel och tvättmedel. Städprodukter 

överlag. Det har nog inte så stor betydelse. Det är en produkt som uppnår mina 

förväntningar. Ett varumärke som har satt sig in i märgen.  Det handlar om en 

känsla, 150 %! Det är därför man ska bygga ett varumärke runt känslor. Man 

ska ju låta kunder och människor skapa en egen uppfattning om varumärket, en 

känsla. Jag köper det för att känslan kring produkten känns lyxigare, det kan 

vara värt det 5 kronorna. Jag prioriterar hellre det och åker tunnelbana istället 

för taxi. Det är prioritering.  

I5 

Om intervjupersonerna var benägna att undersöka hur effektiv och finessrik deras 

faktiska produkt är svarade samtliga att så länge de var nöjda med det varumärke de 

använder idag finns det inget intresse att undersöka huruvida deras produkt faktiskt är 
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den bästa eller inte. I5 och I4 sade: 

Nej ska jag vara helt ärlig tänker jag inte på det. Majsen igen, man inbillar sig 

att det ska vara äckligare med den andra men det är ju same shit. Jag fattar inte 

varför jag inte köper den billiga. Det är konstigt. Har tänkt på det nu varje gång! 

Men ändå, jag tar den dyra. Det är känslan. Väldigt konstigt när det handlar om 

majs. Ost också, man tar ju ingen skit ost. Men jag vet ju inte ifall det är någon 

skillnad. Eldorado är något jag aldrig skulle köpa! Man är så bortskämd. Har 

fått för mig att det är om man är jätte fattig kanske, men jag ju inte testat det så 

mycket så jag vet ju inte. Det är säkert same shit. 

I5 

Nej jag köper det jag brukar köpa. Jag vet inte ifall Yes är det bästa diskmedlet, 

det har satt sina spår bara. Jag köper det för att jag är jag är uppväxt med det 

och alltid haft det. Det handlar om att skapa ett varumärke i tidig ålder tror jag, 

sen är det svårt att byta. 

I4 

Vidare frågade vi om informanterna kunde peka på några skillnader mellan de 

varumärken de använder idag och andra varumärken inom samma produktkategori. Här 

talade samtliga om produktfunktioner på olika sätt. I1 och I3 nämnde nedanstående: 

(…) Colgate är en av de löddrigaste. Yes är ju känt för att vara drygt. Jag gillar 

inte Sensodyne. Den löddrar inte alls.  

I1 

 

Ah, sett till tandkräm så är det deras design. Colgate känns så himla 

amerikaniserad på fel sätt. Det är så skrikigt. Jag gillar inte skrikiga produkter. 

Jag skulle inte vilja ha en röd tandkrämstub, det är precis som att jag hatar mitt 

röda durkslag.  

I3 

Sedan bad vi intervjupersonerna redogöra för de positiva egenskaper de finner hos sina 

valda varumärken. Samtliga talade främst om förpackningarnas design och utseende, 

men de talade även om smaken och konsistensen på den valda tandkrämen samt 

diskmedlets hållbarhet. I4 sade: 



Varumärken alla köper, men ingen pratar om.        Håkansson & Nilsson 

	   32	  

Yes varar länge, jag har haft samma sedan i typ maj tror jag, när jag flyttade. 

Det är ju sju månader! Så det är ju en positiv egenskap! Colgate gillar jag bara 

eftersmaken, men jag får hål i tänderna ändå så det har nog inte hjälpt! Haha 

I4 

Den avslutande frågan berörde hur intervjupersonerna kände igen det valda varumärket 

och vad de tittade efter i butiken sett till färger och logotyper: 

Ja jag är väldigt så här, ”utseendenisse”. Ser det fint ut tycker jag det känns bra. 

Det är känslan igen. Man tittar bara på det man brukar. Men majsen kollar jag 

ju i och för sig på andra, men tar ändå samma! Den dyra varje gång! 

I4 

Logotype. Man känner igen det. Mathandel tar ju typ en kvart och man har ju 

inte tid att leta. I långa loppet skulle man kanske tjäna på det, men det är inte 

värt tiden att hålla på med det.  

I5 

Enligt Elliot och Percy handlar inte varumärken om den faktiska produkten eller 

innehållet, utan om uppfattningen om den. Våra informanter bekräftade denna teori och 

anser att det är varumärket som styr deras val och inte själva produkten och dess 

egenskaper. 

Samtliga medger också att skillnaden gentemot konkurrerande produkter är liten eller 

obefintlig och att de därför egentligen borde resonera och välja annorlunda. Likväl låter 

de sig styras av varumärket, av den invanda känslan som de inte vill gå miste om. 

Informanterna relaterar till de känslor som de valda produkterna framkallar och 

använder ord som äkta och lyx.  En av informanterna berättar exempelvis hur hon alltid 

väljer det dyraste varumärket för majs istället för att testa en annan billigare variant.  

Elliot och Percy visar att simpel kännedom ofta kan vara avgörande för valet, 

exempelvis rules of thumb – köp det billigaste eller köp det som dina föräldrar köper. 

Detta bekräftar informanterna eftersom ingen av dem egentligen skaffat sig information 

om vare sig de produkter de väljer eller konkurrerande alternativ. Istället väljer våra 

intervjupersoner de varumärken man har växt upp med eller de som är dyrast, utan att 

man egentligen har en aning om vad som skiljer produkten från andra produkter, i 
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förhoppningen att dessa ska nå upp till och uppfylla deras förväntningar. Informanterna 

väljer det säkra kortet framför det osäkra, utan att egentligen veta om detta verkligen 

stämmer.  

De billigare produkterna, inom samma produktkategori, kanske inte förtjänar att 

förknippas med låg prestanda eller att betraktas som osäkra kort. Men både höga och 

låga förväntningar tycks vara mer grundade på historia och förutfattade meningar än av 

erfarenhet och fakta. Elliot och Percy menar att detta skulle kunna förändras om 

konsumenterna gjorde direkta jämförelser. En produkt som tidigare förknippats med låg 

kvalitet skulle kunna förknippas med motsatsen, om den bara fick en chans att prestera. 

Frågan är om konsumenterna är villiga att ge produkter denna chans, att låta dem 

jämföras som produkter och inget mer. Blindtester av den typ som gjordes mellan Coca-

cola och Pepsi indikerar inte bara att varumärket styr konsumenternas val, utan att man 

faktiskt vill ha det på det sättet. Man väljer Coca-cola och inte smaken.  

När vi bad våra informanter ange positiva egenskaper eller fördelar hos de produkter de 

valde inom produktkategorierna diskmedel och tandkräm blev resultatet svagt. Om Yes 

vet man att det är drygt, eftersom det är det brand varumärket byggts kring, men 

uppenbarligen vet man inte om det är drygare än andra, jämförbara diskmedel. Frågan är 

om man ens är intresserad av att veta det! 

När Elliot & Percy skriver att konsumenterna, för att kunna välja mellan olika 

varumärken, måste vara medvetna om vilka beslutskriterierna är. Det är också viktigt att 

vara medveten om att dessa kriterier normalt definieras och kommuniceras av 

varumärkesägarna och inte av konsumenterna.  

Detta är själva poängen i allt varumärkesbyggande. Volvo har som sagt sedan 1960-talet 

deklarerat att man vill bli bedömd utifrån kriteriet säkerhet, medan BMW ungefär lika 

länge har uppmanat köparna att bedöma deras bilar utifrån kriteriet körglädje. Inget av 

dessa varumärken skulle lyckats om man inte levererat det som utlovats i en 

utsträckning som köparna accepterat, men det betyder ingalunda att man är bäst på att 

leverera dessa fördelar.  

Våra informanter bekräftar att konsumenter sällan tar sig tid att utvärdera alternativa 

erbjudanden. Just bristen på tid är enligt Elliot och Percy det stora hindret mot att testa 

något nytt. Ju kortare tid mellan köpbeslut och faktiskt köp, desto mindre sannolikhet för 
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att konsumenten bryter sina invanda köpmönster. I de produktkategorier vi studerar i 

denna uppsats, där kunskaper och inköpsplanering är obefintliga, är förutsättningarna att 

behålla lojala konsumenter ovanligt goda. 

 

7.5 Varumärkesval av nya produkter 
Inledningsvis ställde vi frågan hur informanterna väljer varumärke om det ska köpa en 

produkt de aldrig tidigare köpt och vad de i så fall grundar sitt val på. I2 och I3 talade 

om word-of-mouth (mun till mun) och varuexponering i deras mataffär, medan I1 hade 

en betydligt längre utläggning: 

Om jag står framför hyllan, så dras jag oftast till den med finast förpackning 

först. Så brukar den med finast förpackning också vara dyrast, så tittar jag lite 

på den och sen scannar jag vidare och oftast väljer jag nog – ja, alltså en 

kombination av om jag känner igen ett varumärke i den kategorin, då tittar jag 

extra på det. Och jag tar absolut inte det billigaste och inte det dyraste utan det 

är nog mitt-emellan-tinget som jag går på. För då känns det som man varit lite 

ekonomisk men ändå får kvalitet. 

I1 

Vidare ville vi undersöka huruvida intervjupersonerna ansåg sig själva påverkas av 

reklam, Elliot och Percy benämner reklam som en eventuell avgörande köpfaktor, för de 

redan valda dagligvarorna och för nya produkter. Samtliga informanter var av åsikten att 

de förmodligen påverkas av reklamen för de dagligvaror det köper. I2 nämnde att hon 

enbart tar till sig av rekommendationer från verkliga personer, medan de andra nämnde 

att de var öppna för all sorts reklam.  

Nej, jag vill att det ska ha rekommenderats från en riktig person – en kompis 

eller exempelvis min tandläkare.  

I2 

 

Ja, såklart att man blir påverkad av reklam. Ett varumärke eller en produkt som 

inte har någon reklam den finns ju inte. Alltså då har man ingen relation till den 

produkten. Du bygger ju ändå en relation via … det är ju som McDonald´s och 

skulle McDonald’s vara utan sin reklam … när man var liten, exempelvis, varför 

var det kul att gå på McDonalds? Jo, för att man hade sett reklamfilmerna och 
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att man skulle få den här leksaken. Det är såklart att det är jätte viktigt. Det är 

så man skapar en relation till produkter.  

I3 

 

Huruvida intervjupersonerna tar notis om reklam de exponeras för i mataffären svarade 

samtliga att de inte upplevde att de gjorde det. I2 avslutade med följande utlägg: 

Jag tror att ju fler produkter som tillträder på marknaden, desto bättre kommer 

det att gå för klassikerna. Det är nog bara bra för Yes om de får hundra 

konkurrenter. Man kommer inte orka att ta till sig något nytt och istället då välja 

av gammal vana.  

I2 

 

Avslutningsvis, sett till vår teoridel som berör lågengagemang, konstaterar Elliot och 

Percy att huvudmotivationen tycks vara att undvika mental och fysisk ansträngning 

vilket leder till att konsumenternas val grundar sig på det som man tidigare köpt. Våra 

informanter talade om att de gärna blickade mot varuexponeringen i deras mataffärer, 

men att det slutgiltiga valet sällan blev något som de aldrig tidigare hade valt.  

Elliot och Percy skriver även om hur reklamen har sin påverkan på oss och menar att om 

en produkt har presenterats för oss, tillräckligt många gånger, så kan det vara den 

avgörande faktorn för våra köp. Informanterna bekräftade detta, delvis genom att tala 

om att reklam är till för att skapa relationer mellan målgrupp och varumärke. Vad de 

däremot inte var villiga att ta till sig eller påverkas av var reklamen i 

dagligvarubutikerna, utan här lutar sig informanterna tillbaka mot Elliots och Percys 

konstaterande om att man i slutändan ändå väljer av gammal vana.  
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8 Slutsats och diskussion  
 

Ø Hur väljer informanterna varumärken inom produktkategorierna diskmedel och 

tandkräm?   

 

Enligt vår studie tycker vi oss kunna utläsa att valen inom produktkategorierna är 

extremt medvetna, men att motivatorerna för valen är placerade i det undermedvetna.  

I det flesta fall har man exponerats för dessa varumärken enda sedan barnsben, genom 

att dessa varumärken funnits till hands i hemmet och på grund av detta har man fortsatt 

att köpa dem även i vuxen ålder. Vi anser att denna exponering har bidragit och bidrar 

till en viss känsla av trygghet då man besöker sin livsmedelsbutik och ser varumärken 

man sedan långt tillbaka är bekant med. Förmodligen är associationen till trygghet fullt 

tillräcklig för konsumenterna i dessa val eftersom vi, enligt vår studie, kan konstatera att 

man inte är villig att inhämta ytterligare information om sina valda varumärken och än 

mindre om andra konkurrerande varumärken i sin omgivning. Vad vi vill säga här är att 

de undermedvetna resonemangen skulle kunna sammanfattas till följande: – Jag väljer 

detta varumärke för att någon annan, sedan långt tillbaka, redan valt det åt mig och för 

att jag hittills inte funnit någon anledning att välja annorlunda.  

 

För att återgå till det bristande intresset för att informera sig om andra alternativa 

varumärken så kan vi konstatera att många års lojalitet när det gäller märkesval inom 

kategorierna diskmedel och tandkräm lett till en situation där man inte ens observerar 

andra, alternativa varumärken när man fattar sina köpbeslut. Ett ständigt repeterat 

köpbeteende för att man förblindas när det gäller det faktiska utbudet. Man ser bara det 

man vill se och i realiteten existerar bara de valda varumärkena. Sannolikheten för att 

man kommer att fortsätta välja dessa varumärken även i framtiden är därför mycket hög, 

förutsatt att inget drastiskt förändrar bilden, exempelvis en ny produkt med en betydande 

och hittills okänd produktfördel. 

 

 

 

 

 



Varumärken alla köper, men ingen pratar om.        Håkansson & Nilsson 

	   37	  

Ø Vad grundar informanterna dessa val på? 

 

Det finns en stor medvetenheten kring företagens sätt att förvalta sina varumärken och 

de olika sätt man marknadsför dem till oss konsumenter. Varumärken handlar om att 

sälja produkter och tjäna pengar, detta görs genom att man skapar en image och viktigast 

av allt att man förmedlar en känsla. Vi konsumenter betraktar inte detta som något 

negativt utan snarare som något positivt. Vi inser att valet av ett varumärke framför ett 

annat snarare grundas på att företaget lyckats förmedla denna image och känsla än på det 

faktiska innehållet eller produkten i sig. Varumärkesbyggande är tydligen något man kan 

vara positiv till och fullt ut acceptera, trots medvetenheten om att man ofta betalar mer 

utan att egentligen få mer. Den personliga vinsten ligger istället på ett annat plan, 

nämligen att man får tillfredsställande kvalitet utan att behöva investera tid och 

engagemang i köpbeslutet. Så länge inget rubbas i detta ”avtal” med varumärkesägaren, 

exempelvis att produkten sviker vad den tidigare lovat eller att en annan tillverkare 

plötsligt gör en banbrytande innovation, så kommer lojaliteten att bestå. Enligt vår studie 

är vissa till och med beredda att prioritera sitt varumärke på ett sådant sätt att de 

finansierar en merkostnad genom att åka tunnelbana istället för taxi.  

 

I några fall ser vi att det inledningsvis finns en benägenhet till självbedrägeri: man 

hävdar spontant att man gör jämförelser med fler varumärken, eller i vart fall att det val 

man en gång gjort är grundat på någon form av rationell utvärdering. I inget av fallen 

visar sig detta vara riktigt. Kunskapen om de olika produkterna, inklusive den man valt 

själv, är låg och i de fall man överhuvudtaget beaktat andra alternativ så är det inte 

produktegenskaper som avgjort valet, utan känslan av att exempelvis hålla i just det 

tvättmedelspaketet. Att det valda varumärket skulle fungera som referenspunkt i en 

rationell utvärdering tycks alltså inte stämma med verkligheten. 

Känslan i en produkt är alltså något vi är villiga att betala för, och det gäller inte bara 

produktkategorier som bilar, klockor, kläder och datorer, utan även basala saker som 

diskmedel och tandkräm.  
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Ø Vad är det som bidrar till en hög lojalitet, men ett lågt engagemang?  

 

Om vi med ”lojalitet” menar köplojalitet, så finns det egentligen ingen skillnad mellan 

hög- och lågintresse, mellan varumärken som Apple och Yes, utan båda tycks ha samma 

förutsättningar att skapa återköp. Det är uppenbart att ”lojalitet” när det gäller 

lågengagemangsprodukter saknar ett antal dimensioner som vi kan se när det gäller 

högengagemangsprodukter. Med högt engagemang tillkommer aspekter som kan liknas 

vid en identitet, det vill säga att konsumenten också köper kultur, livsstil och värderingar 

som gör att varumärket också får en social dimension: det bidrar till att skapa 

användarens egen identitet. Med högt engagemang följer också ett intresse att aktivt 

utforska varumärket och gärna också diskutera eller till och med försvara det bland 

vänner och bekanta. Inget av detta kan vi notera när det gäller exempelvis Yes eller 

Colgate. Här ligger mervärdet tvärtom i att slippa engagera sig, att slippa ompröva eller 

försvara sitt köpbeslut.  

 

Lojalitet med lågt engagemang betyder alltså att man inte behöver ta några beslut eller 

resonera kring andra möjliga val. Man är inte beredd att ”flanera” i matbutikerna för att 

jämföra kvalitet och priser, utan köpet ska gå snabbt och smärtfritt – utan att man 

någonsin behöver riskera att bli besviken. Likväl finns det en mycket stark känslomässig 

koppling till varumärket, eftersom köparna är lojala trots att de innerst inne är medvetna 

om att det finns andra fullt likvärdiga produkter, till och med till ett lägre pris än det de 

betalar för sitt favoritvarumärke. De väljer alltså snarare varumärket än produkten. Att 

de sedan har svårt att precisera eller sätta fingret på denna känsla beror sannolikt på att 

de egentligen aldrig själva gjort ett medvetet val, utan att varumärket, tack vare sin 

dominerande ställning, alltid funnits där och råkade bli det första varumärke de kom i 

kontakt med. Både Yes och Colgate är household names i sina respektive kategorier och 

har mer eller mindre blivit sinnebilder för vad ett bra diskmedel och en bra tandkräm ska 

vara. Här kan man jämföra med typiska högengagemangsmärken, exempelvis Apple och 

Google, som vunnit sina framgångar genom att utmana normer och gå i konflikt med 

vedertagna idéer. Därför kan också lojalister till sådana varumärken utan vidare förklara 

varför de en gång valde dem och vari deras känsla och engagemang består. 

 

Vi anser oss på detta vis kunna utläsa att skillnaden mellan lojalitet med högt respektive 

lågt engagemang ligger i huruvida man kan sätta fingret på eller definiera den ”känsla” 
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som ligger bakom lojaliteten eller inte. Att välja Colgate eller Yes handlar om att följa 

strömmen, att göra det val de flesta andra gör, enligt principen det som flest människor 

köper måste vara bäst. Det är tryggt, det är enkelt, det kräver inget högt engagemang. 

Att välja bort det ledande varumärket, eller att ompröva ett tidigare varumärkesval, är 

däremot en aktiv handling som kräver engagemang, utvärdering och ställningstagande. 

Det är också därför identitetsskapande varumärken, s.k. kultvarumärken, aldrig är vare 

sig först eller störst på marknaden, utan alltid startar som utmanare till de stora, 

etablerade. Och det är också därför kultvarumärken som växer sig riktigt stora alltid 

riskerar att förlorar sin kultstatus. Det som väljs av den stora massan kan aldrig 

identifiera individen. 
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11 Bilaga 
Semistrukturerad intervjuguide, produktkategori diskmedel och tandkräm 
 
 
TEMA 1. Öppningsfrågor – generella frågor 
 

1. När du hör ordet varumärke, vad tänker du på då? 
 

2. Om du tänker på varumärke som ett begrepp – vad tänker du på då? Vilka ledord 
skulle du associera med begreppet? Ex. marknadsledande, internationell, 
storskaligt.  

 
3. Nämn ett varumärke. Vilket är det första du kommer att tänka på? Vad tänker du 

på när du tänker på detta? Är det ett varumärke som du förknippar med en 
enskild produkt eller med flera produkter? 

 
4. Kan du komma på några varumärken som du förknippar med en enskild produkt? 

Vad associerar du dessa produkter och varumärken med? 
 

5. Om du generellt tänker på varumärken – vad anser du vara syftet med 
varumärken? Positivt och negativt.  

 
 
TEMA 2. Konsumentfunktioner/perspektiv 
 

1. Om vi nu fokuserar på de dagligvarumärken som finns i din mataffär. Vilka 
funktioner skulle du vilja säga att dessa fyller för dig och det sätt som du 
konsumerar på? 

 
2. När du handlar i mataffären, hur resonerar du kring dina val och de olika 

varumärkena? Ägnar du god tid, i mataffären, på att föra detta resonemang?  
 

3. Finns det någon särskild produkt som du alltid köper från ett specifikt 
varumärke? 
Vad? 
Varför? 
Händer det att du testar ett annat varumärke? 

 
4. Om vi avgränsar oss till produktkategorierna diskmedel och tandkräm. Anser du 

att din tandkräm och att ditt diskmedel når upp till de krav som du ställer på 
dessa? Vad är dessa krav? Ex. god smak, räcka länge.  

 
 
 
TEMA 3. Tillhörighet (branding) 
 

1. Är du trogen ditt produktval inom dessa två produktkategorier? Om ja, hur länge 
har du använt dig av (varumärkena)? 
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2. Brukar du rekommendera (varumärkena) till personer i din omgivning? Om ja, 
vad säger du då om (varumärkena)? 

 
3. Om du väljer att testa en annan produkt/varumärke? Hur kommer det då sig? 

 
4. Hur ställer du dig inför rekommendationer av nya varumärken inom 

produktkategorierna? 
 

5. Är du nyfiken på nya varumärken, på hyllan, när du väljer ditt varumärke? Det 
vill säga om tar du notis gällande varuexponeringen? 

 
 
TEMA 4. Konsumentbeteende 
 

1. Tänker du någon gång att man kanske betalar mer för märket än själva 
innehållet? Att innehållet inte skiljer sig särskilt mycket egentligen? Om ja, vilka 
produkter/produktkategorier tänker du på? 

 
2. Är du benägen att exempelvis undersöka huruvida effektiv/finessrik din valda 

produkt är? Jämför du med andra produkter inom samma kategori? Hur söker du 
i sådana fall upp denna information? 

 
3. Kan du komma på något exempel där du tycker att själva produkten/innehållet 

skiljer sig mycket mellan olika varumärken? 
 

4. Kan du peka på några skillnader mellan de (varumärke) du använder idag och 
andra varumärken inom samma produktkategori? 

 
5. När du ska köpa diskmedel och tandkräm brukar du då vara noga med att 

jämföra eller testa dig fram till vilket som är det bästa alternativet? 
 

6. Har du gjort det med den tandkräm och det diskmedel som du använder idag? 
 

7. Nämn de positiva egenskaper som du finner hos (varumärkena)? 
 

8. Hur känner du igen (varumärket)? Tittar du efter färgen eller logotypen på 
(varumärket) när du väljer bland produkterna på hyllraderna i mataffären? 

 
 
 
TEMA 5. Lågengagemang och val av nya produkter 
 

1. Om du föreställer dig att du ska köpa en produkt du aldrig köpt tidigare. Hur går 
du tillväga för att göra ditt val? Vad grundar du ditt val på?  
 

2. Tror du att ditt val påverkas av huruvida du exponerats av reklam för produkten? 
 

3. Tror du att ditt val av dessa varor hade sett annorlunda ut om du hade exponerats 
mer av reklam i din mataffär?  
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TEMA 6. Avslutande frågor 
 

1. Är det något som du önskar tillägga? 
 
2. Är det okej om vi kontaktar dig om det är så att vi önskar ställa några 

följdfrågor? 


