
 

 

 

Examensarbete för  
Civilekonomprogrammet 

Kung i livsmedelshyllan 
En matnyttig rapport om imagebyggande  
faktorers påverkan på varumärkeskapitalet  
för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin 
 

Författare: Carolina Eldforsen 
Nilsson & Emma Jakobsson 
Handledare: Åsa Lindström 
Examinator: Bertil Hultén 
Termin: VT15 
Ämne: Marknadsföring 
Nivå: A2E 
Kurskod: 4FE62E 



  
 

 

Förord 
Uppsatsen analyserar de imagebyggande faktorernas påverkan på varumärkeskapitalet 

för premiumvarumärken inom livsmedelsbranschen. Rangordningen av de bakom-

liggande faktorerna har studerats med en konsumentundersökning och förklaringar görs 

utifrån undersökningen tillsammans med företagsintervjuer. Resultatet mynnar ut i 

beslutsunderlag som livsmedelsföretag kan använda sig av i syfte att stärka sitt 

varumärkeskapital. Varumärkesbyggande, livsmedel och premium skapar tillsammans 

en unik kombination av uppsatsämne som bygger på aktuell trendspaning, forskning 

och passion. 

 

Vi riktar ett stort tack till vår handledare Åsa Lindström som under arbetets gång stöttat 

och kommit med viktiga reflektioner rörande innehåll och disposition. Vi vill även tacka 

Niklas Åkerman som har fungerat som vår förlängda handledare och stöttat utförandet 

av den kvantitativa analysen. Tack till vår examinator Bertil Hultén som med profession 

lett oss i rätt riktning. Ett speciellt tack går även till Simon “Pysen” Hedström som varit 

vår opponent under arbetets gång och bidragit med värdefulla åsikter. Tack till våra 

familjer som agerat bollplank och till CIV 4 som skapat en god stämning under 

seminarietillfällena. 

 

Vi vill även tacka Ica Maxi Berga Helsingborg, Ica Maxi Kalmar, Ica Maxi Allum och 

Ica Fokus Göteborg för att ni lät oss utföra våra kvantitativa undersökningar i era 

butiker. Tacksamhet riktas även till alla konsumenter som ställde upp och svarade på 

vår enkät. 

 

Till sist vill vi tacka vår uppdragsgivare Nestlé S.A och marknadsföringsavdelningen på 

Zoégas för er tid och positiva inställning till vår forskningsfråga.  
 

Kalmar & Helsingborg den 25 maj 2015  

 

 

 

Carolina Eldforsen Nilsson  Emma Jakobsson 

 



  
 

ii 
 

Abstrakt 
Författare: Carolina Eldforsen Nilsson och Emma Jakobsson 

Handledare: Åsa Lindström 

Examinator: Bertil Hultén 

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 

Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2015, 4FE62E. 

Rapportens namn: Kung i livsmedelshyllan - En matnyttig studie om imagebyggande 

faktorers påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedels-

industrin. 

Frågeställning: I vilken grad påverkar de imagebyggande faktorerna varumärkes-

kapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara de imagebyggande faktorernas påverkan på 

varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin och rangordna 

faktorerna efter deras påververkan på varumärkeskapitalet. Som ett delsyfte ämnar vi 

även skapa beslutsunderlag rörande vilka faktorer som livsmedelsföretag bör fokusera 

på i sin marknadsföring av premiumvarumärken för att stärka sitt varumärkeskapital. 

Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats och både en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod har använts. Datainsamlingen har skett via en enkätundersökning samt 

djupintervjuer. 

Resultat & slutsatser: Vi har rankat de sju imagebyggande faktorerna efter deras 

påverkan på varumärkeskapitalet och funnit att varumärkesupplevelsen, unikhet och 

CSR är de faktorer som har störst påverkan på varumärkeskapitalet hos 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Teoretiskt bidrar vår uppsats med en ranking utifrån 

de imagebyggande faktorernas påverkan på varumärkeskapitalet för premium-

varumärken inom livsmedelsindustrin. Resultatet av vår studie påvisar även 

varumärkesupplevelsens påverkan på varumärkeskapitalet. Rent praktiskt kan denna 

information fungera som beslutsunderlag rörande vilka faktorer som livsmedelsföretag 

bör fokusera på i sin marknadsföring av premiumvarumärken för att stärka sitt 

varumärkeskapital. 

Nyckelord: Premiumvarumärken, varumärkeskapital, livsmedelsindustrin, 

varumärkesimage, price premium, varumärkesupplevelsen 
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Name of report: King of the food shelf - A nutritious study on image building factors 
and their impact on brand equity for premium brands in the food industry. 
Research question: To what degree does the image building factors impact on brand 
equity for premium brands in the food industry? 
Purpose: The purpose of this study is to rank the underlying factors and explain their 
impact on brand equity for premium brands within the food industry. As a subsidiary 
aim, we intend to create a basis for decisions making regarding the factors that food 
companies should focus on in their marketing of premium brands to enhance brand 
equity. 
Method: The research approach of this thesis is deductive and both a quantitative and a 
qualitative research have been conducted. Data has been collected through a survey and 
in-depth interviews. 
Results and conclusions: We have ranked the seven image building factors due to their 
impact on brand equity and found that brand experience, uniqueness and CSR are the 
factors that have the greatest impact on brand equity of premium brands in the food 
industry. 
Theoretical and practical contribution: Our thesis will contribute to the theory by 
filling some existing knowledge-gaps. Our study provides a rank based on the impact of 
the image building on brand equity for premium brands in the food industry. The result 
of our study also high-lights the proven impact of brand experience on brand equity. In 
practical terms, this information can serve as a basis for decision-making regarding the 
factors that food companies should focus on in their marketing of premium brands to 
enhance their brand equity. 
Keywords: Premium brands, brand equity, food industry, brand image, price premium, 
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1 Inledning 
Vi kommer i denna uppsats att rikta in oss på premiumvarumärken inom livsmedels-

industrin samt vad som bygger upp deras varumärkeskapital. I detta första kapitel 

kommer du som läsare att bli introducerad för vårt spännande ämnesområde. 

Bakgrunden övergår i en diskussion för att belysa de kunskapsglapp som vi har funnit. 

Därefter presenteras vår problemformulering och uppsatsens syfte. Sist i detta kapitel 

återfinns våra avgränsningar. Trevlig läsning!  

 

1.1 Bakgrund 

“Svenskarnas intresse för matkvalitet och lite dyrare livsmedel har exploderat!” 

Marie Söderqvist, VD på Livsmedelsföretagen (Livsmedelsföretagen 2015) 

 

Livsmedelsföretagen berättar i deras rapport från februari 2014 att den svenska 

konsumtionen av mat och dryck står inför ett trendbrott. Det syns en tydlig utveckling 

bort från lågpris till förmån för mer kvalitet och upplevelse i konsumenternas matval 

(Livsmedelsföretagen 2014). Bevolo, Moskowitz och Gofman är forskare som 

specialiserat sig på premium och beskriver att den ökade välfärden gör att människor 

längtar efter en högre levnadsstandard vilket visar sig genom ökad konsumtion av 

premiumvaror i lägre sociala klasser (Bevolo, Moskowitz & Gofman 2011). Troung, 

McColl och Kitchen (2009) menar att marknaden för premiumvaror började växa på 

tidigt 90-tal och har fortsatt att växa sig stark sedan dess. Toffler och Toffler (1995) 

säger att kultur, politik, teknologiska förändringar och det ekonomiska läget är faktorer 

som påverkar samhälleliga förändringar som ligger bakom skiftningar i trender. I 

slutändan är det också dessa skiftningar som leder till att företagens strategier ändras 

över tiden. Hultén (2011) menar att konsumenters konsumtionsmönster tydligt påverkas 

till följd av ändrade värderingar, vilket influerar företagens agerade på marknaden. 

 

Livsmedelsföretagens rapport (2014) visar att 70 % av Svenska livsmedelsproducenter 

noterat en ökning av konsumenters efterfrågan på premiumvaror, vilket förklarar 

tillväxten av premiumsortimentet. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) beskriver 

premium som ett småsyskon till “luxury” och en välbärgad kusin till ”ordinary”, ett 

Cinderella fenomen som även benämns “High End” och “New luxury”. Kapferer (2012) 

beskriver premium som lyx man har råd med som är segmentet mellan vanliga varor 

och lyxvaror. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) har skapat fem regler som ett 
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premiumvarumärke måste laddas med. Dessa är: äkthet och värde, design och expertis, 

innovation och ledarskap, synas i passande kanaler samt stå för hållbarhet och enkelhet. 

Vidare menar författarna att premium inte sitter i prislappen, det finns i värdet av 

varumärkeskapitalet. Företag som lyckas att motivera ett högre pris med ett starkt 

varumärke är säljare av premiumvaror. Livsmedelsföretagens (2014) hävdar att trenden 

av premiumvaror växer sig stark och att dyrare livsmedel, högre kvalitet och 

hälsosamma alternativ pekar på att annat än pris styr konsumtionsvalet. De ser även ett 

samband där den ökade disponibla inkomsten korrelerar med att fler konsumenter köper 

premiumvaror. Anselmsson och Anders (2013) ser allt fler exempel på premium-

varumärken. Exempelvis lyckas Ben & Jerrys erbjuda konsumenter ett högt upplevt 

värde, vilket möjliggör ett mycket högre pris i jämförelse med konkurrenter i samma 

produktkategori. Premiumvaror gynnar också varumärkets kunder, alltså 

dagligvaruhandeln. Då ett varumärke lyckas att motivera ett högre pris gentemot 

konsumenter, kan dagligvaruhandeln höja sina marginaler på produkten eftersom 

konsumenten är villig att betala ett högre pris (Marknadschef Zoégas, 2015).  

 

I en rapport om social media från Momentfeed (2013) beskrivs mat som en av skalorna 

att mäta trendfaktorer och social status på. Hultén (2011) menar att idag läggs större 

fokus på rekreation och självförverkligande i konsumtionen. Köpvalen är genomtänkta 

med fokus på livskvalitet och välfärd som den framväxande hälso- och livsstilstrend är 

exempel på. Enligt Hultén (2011) är en central utgångspunkt att konsumenten väljer att 

konsumera varumärken som signalerar om individens personlighet samt hur hon eller 

han vill uppfattas. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) beskriver att en av 

anledningarna till att konsumtionen av premiumvarumärken ökar, är strävan efter att 

efterlikna en högre sociala klass, självförverkligande, konsumentens längtan efter 

differentiering och strävan efter en högre levnadsstandard. Ritch (2014) beskriver att 

olika livsmedelsattribut som; premium, lågpris, ekologiskt eller lowfat kan vara 

indikationer på individens livsstil och värderingar. Hultén (2011) beskriver den digitala 

revolutionen som en bakomliggande faktor till konsumenternas ökade kunskapstillgång, 

vilket har gjort att konsumenter börjat efterfråga en ökad transparens hos företag. 

Dagens konsumenter vill känna till innehåll och produktionsförutsättningar rörande 

maten de väljer att äta. Ett resultat av detta är en ökning av olika märkningar och 

certifieringar på produkter. Hultén (2011) argumenterar att ett modernt varumärke 

måste attrahera både konsumenters hjärna och hjärta. 



  
 

9 
 

 

Nobbs, Moore och Sheridan (2012) påpekar att med ändrade konsumtionsmönster och 

preferenser hårdnar konkurrensen i livsmedelsbranschen, vilket ökar behovet av 

differentiering och unikhet. Anselmsson, Johansson och Persson (2008) säger att 

varumärken som inte är lågpris måste motivera sitt premiumpris genom att skapa ett 

ökat kundvärde. Enligt Nobbs et al. (2012) görs det med hjälp av att höja kontrollen 

över sitt varumärke. Genom att erbjuda en upplevelse i konsumtionen, som speglar 

varumärkets identitet och produkten skapas en starkare helhetsbild. Nobbs et al. (2012) 

menar att dessa utgångspunkter beskrivs som karaktärsdrag för modeindustrin, men är 

även trender som går att spåra i dagens livsmedelbransch. Allt fler livsmedels-

varumärken öppnar egna butiker; flagship stores, eller konceptbutiker, som erbjuder 

varumärkets produkter i en överrensstämmande miljö. Schmitt (1999) beskriver att 

upplevelsen skapar en ytterligare kanal för varumärket att påvisa differentiering och 

utöka sin interaktion med konsumenten. Livsmedelsvarumärken som Saltå Kvarn, 

Paulunes, Nespresso, Johan & Nyström och Reneé Voltaire, är alla exempel på märken 

som har öppnat egna butiker eller restauranger (Saltakvarn 2015; Nespresso 2015; 

Johan och Nyström 2015; Paulunes 2015; Renee Voltaire 2015). Bevolo, Moskowitz 

och Gofman (2011) menar att självförverkligande och upplevelse är en intressant aspekt 

i varumärkesbyggande. Silayoi och Speece (2004) säger att det tillfredställer 

människans önskan om att lägga ner mer tid och energi på sin konsumtion av livsmedel. 

 

Anselmsson, Vestman, Bondesson och Johansson (2014) berättar att det billigaste 

alternativet i en produktkategori tenderar att blir valt om varumärkena i kategorin är 

relativt lika varandra och ingen gestaltar unika säljargument för att skilja sig från 

mängden. Denna strategi är till nytta för de stora dagligvarukedjorna, som ofta satsar på 

sina egna varumärken, så kallade Private Labels. Dessa har fått ett ökat inflytande och 

utsätter nu andra varumärken för en hård priskonkurrens. Tillsammans med andra 

lågprisvarumärken pressar de priser och uppfyller konsumenters efterfrågan att spara tid 

och förenkla valprocesser kring inköpen. Livsmedelsföretagen (2014) hävdar att 2012 

var ett guldår för Private Labels och att försäljningssiffrorna för dessa varumärken ökat 

med 82 % jämfört med föregående år. Anselmsson, Johansson och Persson (2008) 

förklarar att internationella matproducenter som Nestlé och Unilever har svarat med att 

utöka sitt sortiment med fler produktkategorier som resulterar i att fler varumärken idag 

slåss om marknadsandelarna i den svenska matvaruhyllan. Vidare beskriver 
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Livsmedelsföretagen (2014) att de senaste årens kraftiga tillväxt av Private Labels har 

varit svåra att leva upp till och år 2014 har expansionen stannat av och försäljningen 

varit oförändrad. Trots detta är segmentet fortfarande en av de stora trenderna i 

matvaruindustrin. 

 

Självförverkligande och upplevelse eller lågpris och förenkling är de två motstridiga 

riktningarna som kan lokaliseras på livsmedelsmarknaden. Enligt Feldmann & Hamm 

(2014) iscensätts detta när konsumenten besöker stora välsorterade dagligvaruhandlar 

som på ett smidigt sätt erbjuder allt som behövs till ett lågt pris, samtidigt som 

konsumenter intresserar sig för att besöka saluhallar, köpa sitt kött i en charkuteributik 

och sitt bröd hos den närliggande bagaren. Silverstein, Fiske och Butman (2005) menar 

att det ena inte behöver utesluta det andra. Det är möjligt att de två trenderna kan 

harmoniera. Undersökningar visar på att konsumenter sparar in på vissa köp för att 

kunna finansiera andra. Ett exempel är att jämföra priser på basvaror med att köpa dyra 

ostar och delikatesser i saluhallen. 

 

Den ökade efterfrågan på lite dyrare mat som Livsmedelsföretagen (2015) har noterat, 

ger enligt Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) fler företag möjligheten att kunna 

differentiera sig på marknaden genom en premiumpositionering. Rapporten från 

Livsmedelsföretagen (2014) hävdar att producenterna gynnas av denna utveckling 

eftersom de i större utsträckning ges möjlighet att satsa på innovation och 

produktutveckling. Konsumenters ökade värdering av smak, upplevelse och funktion 

tillför en mer intressant miljö för livsmedelsproducenter att verka i. 

 

1.2 Problemdiskussion   
Livsmedelsföretagen (2014) beskriver att den höga tillväxttakten av 

premiumvarumärken visar på att annat än pris styr konsumenternas val. Ett av de 

varumärken som valt att satsa på en premiumstatus i den svenska matvaruhyllan är 

varumärket Zoégas. Zoégas är ett traditionellt svenskt kaffevarumärke som vill erbjuda 

mörkrostat kaffe av högsta kvalitet och ägs av livsmedelsjätten Nestlé S.A (Zoégas 

2015). Varumärket är även uppsatsens fallföretag och kommer således att följas under 

arbetets gång. 2013 lanserade företaget en premiumstrategi som skulle genomsyra hela 

varumärket. I samband med launchen gjordes en prisuppdelning av sortimentet på grund 

av olika produktions- och råvarukostnader, där den ena gruppen; Zoégas Z-range, fick 
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ligga kvar på samma prisnivå som tidigare, och den andra gruppen; Zoégas Selected, 

fick det högsta priset i dagligvaruhandelns kaffehylla. 2014 presenterades ett 

mellanrostat bryggkaffe som skulle tillgodose ett bredare segment och priset sattes lägre 

än kaffet i kategorierna Selected och Z-range. Alla produkter i sortimentet positioneras 

som premium, vilket ska genomsyra hela varumärket (Zoégas 2015). 

 

De olika prisuppdelningarna i samband med en sparsmakad uppfattad differentiering 

mellan linjerna; Z-range, Selected och Mellanrost, har gjort att Zoégas upplever en 

möjlighet att jobba mer aktivt för att nå ut med det högre kundvärdet som sorterna i 

Selected-linjen ger konsumenten. Konsumenterna ser i huvudsak bara en 

premiumprissättning. Zoégas menar dock att de erbjuder en premiumprodukt och ser nu 

en möjlighet att förstärka sin premiumstrategi. De satsar på att arbeta mer aktivt för att 

generera ett kundvärde i takt med att marknaden börjar efterfråga mer premiumvaror 

(Nordic Junior Brand Manager Zoégas, 2015).  

 

Enligt Faraquhar (1989) kopplas en premiumprissättning ofta ihop med varumärkes-

kapital, vilket kan beskrivas som det mervärde som varumärket tillskriver produkten. 

Aaker (1991) menar att varumärkeskapital är en immateriell tillgång som ger stora 

konkurrensfördelar. Detta är en av förklaringarna till varför konsumenter är villiga att 

betala ett högre pris för ett varumärke, och ett lägre pris för ett annat varumärke. 

Anselmsson och Anders (2013) hävdar att viljan att betala ett högre pris; även kallat 

price premium, och dess koppling till varumärkeskapitalet blir extra intressant för 

företag eftersom ett givet pris ger en prishöjning högre marginaler. Om ett företag 

istället skulle satsa på att erbjuda högre volymer påverkar det företagets kostnader på ett 

annat sätt. Solomon (2013) menar att studier visar på att varumärkeskapitalet är positivt 

relaterat till varumärkeslojalitet. Författaren beskriver lojalitet i detta sammanhang som 

ett upprepat köpbeteende som grundar sig i ett medvetet beslut om att fortsätta att köpa 

en produkt från samma varumärke. 

 

Yeoman och McMahon-Beattie (2005) beskriver att ett högre pris är psykologiskt 

associerat med premiumvaror. Men för att varumärken ska kunna ta ett högre pris och 

positionera sig som premium måste ett kundvärde tillföras. Anselmsson, Johansson och 

Persson (2007) menar att det finns en utmaning för företag att koncentrera sina resurser 

till de faktorer av varumärkeskapitalet som genererar störst betalningsvilja hos 
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konsumenterna och därmed är viktiga att satsa på. Det gäller också att balansera de 

olika dimensionerna av varumärkeskapitalet och det givna priset för att uppnå en 

långsiktig hållbarhet. Anselmsson och Anders (2013) menar att detta är problematiskt 

för företag, då varumärkesbyggande aktiviteter och prissättningsprocesser ofta rent 

organisatoriskt är löst sammankopplade. Ofta arbetar olika avdelningar enskilt med 

prissättning och varumärkesbyggande trots att detta borde gå hand i hand. Anselmsson, 

Johansson och Persson (2007) argumenterar att ett lågt pris och ett för högt 

varumärkeskapital gör att marginalerna och den långsiktiga vinsten äts upp. Om 

kunderna istället uppfattar att priset är för högt i förhållande till det upplevda värdet, 

riskerar varumärket att förlora marknadsandelar. För att uppnå en balans måste antingen 

priset sänkas eller varumärket förstärkas, genom att satsa på ytterligare aktiviteter som 

stärker varumärkeskapitalet. Balansen mellan produktens varumärkeskapital och pris 

bör dock ske i förhållande till en marknadskontext. 

 

För att uppnå ett ökat varumärkeskapital som går i linje med en premiumpositionering 

är det viktigt att arbeta med en överensstämmelse i kommunikationen till konsumenten, 

vilket poängteras av Bevolo et al. (2011). Hultén (2011) anser att en holistisk bild av ett 

varumärke och en varumärkesupplevelse skapar ett ökat kundvärde. Bevolo, Moskowitz 

och Gofman (2011) menar att utan överrensstämmelse i varumärkets kommunikation 

blir konsumenter förvirrade och riskerar att missuppfatta den önskade identiteten, som 

även påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara. 

 

Yeoman och Mc-mahon-Beattie (2005) menar att med en bättre insikt i de olika 

dimensionerna som bygger upp företagets varumärkeskapital bli utvecklandet, styrandet 

och kontrollerandet av varumärkeskapitalet bättre och mer konkurrenskraftigt. Om 

företag vet hur konsumenter uppfattar varumärket, produkterna och vad företaget önskar 

att förmedla, skapas en effektivare marknadskommunikation. Walley, Custance, Copley 

och Perry (2013) menar att det finns karaktärsdrag som förenar premiumvarumärken, 

men vad som uppfattas som lyx och premium är subjektivt och beror på kontext. Vidare 

hävdar Yeoman och Mc-mahon-Beattie (2005) att uppfattningar av varumärket grundar 

sig i varumärkes image, som är kopplat till märkeskännedom, märkesassociationer och 

upplevd kvalitet. Premiumprodukter associeras ofta med starka varumärken och därav 

följer ofta en högre grad av lojalitet. Kapferer (2004) uttalar att företagets identitet 

måste överrensstämma med kundernas uppfattning av varumärket, alltså deras image, 
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för att en effektiv och gynnsam kommunikation ska uppstå. Om identitet och image är 

tvetydig finns det en risk att konsumenten missuppfattar vad varumärket vill sända ut. I 

en förlängning skapar detta problem i de värdeskapande dimensionerna som även 

påverkar varumärkeslojaliteten. 

 

Aaker (1996) anser att ett effektivt sätt att mäta varumärkeskapital är genom att mäta 

viljan att betala ett högre pris, price premium. Ett varumärke uppnår price premium när 

summan av vad konsumenter är villiga att betala för varan, är högre än summan som 

konsumenter är villiga att betala för en liknande vara. Anselmsson et al. (2014) har 

intresserat sig för den svenska livsmedelsbranschen och funnit sex bakomliggande 

imagebyggande faktorer som påverkar konsumenters vilja att betala price premium för 

livsmedelsvaror. Dessa utgör modellen “Determinates of price premium” och består av: 

märkeskännedom, upplevd kvalitet, unikhet, CSR (Corporate Social Responsibility), 

ursprungsland och social image. Deras studie resulterade i en rangordning av de olika 

faktorernas påverkan på konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara. Social 

image, unikhet och ursprungsland toppade listan och resultatet skulle kunna kopplas till 

det pågående kulturella värderingsskiftet eftersom både unikhet och social image är 

faktorer som bidrar till identitet, upplevelser och självförverkligande. 

 

Studien som gjordes på den svenska livsmedelsmarknaden 2014 bryter enligt författarna 

ny mark beträffande vilka faktorer som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre 

pris för en livsmedelsvara. Anselmsson et al. (2014) påstår dock att det kan finnas en 

problematik i att generalisera resultatet av studien till andra sorters livsmedel. Studien 

gjordes för produktkategorier som vanligtvis konsumeras i hemmet och är utav lägre 

engagemang och resultatet skulle kunna te sig annorlunda om undersökningen gjorts på 

livsmedelskategorier som är förknippade med högre engagemang och social status. 

Dessutom gjordes studien på lågpris och marknadsledande varumärken, och det finns 

skäl till att resultatet visar sig annorlunda vid studier på premiumvarumärken. Det 

sistnämnda är i högsta graden intressant med tanke på den pågående ökade efterfrågan 

av premium. Båda förslagen till modifiering av studien poängteras av författarna och är 

uppslag till vidare studier. 

 

Forskare som Keller och Lehmann (2006), och Hultén (2015) börjar rikta kritik mot 

existerande modeller över varumärkeskapital, vilka de anser lägger för stor vikt vid de 
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kognitiva aspekterna, snarare än de upplevelsebaserade. Schmitt (2003) påstår att 

upplevelsen är mittpunkten i dagens konsumtion och att emotionella kopplingar skapas 

för att erbjuda konsumenten en upplevelse. Vidare hävdar han att de rena 

produktattributen får stiga åt sidan för tjänster som ger mervärde och konkurrenskraft åt 

varan. Både Schifferstein (2015) och Livsmedelsföretagen (2014) menar att upplevelsen 

som kopplas till varumärket och produkten är en ökande trend hos framförallt premium-

varumärken. Upplevelsen är dock en exkluderad bakomliggande imagefaktor i den 

konceptuella referensramen “Determinates of price premium” som skapats av 

Anselmsson et al. (2014). Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) föreslår även i sin 

studie av varumärkesupplevelsen att vidare forskning bör göras på 

varumärkesupplevelsens koppling till varumärkeskapitalet. Vidare studier bidrar därav 

med en möjlighet att inkludera begreppet varumärkesupplevelsen, som en ytterligare 

bakomliggande faktor som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för en 

livsmedelsvara. I en förlängning testas då även varumärkesupplevelsens påverkan på 

varumärkeskapitalet. 

 

Med hänsyn taget till den diskussion vi fört, finns skäl att anse att det inte är teoretiskt 

fastställt i vilken grad faktorer som bygger upp ett varumärkes image påverkar 

konsumenters vilja att betala ett högre pris, och således även varumärkeskapitalet, för 

premiumvarumärken inom livsmedelsbranschen. Vidare är det heller inte studerat 

huruvida varumärkesupplevelsen är en faktor som påverkar varumärkeskapitalet. 

Genom att studera vilka bakomliggande faktorer som påverkar konsumenters vilja att 

betala ett högre pris, i syfte att undersöka varumärkeskapitalets uppbyggnad, för ett 

premiumvarumärke önskar vi fylla ut de existerande kunskapsluckorna. 

 

1.3 Forskningsfråga 
I vilken grad påverkar de imagebyggande faktorerna varumärkeskapitalet för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin? 
 

1.4  Syfte 
Uppsatsens primära syfte är att förklara de imagebyggande faktorernas påverkan på 

varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin och rangordna 

faktorerna efter deras påververkan på varumärkeskapitalet. Som ett delsyfte ämnar vi 
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även skapa beslutsunderlag som rör vilka faktorer livsmedelsföretag bör fokusera på i 

sin marknadsföring av premiumvarumärken för att stärka sitt varumärkeskapital. 
 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi att avgränsa oss från ett antal aspekter inom området som 

skulle kunna vara relevanta för vårt ämnesval. Studien kommer att begränsas till att 

undersöka en kategori av livsmedel som anses ha en högre engagemangsnivå och status. 

Vi kommer således bara att behandla ett specifikt segment inom livsmedelsindustrin. 

Kaffe, mörk choklad och olivolja är tre utvalda kategorier för att representera detta 

segment. 
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2 Metod 
I detta metodkapitel kommer vi ingående att redogöra för våra metodval vilka har legat 

till grund för genomförandet av vår studie. Genomgående i kapitlet kommer vi att 

argumentera för våra val, så att du som läsare på bästa sätt ska kunna förstå hur vi har 

gått tillväga, och sätta dig in i hur vi har resonerat.  

 

2.1 Undersökningssyfte 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) menar att efter identifieringen av det 

relevanta undersökningsproblemet ska ett syfte formuleras. Vidare menar de att ett 

undersökningssyfte ses som en bestämning av undersökningsproblemet som beskriver 

undersökningens inriktning och huvudsakliga målsättning. De förklarar också att syftet 

ses som en färdriktning för hur undersökningen ska utformas, vilket bland annat innebär 

att forskare alltid ska kunna gå tillbaka till syftet i undersökningsprocessen för att finna 

guidning. Bryman och Bell (2013) menar vidare att det är viktigt att formulera ett 

tydligt undersökningssyfte så forskarna enkelt förstår vilken riktning undersökningen 

kommer att ta. Enligt Christensen et al. (2010) finns det tre övergripande grupper som 

ett undersökningssyfte tillfaller: explorativt, beskrivande eller förklarande syften. 

Andersen (2008) har en mer utförlig beskrivning av undersökningssyften. Han uppger 

att en undersökning utöver de som Christensen et al. (2010) uppger, kan ha ett 

förstående, problemlösande/ normativt eller interventionsorienterat syfte. 
 

Vår uppsats har ett förklarande huvudsyfte. Enligt Andersen (2008) har ett förklarande 

syfte ofta kärnfrågan att exempelvis förklara vilka X som är orsaken till Y, eller vilka Y 

är en konsekvens av X. Denna typ av undersökning har ofta ett generaliserande syfte 

och man strävar efter att finna generella lagbundenheter. Då vi önskar att förklara i 

vilken grad de imagebyggande faktorerna inverkar på konsumenters vilja att betala ett 

högre pris, och således även dess påverkan på varumärkeskapitalet, lämpar sig ett 

förklarande syfte för vår undersökning. Vidare förklarar Andersen (2008) att den 

förklarande undersökningstypen är nära besläktad med den problemlösande/ normativa 

undersökningen. Detta på grund av att alla undersökningssyften är inflätade i varandra 

och att det normativa syftet bygger vidare på ett förstående och förklarande syfte, vilka i 

sin tur bygger på ett explorativt syfte och så vidare. Den typen av kunskap som ett 
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förklarande syfte producerar kan även användas för att göra förutsägelser som kan 

utgöra underlag för problemlösande åtgärder. När ett problemlösande syfte används går 

man alltså steget längre och förslag på lösningar av ett problem ges. Uppsatsen har ett 

normativt delsyfte vilket lämpar sig bra då vi ämnar skapa beslutsunderlag rörande vilka 

faktorer livsmedelsföretag bör använda i sin marknadsföring för att stärka sitt 

varumärkeskapital. 

 

2.2 Forskningsansats 

För att relatera teori och empiri menar Patel och Davidson (2011) att val av 

forskningsansats är väsentligt. Vidare menar de att deduktivt, induktivt och abduktivt 

förhållanden är vanliga i human-, beteende- och samhällsvetenskapliga 

forskningstraditioner. Christensen et al. (2010) hävdar att valet av forskningsansats har 

verkan på undersökningens resultat. 

 

Bryman och Bell (2013) anser att deduktionen utgår ifrån befintlig teori som granskas 

och formar hypoteser som prövas empiriskt på verkligheten. Därefter är det möjligt att 

teorierna bekräftas, förkastas eller arbetas om för att skapa ett bidrag till teorin. Harnow 

Klausen (2006) menar att en deduktiv ansats är en härledning med hjälp av enbart 

logiska slutledningsregler. Han förklarar att om antagandena är sanna måste också 

konklusionen vara det, vilket står i samklang med en systematisk framställning. 

Eftersom utgångspunkten ligger i den befintliga teorin och den enskilda forskarens 

subjektiva uppfattningar hålls åt sidan, anser Patel och Davidson (2011) att detta synsätt 

är starkt objektivt. De menar också att valet av teori leder till begränsningar i 

forskningsresultaten. 

 

Eftersom vi till en början hade begränsad kunskap om konsumenters vilja att betala ett 

högre pris valde vi att utgå från en deduktiv ansats med en teorietisk modell som 

sedermera testats empiriskt på verkligheten. Enligt Patel och Davidson (2011) har teorin 

på så vis bestämt vilken empirisk data som samlats in. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att induktionen är insamling av data som generaliserats 

för att ge allmänna slutsatser som skapa teori. Vidare uttalar Patel och Davidson (2011) 

att induktion baserar sig på en speciell situation, tid eller grupp av människor, vilket kan 

leda till att teorins räckvidd och generalitet inte kan anses allmängiltig. Bryman och 
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Bell (2013) berättar att abduktion är en tredje forskningsansats som startar från empirisk 

fakta likt induktionen, men accepterar teorietiska föreställningar likt deduktionen. 

Författarna menar vidare att alternerandet mellan teori och empiri ger plats för ett 

samspel dem emellan, vilket gör att tolkningen och resultatet kan bidra till teorin. På 

grund av vår utgångspunkt i teorin och vår önskan om en allmängiltig rangordning, 

bedömde vi att både en induktiv och en abduktiv ansats var opassande för vår forskning. 

 

2.3 Forskningsdesign 

2.3.1 Förförståelse 

Den förståelse som vi som författare har för ämnet grundar sig i både teoretiska 

kunskaper och praktiska erfarenheter. Johansson och Lindfors (1993) beskriver 

förstahandsförståelsen som det självupplevda, vilket utgörs av personliga och sociala 

erfarenheter, vilket påverkar författarnas uppfattning om verkligheten. Beträffande den 

praktiska förståelsen arbetar en av författarna för Nestlé S.A, som är ägare av 

varumärket Zoégas. Hon har på så sätt en djup förståelse för företaget och de 

utmaningar branschen möter. Författarna anser sig båda vara intresserade av mat och 

den livsstil som idag kretsar kring matkonsumtion. Ett starkt intresse för mode och 

trender har även gjort att författarna iakttagit utvecklingen i livsmedelsbranschen med 

stort intresse. En av författarna har tidigare erfarenhet beträffande premiumvarumärken 

inom klädindustrin och den andra besitter erfarenhet av kartläggning av konsumenters 

preferenser. 

 

Johansson och Lindfors (1993) nämner att den självupplevda förförståelsen utgörs av 

utbildning som påverkar den upplevda verkligheten. Det är även därför troligt att den 

teoretiska förståelsen som författarna skaffat sig under deras fyra år på 

civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring har betydelse för 

angreppssättet av studiens problem. Under kurserna Brand and Service Management, 

Consumer Behaviour and Consumer Culture, Marknadskommunikation, Contemporary 

Strategic Management, International Business Strategy in Emerging Country Markets 

samt Sinnesmarknadsföring, upplevelser och shoppingbeteende har författarna skaffat 

sig förståelse för näst intill samtliga begrepp som finns med i uppsatsens teoretiska 

referensram. Dessutom har båda författarna gjort en utlandstermin och studerat kurser 

som Fashion and Luxury Brand Management, Retail Marketing och Fashion Business 

och Marketing Management, vilka även bidragit till förståelse för ämnet. Utbildningen 
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har gett författarna en god grund att stå på och en vana att arbeta med olika 

analysverktyg för att lokalisera trender och problem som sedermera ligger till grund för 

slutsatser och förslag som läggs fram. 

 

2.3.2 Litteraturstudie 

Enligt Bryman och Bell (2013) är syftet med en litteraturgenomgång att presentera 

tidigare forskning som har gjorts på området samt ge läsaren en förklarande bild av hur 

författarna systematiskt arbetat med teorierna. Bell (2006) säger att en bra genomförd 

litteraturgenomgång visar på förståelse för det valda temat och introducerar tidigare 

forskning på området. Bryman och Bell (2013) säger att en litteraturgenomgång stärker 

trovärdigheten av studien, då det signalerar att författarna är pålästa och har grundat 

studien på väsentlig och relevant forskning inom området. Vidare poängteras även 

vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt till tidigare teorier och åsikter. Det viktigaste 

med litteraturgenomgången är att ge läsaren en bild av viktiga frågeställningar på 

området, menar Bell (2006). Detta kan göras med frågor som hur den aktuella källan är 

relaterad till andra studier som lästs, starka och svaga sidor beträffande exempelvis 

metod, slutsatser tillförlitlighet och de teoretiska idéer som påverkar resultatet. Ejvegård 

(2003) hävdar att genom ett kritiskt förhållningssätt uppmärksammas förhoppningsvis 

motsättningar och inkonsekventa resultat av tidigare studier. Vår uppsats utgår ifrån en 

modell av hur en litteratursökning går till som är presenterad av Bryman och Bell 

(2013) och återfinns i bilaga A. 

 

Litteraturstudien grundade sig i författarnas gemensamma intresse för mat och trender 

samt deras tidigare förståelse för marknadsföring. Detta gjorde att Zoégas valdes som en 

lämplig uppdragsgivare att genomföra studien med. Efter att tillsammans med 

uppdragsgivaren diskuterat igenom väsentliga angreppssätt till den utvecklingspotential 

som företaget möter, började författarna att leta efter relevanta artiklar och böcker 

kopplat till ämnesområdet för att skaffa sig en god översikt av ämnet. Författarna läste 

litteratur och artiklar kopplade till varumärkeskapital, premiumvarumärken, viljan att 

betala ett högre pris, varumärkesupplevelsen samt trender inom livsmedelsbranschen. 

När en djupare förståelse för ämnet hade skapats fastslogs en frågeställning. Efter detta 

påbörjade en mer strukturerad litteraturinsamling. 

 



  
 

20 
 

Flertalet artiklar på uppsatsens ämnesområde visade sig vara författade av en 

forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskarna Anselmsson, Vestman Bondesson och 

Johansson har tidigare undersökt varumärkeskapital genom konsumenters vilja att 

betala ett högre pris för en livsmedelsvara publicerad i Journal of Product and Brand 

Mangement (2014). Denna artikel visade sig vara närliggande till uppsatsens 

problemställning och undersökningsmodellen presenterad i artikeln har därför agerat 

som uppsatsens grund att bygga vidare studier på. Uppsatsen har på så sätt dragit nytta 

av tidigare forskning och tidigare forskning har bidragit till ytterligare nytta på ett nytt 

segment. Ejvegård (2003) berättar att mycket av forskningen är specialinriktad och 

därför är det väsentligt att göra en utförlig forskningsöversikt för att se vad äldre 

forskning har möjlighet att tillföra nya projekt. Anselmsson, Vestman Bondesson och 

Johanssons undersökningsmodell finns att skåda i bilaga B.   

 

För att hitta relevanta artiklar har Linnéuniversitetets söktjänst; Onesearch använts. 

Google Scholar har också nyttjats då några önskade artiklar inte gick att finna på 

Onesearch. Bell (2005) bekräftar att instrumentet är användbart för exempelvis 

universitetsstuderande. Uppsatsen är enbart grundad på granskade vetenskapliga artiklar 

och sökord som har används är bland annat: brand equity, price premium, premium 

brands, brand experience, brand awareness, food quality, brand uniquness, CSR, social 

image och country of orgin. Forskningen som använts kommer från olika länder 

eftersom vi var intresserade av forskning som i bästa fall gjorts på 

livsmedelsmarknaden. Genom att inkludera forskning från hela världen, nämner Bell 

(2005), att sökfältet utökades. För att bedöma artiklarnas intresse för vårt 

vidkommande, lästes i första hand inledning och slutsatser. Om artikeln visade sig vara 

intressant lästes den samtidigt som anteckningar fördes. De artiklar som var av stor 

betydelse för uppsatsen lästes av båda författarna för att säkerhetsställa en god insikt. 

 

Tyngden i litteraturstudien har främst legat i att införskaffa information via 

vetenskapliga artiklar då det har passat det valda ämnesområdet. Vid behov har även 

litterära källor använts. I enlighet med Bryman och Bell (2013) har vi kritiskt övervägt 

källornas trovärdighet. Vi förhåller oss till litteraturen på det sätt att, vissa teorier och 

begrepp som tas upp, endast är i syfte att skapa en översiktlig bild över ämnesområdet. 

Detta leder till att vi inte kommer att ha för avsikt att analysera exakt alla teorier som vi 

har presenterat, och därför kommer vissa teorier och begrepp inte beröras.  
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2.3.3 Empirisk studie  

Den teoretiska modell som uppsatsen utgår från är grundad på den konceptuella 

referensram som användes i studien ”Brand image and customers’ willingness to pay a 

price premium for food brands” (Anselmsson et al. 2014). Den röda tråden i studien har 

varit att undersöka i vilken grad de sju imagebyggande faktorerna påverkar 

varumärkeskapitalet för ett premiumvarumärke inom livsmedelsindustrin. Vår 

kvantitativa studie utgår från ett kundperspektiv där konsumenters preferenser i 

förhållande till deras betalningsvilja undersöks. Vårt fallföretags perspektiv kommer 

också att inkluderas genom en kvalitativ del i syfte att skapa en djupare förståelse för 

ämnet.  

 

Den empiriska studien har både en kvalitativ och en kvantitativ metod, vilket enligt 

Grønmo (2006) är vanligt i dagens forskning. Enligt Bryman och Bell (2013) passar de 

olika metodstrategierna olika bra beroende på vilket syfte med undersökningen 

författarna har. Grundat i syftet med uppsatsen har det fallit sig naturligt att ägna den 

största delen av den empiriska datainsamlingen till en kvantitativ undersökning. För att 

skapa oss en djupare förståelse för de imagebyggande faktorerna samt belysa ämnet ur 

ett företagsperspektiv föll även valet på att genomföra ett kvalitativt moment. Eliasson 

(2013) förklarar att kombinationen av olika metoder kallas triangulering. Den 

kvalitativa delen ger en djupare förståelse för det område som den kvantitativa delen 

undersöker. På så sätt används triangulering i den empiriska datainsamlingen. Eliasson 

(2013) menar att kombinationen av olika metoder täcker in olika infallsvinklar och 

tillför undersökningen olika slags information. Kombinationen bidrar till en mer 

fullständig bild av problematiken än vad användandet av bara en metod gör. Grønmo 

(2006) hävdar att avvikelser i de olika analyserna ger underlag för nya tolkningar och 

utveckling av ämnet. I följande stycken beskrivs metodvalet mer ingående.  

 

2.3.3.1 Kvalitativ metod 

Enligt Justesen och Mik-Myer (2012) används kvalitativa undersökningsmetoder för att 

beskriva fenomen i en kontext och för att presentera en tolkning som ger en ökad 

förståelse av fenomenet mot denna bakgrund. Eliasson (2013) förklarar vidare att 

kvalitativa metoder är bra på att undersöka företeelser som kvantitativa metoder 

misslyckas med att fånga upp på ett bra sätt, eftersom det är svårt eller rent utav 
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omöjliga att mäta. Kvalitativa metoder kommer till sin rätt när de används för att 

undersöka sammanhang som blir tydliga först under tidens gång. Uppsatsens studie har 

en kvalitativ metod i form av intervjuer med fallföretaget Zoégas. Intervjuerna 

medförde en bättre förståelse för det dagliga arbetet med varumärket, 

utvecklingsmöjligheter samt vikten av uppsatsens bidrag. Informationen bidrog till ett 

bra underlag att bygga vidare den kvantitativa undersökningen på samt skapade en 

djupare förståelse för premiumvarumärken och de imagebyggande faktorerna.  

 

Vid utformningen av enkätfrågor användes en kvalitativ metod, som senare benämns 

som pilotstudie. Då frågorna redan var testade och hämtade från välkända artiklar, men 

krävde en översättning till svenska, diskuterades och testades frågorna med ett antal 

individer. Detta gjordes för att säkerhetsställa förståelsen, vilket Kumar (2011) kallar 

för ett face validity test, eller innehållstest. Med testet som bakgrund kunde enkätens 

utformning korrigeras innan enkätundersökningen togs i bruk. En kvantitativ metod i 

detta moment hade försummat beskrivande uttalanden och tolkningar från 

respondenterna 

  

2.3.3.2 Kvantitativ metod 

För att besvara forskningsfrågan har huvudfokus lagts på en kvantitativ metodansats. 

Bryman och Bell (2013) menar att kvantitativa metoder syftar till att förklara samband 

och handlar enligt Eliasson (2013) ofta om insamling av numerisk data, vilket 

tillhandahåller möjligheten att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp till en 

större grupp. Bryman och Bell (2013) hävdar att användandet av en kvantitativ metod 

bland annat är associerat med deduktion och ett positivistiskt synsätt där verkligheten 

framställs objektivt. Enkätundersökningen genomfördes för att få konsumenternas syn 

på vilken grad de imagebyggande faktorerna påverkar varumärkeskapitalet. 

Beslutsunderlaget för vilka varumärken som skulle inkluderas i enkäten genomfördes 

med en kvantitativ förstudie på konsumenter i dagligvaruhandeln. Konsumenterna fick 

svara på vilket varumärke de uppfattade som mest premium i respektive 

produktkategori. Utifrån resultatet fastställdes det vilka varumärken som skulle studeras 

i studien. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är den största fördelen med användandet av en 

kvantitativ metod att resultatet är generaliserbart och kan beskriva ett större 
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sammanhang. Grønmo (2006) säger att nackdelen med den kvantitativa ansatsen är 

avsaknaden av ett djupt plan, som exempelvis förklarar konsumenternas bakomliggande 

preferenser. Men om en kvalitativ undersökning genomförts hade det varit omöjligt att 

förklara i vilken grad våra oberoende faktorer påverkade variationen i konsumenters 

vilja att betala ett högre pris, vilket är uppsatsens syfte.  

 

2.4 Undersökningsmetod 

Undersökningen består av två huvudsakliga undersökningsmoment; kvalitativa 

intervjuer med fallföretaget och en kvantitativ enkätundersökning på konsumenter i 

dagligvaruhandeln. En förstudie gjordes för att undersöka vilka varumärken som skulle 

inkluderas i enkätundersökningen och en pilotstudie genomfördes för att säkerhetsställa 

enkätens utformning. Eliasson (2013) anser, som tidigare nämnt, att en kvalitativ och 

kvantitativ metod med fördel kan kombineras. Nedan är en bild på vår 

undersökningsdesign som ska underlätta förståelsen för hur alla moment är 

sammankopplade. Djupintervjuerna och den kvalitativa resultatredovisningen är gråa 

eftersom de svarar för det delsyfte vi önskar att uppfylla. Uppsatsens fokus ligger i den 

kvantitativa delen.  
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Modell 1. Undersökningsdesign 

 

2.4.1 Intervju 

Den kvalitativa metoden användes i uppsatsen för att skapa en större insikt i de 

möjligheter som ett premiumvarumärke har. Intervjuerna bidrog även till att skapa en 

djupare förståelse för de imagebyggande faktorernas påverkan på varumärkeskapitalet 

ur ett företagsperspektiv. Justesen och Mik-Myer (2012) menar att semistrukturerade 

intervjuer definieras av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide där teman och en 

rad huvudfrågor är förutbestämda. Vidare förklarar de att semistrukturerade intervjuer 

ger utrymme för avvikelser från intervjuguiden i situationer där intervjupersonen tar upp 

ämnen som är intressanta för syftet och som intervjuarna önskar få mer information 

kring. Författarna berättar också att både hur-frågor och vad-frågor används i denna 

intervjuform. Svarsalternativen är oftast öppna och respondenten ges stor frihet till att 
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utforma svaren på sitt eget sätt, samtidigt som reflektioner på valda teman kopplade till 

frågeställningen ges. I användandet av en semistrukturerad intervjuteknik önskades ett 

explorativt arbetssätt för att skapa ny kunskap.  

 

Det råder delade meningar om huruvida semistrukturerade intervjuer bör ställa samma 

frågor till samtliga intervjupersoner eller inte. Gillham (2008) menar att intervjuaren bör 

ställa samma öppna frågor till samtliga intervjupersoner med viss modifikation till 

personens specifika position i förhållande till undersökningens syfte. Genom att ställa 

samma frågor skapas förutsättningar för att samtliga intervjupersoner reflekterar över 

samma ämnen, vilket bidrar till ett bett underlag som inkluderar flera perspektiv av 

frågan. Kvale och Brinkmann (2010) anser däremot att semistrukturerade intervjuer inte 

nödvändigtvis behöver vara fullt så standardiserade, utan att det finns utrymme för att 

anpassa intervjun till de enskilda intervjupersonerna. Intervjumetoden var att ställa 

samma frågor till samtliga intervjupersoner, då svaren på frågorna skulle kunna komma 

att variera på grund av personliga värderingar och deras position i företaget. Det fanns 

en önskan om att få en mångfacetterad bild av företagets situation samt säkerställa ett 

underlag för en viss grad av jämförbarhet mellan intervjuerna, vilket stärker argumentet 

om att ställa samma frågor till samtliga intervjupersoner. 

 

2.4.2 Förstudie för val av varumärke 

Bryman och Bell (2013) betonar som tidigare nämnt vikten av genomförandet av 

pilotstudier. Genom att använda sig av kvantitativa pilotstudier på ett mindre antal 

respondenter där svarsalternativen är öppna, skapas ett underlag för vad undersökningen 

bör fokusera på. Valet av varumärken som skulle ingå i studien baserades på en 

kvantitativ pilotstudie. Datan samlades in i samma miljö och av samma målgrupp som 

enkätundersökningen sedermera var tänkt att genomföras på. Frågan som ställdes hade 

öppna svarsalternativ. 

 

2.4.3 Pilotstudie av enkät  

Enligt Kumar (2011) är det viktigt att den konstruerade enkäten testas, om den ska 

utgöra ett undersökningsinstrument. Han beskriver att en pilotstudie eller ett förtest 

innebär en kritisk granskning av respondenternas förståelse för frågorna samt vilken 

betydelse respondenterna anser frågorna har. Pilottesterna ska om möjligt efterlikna de 

förhållanden och den målgrupp som sedermera kommer att studeras. Vidare hävdar 
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Kumar (2011) att pilotstudiens syfte inte är att samla in data. Syftet är att föra en dialog 

med respondenterna för att identifiera eventuella problem som kan uppstå i samband 

med besvarandet av enkäten, vilket även Bell (2006) fastslår. Sedermera ändras 

enkätens utformning och anpassas så att respondenten tolkar och förstår frågorna på det 

sätt som författarna önskar. 

 

2.5.4 Enkätundersökning 

För att undersöka de sju imagebyggande faktorernas påverkan på varumärkeskapitalet 

användes en enkätundersökning bland konsumenter. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

enkäter som respondenter fyller i eller besvarar på egen hand, tillsammans med 

strukturerade intervjuer de huvudsakliga instrumenten som finns för att samla in data 

med hjälp av en surveydesign. Då önskan var att samla in kvantifierbar data i syfte att 

undersöka en faktors påverkan på en annan passar enkäter bra. Enkäter är enligt Kumar 

(2011) ett bra sätt att samla en större mängd mätbar data på. Han betonar även att 

metoden både anses vara kostnads- och tidseffektiv. Dessutom tillåter enkäter en högre 

grad av anonymitet hos respondenterna, vilket är bra om känsliga frågor ställs. Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt att enkäten är enkel att förstå och att 

den inte är för omfattande. Om enkäten består av frågor som respondenterna uppfattar 

som svåra att förstå, finns det risk att svaren inte besvarar den tilltänkta frågan. Det vill 

man undvika. Om enkäten innehåller för många frågor finns det också risk att 

respondenterna blir avskräckta och anser att enkäten är allt för omfattande och på grund 

av det avstår från att svara. Detta påverkar svarsfrekvensen negativt men elimineras 

genom en pilotstudie av enkäten. Enligt Kumar (2011) är en låg svarsfrekvens något 

som generellt ses som en nackdel med enkätundersökningar. Vidare är det också en risk 

att ett ”self-selected bais” inträffar. Författaren menar att det finns en risk för att 

respondenterna som väljer att svara har vissa värderingar och preferenser som skiljer sig 

från dem som inte medverkar i enkäten. Det finns då en risk att enkäten baseras på ett 

urval av populationen som inte är lika slumpmässigt valt som forskaren önskar. 

Samtliga nämnda aspekter är något som studien tagit hänsyn till och i undersökningens 

fall är enkäter den bästa metod att samla in önskad data på. 

 

2.5 Population och urval 

Då uppsatsens studie är uppdelad i en kvalitativ och en kvantitativ del, där urvalet 

skiljer sig åt, finns fokus på två olika populationer; företagsrepresentanter från Zoégas 
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och konsumenter av högengagemangsprodukterna mörk choklad, kaffe och olivolja. 

Valet av dessa tre kategorier grundar sig på de intervjuer som genomfördes med 

fallföretaget, där likheten mellan de tre kategorierna framhävdes. Anselmsson et al. 

(2014) anser även att mörk choklad och olivolja tillhör en livsmedelskategori förenat 

med högre engagemang och status. Kjeldgaard och Ostberg (2007) hävdar även att kaffe 

är en produkt som är förenat med stort engagemang hos många konsumenter. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en population består av de samtliga enheter som 

urvalet görs från. Enligt författarna är behovet av att skapa ett urval alltid aktuellt när 

det kommer till en kvantitativ undersökning. Kumar (2011) hävdar att ju närmre 

urvalets storlek är den verkliga populationen, desto mer tillförlitligt anses resultatet 

vara. Samtidigt minskar risken för urvalsfel. Eliasson (2013) menar dock att det är svårt 

att undersöka en hel population och genom att göra ett urval av populationen blir 

undersökningen mer lätthanterlig. 

 

Förstudien för val av varumärke, pilotstudien av enkät och enkätundersökning är alla 

baserade på en population som innefattade svenska myndiga konsumenter, vilka 

konsumerade antingen mörk choklad, olivolja eller kaffe. Populationen återfinns i hela 

Sverige och begränsades till konsumenter som var ansvariga eller delvis ansvariga för 

deras hushållsinköp av livsmedel. Denna avgränsning gjordes för att åstadkomma ett så 

verklighetsanpassat resultat som möjligt. I studien Riksmöten 2010-2011 framtagen av 

Livsmedelsverket (2012) presenterades svenskarnas konsumtionsmönster beträffande 

livsmedel, vilka är baserade på respondenters inrapporterade matvanor under fyra dagar. 

Rapporten ses som stöd i redovisningen av populationen. Rapporten visade att 80 

procent av kvinnorna i Sverige dricker kaffe regelbundet och 85 procent av Sveriges 

män. I rapporten går det även att utläsa att 25 procent av kvinnorna äter choklad 

regelbundet. Mäns konsumtion av choklad är något lägre, 15 procent sägs konsumera 

choklad regelbundet. Vad beträffar olivolja uppger 16 procent av samtliga respondenter 

att de konsumerar detta regelbundet.   

 

2.5.1 Intervjuer 

De tre intervjupersonerna för de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna valdes av ett 

ickesannolikhetsurval. Bryman och Bell (2013) menar att denna typ av urval är ett 

paraplybegrepp som syftar till flera former av urval vilka inte tillämpar ett urval där 
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samtliga i populationen har lika stor chans att komma med i urvalsgruppen. Enligt 

Eliasson (2013) bygger det icke-slumpmässiga urvalet på saknaden av en urvalsram och 

bortser sannolikheten att varje individ i populationen har möjlighet att komma med i 

urvalet. Bryman och Bell (2013) menar att en urvalsram är en uppställning eller 

förteckning av alla enheter i den population som urvalet görs ifrån. Med ett 

ickesannolikhetsurval går det inte att förmoda att urvalet på ett adekvat sätt speglar 

populationen. Eliasson (2013) säger att det även finns en risk för samplingfel, då 

skillnader råder mellan urvalet och den faktiska populationen. Detta påverkar eventuellt 

resultatet och dess representativitet. Inom detta begrepp tillämpade vi ett strategiskt 

urval. Christensen et al. (2010) förklarar att ett strategiskt urval sker då författarna 

själva väljer ut de individer av populationen som de önskar ha med i urvalet. De menar 

att denna metod är vanlig i genomförandet av kvalitativa undersökningar där syftet är att 

skaffa sig en djupare förståelse för situationen eller problematiken. Arbetet med att välja 

ut intervjupersoner skedde i samråd med Marknadschefen för Zoégas. Marknadschefen 

ansågs ha mest kunskap om vilka medarbetare som har störst insikt i företagets 

marknadsföringsstrategier och som skulle passa uppsatsens valda frågeställning. 

Grundat på informationen beslutades intervjupersonerna till att bestå av Zoégas 

marknadschef och varumärkets två Nordic Junior Brand Managers. 

 

2.5.2 Förstudie för val av varumärken  

Vid genomförandet av förstudien tillämpades en accidental sampling som beskrivits 

som en typ av bekvämlighetsurval enligt Kumar (2011). Christensen et al. (2010) 

beskriver att vid tillämpandet av ett bekvämlighetsurval väljer författarna endast ut de 

respondenter som har möjlighet att delta i undersökningen efter att de har blivit 

tillfrågade. Urvalet är ofta baserat på potentiella respondenters tillgänglighet och det 

avgör vilka individer som ska ingå i urvalet. Vidare beskriver Deacon (1999) att det 

finns två olika typer av bekvämlighetsurval; svagt bekvämlighetsurval och starkt 

bekvämlighetsurval. När forskaren väljer ut undersökningsobjekt på grund av dess enkla 

tillgänglighet förekommer ett svagt bekvämlighetsurval. Denna teknik är inte att 

föredra, utan istället prefereras ett starkt bekvämlighetsurval. Med denna urvalsteknik 

fokuserar forskaren på de individer i populationen som har en koppling till studiens 

syfte. Då studien omfattar konsumenter som konsumerar minst en av de valda 

produktkategorierna gjordes urvalet på ICA Maxi i Kalmar i respektive kategorihylla. 
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35-40 individer i varje produktkategori deltog och vidare finner valet stöd för teorin om 

ett starkt bekvämlighetsurval. 

 

2.5.3 Pilotstudie av enkät 

Beträffande den kvalitativa pilotstudien diskuterades frågorna i enkäten med 10 

respondenter, även valda ur ett starkt bekvämlighetsurval. Hänsyn togs för att välja 

deltagare som motsvarade en variation i populationen. Önskan var att inkludera 

variationer av åsikter och uppfattningar beroende på generationsskillnader, kön och 

utbildningsnivå. Urval bestod slutligen av sex kvinnor och fyra män vilka befann sig i 

åldrarna 20-78. Enligt Christensen el al. (2010) finns det dock en risk att ett 

bekvämlighetsurval inte fullt ut speglar populationen, vilket gör att urvalet är statistiskt 

orepresentativt. Urvalet är till för att identifiera de respondenter som kan bidra till en 

generering av insiktsfull information, vilket var pilotstudiens mål. 

 

2.5.4 Enkätundersökning 

Då det inte finns någon exakt förteckning över vår målgrupp; svenska konsumenter över 

18 år som konsumerar kaffe, mörk choklad eller olivolja och som ansvarar eller delvis 

ansvarar för sitt hushålls livsmedelsinköp, har det saknats underlag för att genomföra ett 

sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2013) beskriver att ett sannolikhetsurval är gjord 

på en slumpmässig grund, vilket innebär att varje individ har lika stor chans att bli vald. 

Eliasson (2013) beskriver att ett sannolikhetsurval använder sig av en urvalsram för att 

räkna ut sannolikheten för varje individ i urvalet att bli utvald. Vidare hävdar de också 

att användandet av ett sannolikhetsurval blir ett representativt urval då alla individer i 

populationen haft samma möjlighet att vara en del av urvalet. Rörande urvalets storlek 

hävdar Bryman och Bell (2013) att det generellt brukar sägas att ju större urval, desto 

trovärdigare blir resultatet. Eliasson (2013) menar att antalet individer i ett stickprov 

kan påverka signifikansen. Men ett litet stickprov ökar kraven för statistisk signifikans.  

Med tanke på förutsättningarna med en stor population som förmodligen är geografiskt 

utspridd över hela landet valdes en kombination av bekvämlighets- och kvoturval. Detta 

för att försöka få ett så representativt urval som möjligt. Bekvämlighetsurval är som 

tidigare förklarat av Christensen et al. (2010) ett urval som är baserat på de 

intervjupersoner som författarna eller forskarna har tillgång till. Vidare förklarar 

Eliasson (2013) att ett kvoturval är ett urval där man försöker att fylla vissa kvoter av 

till exempel en befolkning och dess skillnader i kön, utbildningsnivå och geografisk 
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placering. I rapporten “På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet 2014” från 

Statistiska Centralbyrån påvisas skillnaden mellan kvinnor och mäns tid för obetalt 

arbete (hushållsarbete) i åldern 20–64 år. För inköp av varor och tjänster till hemmet 

lägger männen i genomsnitt ner cirka 2 timmar i veckan, medan kvinnorna svarar för 

lite mer än 3 timmar per vecka. I enlighet med denna rapport var det önskvärt att 

fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen liknade dessa förhållanden, men 

var inte ett kvotval som togs hänsyn till i urvalsprocessen, utan används snarare för att 

förklara könsfördelningen i resultatet (Statistiska Centralbyrån 2014). 

 

Enkätinsamlingen har gjorts på tider och platser där urvalet antas vara någorlunda 

representativt i förhållande till populationen. Genomförandet skedde i större Ica butiker 

(Maxi och Fokus) under tiderna 15-18 varannan dag under en veckas tid. Ambitionen 

var att urvalets storlek skulle utgöra mellan 150-200 respondenter fördelat jämnt på de 

tre produktkategorierna, kaffe, mörk choklad och olivolja. Slutligen kunde vi räkna till 

160 enkätsvar, varav 9 stycken besvarade inkorrekt eller hade allt för många uteblivna 

svar. Detta gjorde att det slutgiltiga urvalet bestod av 151 stycken respondenter. Antalet 

svar för de tre kategorierna fördelade sig enligt följande; kaffe hade 51 respondenter, 

olivolja 50 respondenter samt choklad 50 respondenter. Respondenterna hade en 

medelålder på 41 år. Vårt urval utgjordes av 61 % kvinnor och 39 % män, vilket visar 

på ett verklighetstroget resultat med hänsyn taget till rapporten från Statistiska 

Centralbyrån. 65 % av respondenterna hade eftergymnasial utbildning, 29 % hade 

gymnasieutbildning samt resterande 6 % hade grundskoleutbildning. För att nå en större 

geografisk spridning av individer i urvalet genomfördes enkätundersökningar i 

Göteborg, Kalmar och Helsingborg. Under de utvalda tiderna för undersökningen 

tillämpades ett ”accidental sampling” som enligt Kumar (2011) beskriver att de 

tillfrågade konsumenterna var på plats under dessa tider i dessa butiker. Kvotvalet 

användes på så vis endast för att få en geografisk spridning. 

 

2.6 Datainsamling 

Enligt Christensen et al. (2010) bör insamlingsmetod och analysmetod invägas i valet av 

datainsamling. Analysmöjligheterna påverkas i forskarnas val av primär- och 

sekundärdata. 
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Ghauri och Grønhaug (2005) beskriver primärdata som information som forskaren 

samlat in själv, vilket kan göras med exempelvis enkäter eller intervjuer. Materialet bli 

på så vis anpassat till forskningsfrågan och forskaren får större kontroll på materialet. 

Primärdata är också kostsamt och tidskrävande, dessutom är metoden beroende av 

respondenternas deltagande. Framställningen av primärdata beskriver Christensen et al. 

(2010) som viktig när annat empiriskt material används, men som är testat på ett annat 

undersökningssyfte. Bryman och Bell (2005) beskriver sekundärdata som information 

insamlat av en tidigare forskare. Användandet av sekundärdata sparar både tid och 

kostnader, men kvaliteten är svår att kontrollera ju längre från primärkällan datan 

används. 

 

2.6.1 Intervjuer 

Primärdata samlades in via semistrukturerade intervjuer med tre anställda på 

fallföretaget Zoégas. Innan genomförandet av intervjun är det enligt Grønmo (2006) 

viktigt att etablera en god kommunikationssituation. Han menar att intervjuerna bör ta 

plats på ett ställe där intervjupersonen känner sig trygg. Zoégas föreslog att intervjuerna 

kunde ta plats på Nestlé Sveriges kontor i Helsingborg torsdagen den 19:e mars, vilket 

accepterades. Intervjuerna skedde var för sig och intervjutiden varierade mellan en och 

en och en halv timme. Intervjuarna agerade båda två som intervjuare, observatörer och 

sekreterare. Intervjun styrdes av de teman som tagits fram i förväg, men användes på ett 

flexibelt sätt. Grønmo (2006) berättar att alla ämnen ska behandlas under intervjuns 

gång, men samtalet ska även ta ställning till ordningsföljden mellan temana och anpassa 

frågeformuleringen utefter att intervjun löper. Grundat i detta utlåtande kom 

intervjuerna att se olika ut eftersom frågorna ställdes på olika vis och på olika 

tidpunkter i intervjun. Men genom att lyssna till intervjupersonen och följa honom och 

henne möjliggjordes fördjupade svar samt nya frågor och tolkningar. 

 

Bakgrunden till frågorna förklarades och intervjun startade med enkla frågor om 

respondenternas arbetsuppgifter och ansvarsområden. På så vis möjliggjordes också 

förståelse för hur svaren kunde komma och se ut och vilken eventuell vinkling de hade. 

Fokus låg på att ställa stora öppna frågor för att i efterhand kunna koppla uttalandena till 

undersökningens sju imagebyggande faktorer. Sist i intervju skedde ett praktiskt 

moment där respondenten blev introducerad för de sju faktorerna och blev sedan 
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uppmanad att rangordna dessa efter vad företaget lägger mest marknadsföringsfokus på. 

Intervjuguiden finns presenterad i bilaga C. 

 

2.6.2 Förstudie för val av varumärke 

Varumärket som valdes att studeras inom varje produktkategori fastställdes med en 

förstudie på Ica Maxi i Kalmar måndagen den 30 mars klockan 16-18. Vi som 

undersökare placerade oss i en av produktkategoriernas gångar och ställde en öppen 

fråga till de konsumenter som köpte en vara från kategorin. Frågan löd: ”Vilket 

varumärke tycker du är mest premium i denna choklad/ kaffe/ olivolje-hyllan?”. I varje 

produktkategori tillfrågades 30-40 konsumenter varav bortfallet endast låg på någon 

procent. Respondenternas svar antecknades och undersökningen slutfördes när resultatet 

tydligt visade på ett specifikt varumärke. Detta gällde dock inte för kategorin kaffe 

eftersom två varumärken under hela studiens gång låg jämsides. Vi fick därmed inget 

specifikt svar i kategorin kaffe och ett av varumärkena utsågs till att ingå i studien. 

 

2.6.3 Pilotstudie för enkät 

En enkät som fylls i av respondenten själv ska enligt Grønmo (2006) vara kort och 

enkel. Frågorna ska vara lättbegripliga och hanterbara för alla respondenter, vilket vi 

säkerhetsställde genom att testa enkäten på ett antal personer i populationen. 

Pilotstudien skedde med personliga träffar av vänner och familj, där enkätens 

utformning diskuterades. Dessa ingick i den valda populationen, men studien gjordes i 

en differentierad miljö än vad den verkliga enkätundersökningen skulle komma att göra. 

Pilotstudien skedde i undersökarnas eller respondenternas hem för att garantera en trygg 

och lugn miljö där kvalitativa tankar kunde diskuteras och antecknas. 
 

Respondenterna reagerade på att enkäten tog lång tid att besvara och båda parter var 

överrens som att omfånget borde kortas ner, eftersom den verkliga enkätundersökningen 

utspelar sig i en mer hektisk miljö och att valet av deltagande möjligtvis kan bero på 

enkätens tidsåtgång. Några av frågorna var svåra för respondenterna att förstå och 

diskussioner fördes huruvida dessa skulle uttryckas på ett enklare vis utan att 

innebörden ändrades. Pilotstudien resulterade i att några av frågorna omformulerades 

och andra togs bort. 
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2.6.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen skedde i fyra Ica Maxi och Fokus butiker i Göteborg, Kalmar och 

Helsingborg under en veckas tid. 151 enkäter samlades in varannan dag från tisdagen 

den 14 april till tisdagen den 21 april, mellan klockan 15-18. Undersökningarna skedde 

via personlig kontakt mellan undersökarna och respondenterna. Enkätinsamlingen 

delades upp på de tre kategorierna; mörk choklad, kaffe och olivolja där varje kategori 

fick ungefärlig lika många svar. Placeringen av enkätinsamlingen i butiken skedde i de 

respektive produkthyllor och de konsumenter som tillfrågades att delta var de som tagit 

ett självständigt initiativ att köpa en vara från den studerade kategorin. Exempelvis så 

tillfrågades en konsument som nyss lagt ner en flaska olivolja i sin korg om viljan att 

delta i undersökningen. Tillvägagångssättet gjordes för att fånga konsumentens 

egenframkallade tankar om den studerade kategorin och undvika en påtvingad 

tankeframställning i enighet med vår enkät. Konsumenten hade även då en referens i 

form av varumärket i förhållande till de andra varumärkena i kategorin framför sig. 

Aaker (1996) säger att i studier om märkesmedvetenhet är det bättre att bara låta 

varumärket vara en driver, eftersom konsumenter sällan skiljer på namn, logotyp och 

förpackning. Istället bildar allt tillsammans uppfattningen och studier ska därför bygga 

på symboler och visuella bilder som visas för konsumenten. Detta är bakgrunden till 

varför undersökningen skedde i butiker där det faktiska varumärket var exponerat. 

Metoden ger också trovärdighet till resultatet, eftersom studien är gjord i ett verkligt 

köp-ögonblick där de sju imagebyggande faktorerna påverkar konsumentens vilja att 

betala ett högre pris och där med varumärkeskapitalet. 

 

I en av butikerna där enkätinsamlingen skedde ombads undersökaren att bära en skylt 

där Ica Maxis logga och ordet ”Besökare” var tryckt. Denna metod uppfattades som bra 

då besökarna fick ett erkännande från butiken att undersökningen var av seriös karaktär. 

I övrigt presenterades kopplingen till Linnéuniversitetet och undersökningens syfte. 

Alla konsumenter som köpte en produkt i kategorin som studerades tillfrågades om de 

var intresserade av att delta och endast en fjärdedel av de tillfrågade tackade nej. 
 

Grønmo (2006) berättar om en varierande utfrågningsmetod. Ett alternativ är att 

respondenten själv får läsa enkäten och besvara frågorna och ett annat är att 

respondenten blir intervjuad med utgångspunkt i frågeformuläret. Båda teknikerna 

användes då respondenterna föredrog olika metoder. Vid uppläsning av frågorna säger 
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Grønmo (2006) att intervjuaren har chans att förklara om frågan inte förstås av 

undersökningspersonen. Eftersom vi som undersökare fanns på plats kunde detta även 

säkerhetsställas då personer som själva läste enkäten uppmanades att fråga om något var 

oklart. Vi hade sedan tidigare utarbetat hur vi skulle förklara innebörden av samtliga 

frågor så att båda undersökarna gav samma entydiga svar. Christensen et al. (2010) 

nämner att personliga intervjuer kan åsamka en intervjuareffekt, vilket eventuellt leder 

till snedvridna svar. Tiden utnyttjades mest effektivt när respondenterna själva läste 

frågorna, eftersom undersökaren samtidigt kunde söka upp ytterligare respondenter. 

Varje undersökare hade möjlighet att dela ut två enkäter i taget.  

 

Enkätens svarstid var cirka 3-4 minuter vilket även var målsättningen som fastslogs i 

samråd med pilotstudiens respondenter. Trots tidsminimeringen uttalade sig många 

respondenter om enkätens omfång. Nyttan med deras deltagande poängterades och 

tacksamhet visades med hjärtliga avskedsfraser.  

 

2.7 Operationalisering 

2.7.1 Utveckling av mätinstrument 

Enligt Eliasson (2013) är operationalisering ett uttryck för den process där begrepp tas 

fram ur teorin. Vid operationalisering av teorin i förhållande till problemformuleringen 

är det viktigt att ta fram relevanta begrepp som säger något om problemformuleringen i 

fråga. Patel och Davidson (2011) visar att en översättning av teoretiska begrepp till en 

enkät eller intervjufråga är en operationalisering av begreppet. 

 

Eliasson (2013) förklarar att operationalisering, utöver att ta fram och definiera begrepp, 

även handlar om att göra de framtagna begreppen mätbara. Bryman och Bell (2005) 

argumenterar i samma bana och förklarar operationalisering som en process då 

indikatorerna för att mäta ett visst begrepp tas fram.  Mätbarheten är viktig oberoende 

om man väljer att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie. Eliasson (2013) förklarar 

vidare att syftet med att göra begreppen mätbara är att de då blir möjliga att undersöka. 

Kortfattat innefattar operationaliseringsprocessen två typer av definitioner av begrepp; 

teoretiska definitioner och operationella definitioner. 

 

Vår undersökning har grundat sig på de faktorer och begrepp som finns framlagt i den 

teoretiska referensramen som i sin tur är formad efter befintliga teorier om 
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varumärkeskapital, viljan att betala ett högre pris och varumärkesupplevelsen. Enligt 

Bryman och Bell (2005) beskrivs begrepp som etiketter på det som ska undersökas och 

variabler samt indikatorer beskriver hur de mäts. Då studien innefattar både en 

kvalitativ och en kvantitativ undersökningsdel i syfte att besvara vår 

problemformulering, måste mätinstrumentet också anpassas efter denna 

undersökningsmetod. Utformningen av enkät samt intervjufrågorna operationaliserades 

således enligt vår undersökningsmodell. Vår undersökningsmodell illustreras i kapitel 

3.4 där pilarna från de sju olika faktorerna pekar på ”Viljan att betala ett högre pris”. 

Vårt kvantitativa mätinstrument är utformat i syfte att mäta de sju faktorernas inverkan 

på konsumenters vilja att betala ett högre pris. Viljan att betala ett högre pris har 

sedermera en koppling till styrkan i varumärkeskapitalet, varav det också synliggörs i 

modellen. Denna information ska ligga till grund för accepterandet eller förkastandet av 

våra hypoteser. Hypoteserna återfinns i bilaga D, samt kommer att presenteras i 

teoriavsnittet. Det kvalitativa mätinstrumentet syftar mer till att förstå vårt fallföretags 

förhållande till de sju imagebyggande faktorerna samt deras syn på varumärkeskapital 

och konsumenters vilja att betala ett högre pris för en premiumvara inom 

livsmedelsindustrin. Mer övergripande och öppna frågor rörande vårt begrepp ställdes i 

syfte att skapa oss en djupare förståelse för ämnet ur ett företagsperspektiv. 

Intervjuguiden för det kvalitativa momentet av studien finns att skåda i bilaga C. 

 

Vår enkätundersökning bestod av 27 frågor, vilka agerade variabler för vår beroende 

faktor och de sju oberoende faktorerna. Kontrollvariabler inkluderades även i enkäten. 

De frågor som indikerade för den beroende faktorn samt de oberoende faktorerna mättes 

via en fem-gradig likertskala. Enligt Kumar (2011) är likertskalan en skala ämnad för att 

mäta attityder. Skalan mäter attityder och beteenden med hjälp av svarsalternativ som 

sträcker sig från den ena ytterligheten till den andra. På Ne.se (2015) går det att läsa att 

den person vars attityd man vill mäta, får ta ställning till varje påstående och ange sin 

inställning för eller emot innehållet. Svaren poängsätts och summan av poängen anger 

styrkan i attityden. Då önskan var att mäta konsumenters uppfattningar ansågs likert-

skalan passade för ändamålet. Enkäten finns i sin helhet presenterad i bilaga E. 

 

2.7.2 Den beroende faktorn 

Vår beroende variabel i studien är konsumenters vilja att betala ett högre pris för en 

premiumvara inom livsmedelsindustrin. Teorier rörande begreppet finns presenterade 



  
 

36 
 

under teoriavsnittet i denna uppsats. För den kvantitativa undersökningen har två frågor 

använts som indikatorer för den beroende faktorn. Frågorna lyder ”Jag är villig att 

betala ett högre pris för produkter från detta varumärke i förhållande till andra 

varumärken” samt ” Jag är villig att betala mycket mer för detta varumärke i 

förhållande till andra varumärken inom produktkategorin”. Båda frågorna är hämtade 

från enkätundersökningar från tidigare studier på ämnet och sedan tidigare både testade 

och godkända. I bilaga D återges källhänvisningar för samtliga enkätfrågor. För att 

säkerställa den interna reliabiliteten gjordes ett reliabilitetstest där Cronbach’s Alpha 

kontrollerades. Enligt Bryman och Bell (2013) är Cronbach’s Alpha ett mått på hur bra 

indikatorerna i skalan hänger ihop, och går mellan 0 och 1. Måttet uppskattar 

genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter beträffande ”split-half”. Detta 

innebär mer konkret att frågorna delas upp i två grupper slumpmässigt, som sedan 

jämförs med varandra. Ju högre värde på alphat, desto bättre hänger variablerna ihop. 

Det rekommenderade lägsta värdet för Cronbach’s Alpha är 0,7. Aron och Aron (2002) 

hävdar dock att det är okej att i vissa fall acceptera värden ner till 0,6. Då vårt 

Cronbach’s Alpha för de två indikatorerna för den beroende variabeln viljan att betala 

ett högre pris låg på 0,66 valde vi att anta dessa indikatorer som trovärdiga för att 

tillsammans mäta den beroende faktorn. 

 

2.7.3 De oberoende faktorerna 

De sju oberoende faktorer som har valts att undersökas är varumärkesmedvetenhet, 

kvalitet, CSR, ursprungsland, social image, unikhet och varumärkesupplevelsen. Dessa 

faktorer och indikatorer stämmer bra överens med de teorier som använts. De valda 

begreppen överensstämmer med de faktorer som Anselmson et al. (2014) hävdar 

påverkar viljan att betala ett högre pris, och teorier om premiumvarumärkens 

karaktärsdrag och värdeskapande dimensioner av bland annat Shukla och Purani (2012). 

Faktorerna varumärkesmedvetenhet samt social image anser vi stämmer överens med 

det sociala och symboliska värdet av premiumvarumärken. Kvalitet och unikhet anser vi 

faller under det nyttoorienterade och funktionella värdet. Varumärkesupplevelsen faller 

under det individuella och upplevelsebaserade värdet. Och slutligen går CSR och 

ursprungsland under det hållbara värdet. Samtliga faktorer kommer att teoretiskt 

presenteras under avsnitt 3.3 samt 3.4 och de värdeskapande dimensionerna av 

premiumvarumärken presenteras under 3.1. I tabell 1 presenteras de indikatorer som 
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valts för att undersöka de sju faktorerna, dess faktorladdning och Cronbach’s Alpha. 

Frågorna som utgör indikatorer har hämtats från tidigare studier på ämnet. 
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Tabell 1. Operationalisering (källa: egen) 
 
Fakto
r 

Indikator Antal Cronbach’s 
Alpha 

Faktor-
laddning 

Varumärkesmedvetenhet  1 - .764 

 Jag vet vad detta varumärke står för   

Kvalitet  3 .937  

Produkter från detta varumärke är välgjorda  .874 

Produkter av detta varumärke håller en hög kvalitet  .853 

 

Produkter av detta varumärke håller en konstant kvalitet  .820 

CSR 3 .827  

Detta varumärke tar socialt ansvar  .752 

Detta är ett miljövänligt varumärke  .886 

 

Produkter från detta varumärke är producerade under 
bra arbetsförhållanden 

 .680 

Ursprungsland 2 .713  

Detta varumärke betonar varans ursprung  .836  

Varumärket använder ingredienser associerat med 
produktkategorin 

 .847 

Social image 3 .781  

Jag skulle vara stolt att äga produkter från detta 
varumärke 

 .399 

Att köpa produkter från detta varumärke förbättrar hur 
jag uppfattas 

 .870 

 

Att köpa produkter från detta varumärke gör ett gott 
intryck på andra människor 

 .833 

Unikhet 3 .815  

Detta varumärke sticker ut jämfört med andra 
varumärken 

 .751 

Detta varumärke är mycket olikt andra varumärke inom 
produktkategorin 

 .835 

 

Detta varumärke är unikt i jämförelse med andra 
varumärken i produktkategorin 

 8.11 

Varumärkesupplevelsen 8 .898  

Detta varumärke har en stark inverkan på mina sinnen  .709 

Jag finner detta varumärke intressant då det stimulerar 
mina sinnen 

 .789 

Detta varumärke framkallar känslor  .717 

Detta är ett emotionellt varumärke  .689 

Jag använder detta varumärke i speciella situationer och 
aktiviteter 

 .682 

Detta varumärke ger mig kroppsliga upplevelser  .780 

Detta varumärke startar en tankeprocess hos mig  .632 

 

Detta varumärke stimulerar min nyfikenhet  .597 
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Till synes av modellen har samtliga faktorer en god intern reliabilitet, vilket värdet på 

Cronbach’s Alpha signalerar. Samtliga faktorer har ett värde över 0,7. De presenterade 

indikatorerna utgör därför trovärdiga mått för de valda faktorerna. Vidare har också en 

faktoranalys genomförts. Enligt Bryman och Bell (2013) är en faktoranalys en teknik 

som används vid flerindikatormått för att avgöra om olika grupper av indikatorer hänger 

samman med varandra så att de bildar kluster. Klustren representerar faktorerna. En 

faktoranalys användas även för att avgöra huruvida dimensioner återfinns i 

verkligheten. Som går att utläsa av bilaga F så visade faktoranalysen på sju kluster, 

vilket var önskvärt då vår studie utgick från att finna sju faktorer. Vid genomförandet av 

faktoranalysen konstaterades det att två frågor inte laddade för den specifika faktorns 

kluster. Därav valdes dessa indikatorer bort. De två frågor som exkluderades är 

markerade i enkäten i bilaga E. Kvar fanns trovärdiga indikatorer för att mäta de sju 

oberoende faktorerna. Det ska dock nämnas att den sjunde faktorn accepterades på ett 

eigenvalue på 0,923. Enligt Malhota (2010) så anger eigenvaluet för en faktor den totala 

variansen som kan tillskrivas faktorn. Ju högre eigenvaule, desto mer av variationen 

förklarar faktorn. Malhota hävdar att en lägsta gräns ofta dras vid 1, men förklarar att 

det finns situationer som påkallar acceptans på ett lägre värde. Med anspråk till det 

inkluderas samtliga sju faktorer i studien. Av faktoranalysen går det också att utläsa att 

våra sju faktorer tillsammans förklarar 74,4 % av variationen, vilket kan anses som bra. 

 

2.7.4 Kontrollvariabler 

Malhota (2010) hävdar att genomförandet av enkäter även bör inkludera frågor som 

mäter externa faktorer. Detta kan vara faktorer som utöver de oberoende faktorerna har 

en inverkan på resultatet. Kontrollvariabler mäts därför för att sedermera kunna 

kontrollera resultatet i förhållande till dess inverkan. Ålder, kön, utbildningsnivå och 

varumärke agerade kontrollvariabler i vår kvantitativa studie. Ålder mättes i en öppen 

fråga för att fånga den exakta siffran och utbildningsnivå och varumärke mättes på en 

nominal skala, som enligt Grønmo (2006) inte har någon numerisk mening. Grundskola, 

Gymnasium samt Eftergymnasial utbildning agerade svarsalternativ för variabeln 

utbildningsnivå och Anthon Berg, Kung Markatta och Zoégas agerade alternativen för 

varumärke. Informationen om varumärke var dock redan noterad och utgjorde inte ett 

svarsalternativ då respondenterna inte själva valde vilket varumärke de svarade för. Kön 

mättes med en diktom fråga. Christensen et al. (2010) beskriver att sådana frågor 

tvingar respondenten att svara antingen eller. 
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2.8 Analysmetod 

Eliasson (2013) hävdar vikten med ett genomtänkt och övervägande val av analysmetod 

som används för att tolka resultat. Beroende på vilka undersökningsmetoder som 

används varierar lämplig analysmetod. Då vår uppsats tillämpar både ett kvalitativt 

undersökningsmoment och ett kvantitativt undersökningsmoment används olika 

analysmetoder för att analysera datan.   

 

2.8.1 Intervjuer 

Christensen et al. (2010) beskriver att kvalitativ data utgörs av ord, text och symboler 

som karaktäriseras av att de beskriver eller representerar människor, handlingar och 

händelser i vår sociala verklighet. Kvalitativ dataanalys har i jämförelse med den 

kvantitativa statistiska analysmetoden inte någon given standardiserad metod, dock 

finns det en uppsjö av mindre standardiserade och systematiska kvalitativa 

analysmetoder. Kumar (2011) menar att hur man väljer att analysera kvalitativ data 

beror på hur man önskar att kommunicera resultaten. 

 

Christensen et al. (2010) hävdar att ett kännetecken för den kvalitativa analysen är att 

den inte är sekventiell utan processuell. Med detta menas att särskiljningen av 

datainsamlingen från analysen är svår eftersom insamling och analys ofta sker parallellt. 

Tankearbetet och tolkandet av respondenternas svar i förhållande till den teoretiska 

referensramen sker ofta kontinuerligt. Fejes och Thornberg (2015) menar att det 

övergripande syftet med kvalitativ analys är att visualisera och uppmärksamma de 

mönster som finns i det insamlade materialet genom att lokalisera variabler som 

förklarar stora delar av innehållet och variationen. Kumar (2011) hävdar att det finns tre 

sätt att presentera resultat från en kvalitativ undersökning: (1), utveckla en berättelse för 

att beskriva en situation, episod, händelse eller instans. (2), identifiera de huvudteman 

som kommer från dina fältanteckningar eller transkription av dina djupintervjuer och 

skriva om dem. (3), utöver ovan, kvantifiera de huvudteman som lokaliserats för att 

ange deras förekomst och betydelse. Christensen et al. (2010) förklarar vidare att den 

kvalitativa analysprocessen innebär att först bryta ned data genom reduktion, sedan 

strukturera det reducerade datamaterialet så det skapar mönster som sedan tillgängliggös 

och förtydligas genom visualiseringar. Visualisering innebär resultatets presentation, 

vilket exempelvis är modeller och matriser av berättande form. 
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Den kvalitativa dataanalysen har hanterats genom inspelning och transkriberande av 

samtliga intervjuer. Huvudteman som framkommit i datan har identifierats. Resultatet är 

visualiserat genom att belysa de huvudteman som framkommit i en mer narrativ och 

återberättande form i empiriavsnittet.   

 

2.8.2 Förstudie inför val av varumärke 

Enligt Christensen et al. (2010) analyseras öppna intervjufrågor genom kvantitativ 

metod. Då noteras i vilken utsträckning olika svarsalternativ ges och som sedermera 

ligger som grund för det kvantitativa resultatet. Förstudien som gjordes för val av 

varumärke, analyserades genom att kvantifiera respondenternas svar. De varumärken 

som flest respondenter angav fick majoritet och valdes ut för att agera 

undersökningsobjekt i enkätundersökningen. Detta resulterade i att varumärket Zoégas 

valdes i kategorin kaffe, Kung Markatta i kategorin olivolja samt Anthon Berg i 

kategorin mörk choklad. Resultatet av vår förstudie finns att tillgå i bilaga G. 

 

2.8.3 Pilotstudie inför enkätundersökning 

Pilotstudien analyserade genom en kvalitativ analysmetod. Malhotra (2010) hävdar att 

det bästa sättet att genomföra en pilotstudie är genom fysiska intervjuer. En 

protokollanalys användes för att analysera datan från pilotstudien. Enligt Malhotra 

(2010) så ombeds respondenterna vid användandet av en protokollanalys vid en 

förstudie att ”tänka högt” medan de svarar på enkäten. Intervjuaren kan antingen välja 

att spela in respondentens svar eller anteckna. Efter att respondenten har genomfört 

enkäten ombeds denne tolka innebörden av varje fråga, resonerat kring sina svar samt 

eventuella problem med enkäten. I vårt fall gjordes anteckningar utefter 

respondenternas svar. Sedermera valdes i enlighet med Kumar (2011) att lokalisera de 

huvudteman som framkom i materialet och basera våra korrigeringar av enkäten på 

dessa. 

 

2.9.4 Enkätundersökning 

Beträffande den kvantitativa analysen hävdar Christensen et al. (2010) att alltid välja 

statistisk metod med utgångspunkt taget i de frågor som ska besvaras, aldrig tvärtom. 

Det är således inte statistiken som skall styra analysen, utan de statistiska teknikerna 

skall endast fungera som en hjälp för att besvara de ställda frågorna.  
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Vår kvantitativa data, som samlades in genom enkätundersökningar är analyserad i 

statistikprogrammet SPSS. I enlighet med Christensen et al. (2010) har den statistiska 

metoden valts med utgångspunkt från de frågor som vi önskar besvara. De statistiska 

metoder som används, i syfte att besvara frågeställningen, var en faktoranalys och ett 

reliabilitetstest, en korrelationsanalys, en hierarkisk multipel regression samt enkla 

regressioner. Rådatamaterialet hade ett fåtal uteblivna värden, vilka vi ersatte med 

medelvärden för de berörda indikatorerna, innan vi gick vidare med den statistiska 

analysen. Det rörde sig enbart om sju uteblivna värden av totalt 151 för en indikator. 

 

2.8.3.1 Faktoranalys och reliabilitetstest 

Som vi tidigare nämnt under avsnittet operationalisering, har en faktoranalys och ett 

reliabilitetstest genomförts. Detta i syfte att undersöka om indikatorerna laddade för de 

sju faktorerna samt indikatorernas interna reliabilitet; hur väl de passar ihop. Dessa två 

analysmetoder genomfördes samtidigt för att undersöka mätinstrumentets reliabilitet. 

Som går att läsa under operationaliseringsavsnittet visade resultatet av faktoranalysen 

och reliabilitetstestet att två indikatorer för faktorerna medvetenhet och social image, 

behövdes tas bort eftersom de inte samföll i faktorns kluster. Efter redigeringen togs 

faktoranalysen och reliabilitetstest för faktorerna social image och medvetenhet, upp på 

nytt. Resultatet av de slutgiltiga faktorladdningarna samt faktorernas Cronbach’s Alpha 

finns presenterade i tabell 1 i operationaliseringsavsnittet.    

  

Barmark och Djurfeldt (2015) berättar att när indikatorerna skapat kluster för en faktor, 

framstår god intern reliabilitet. Indikatorerna bör då slås ihop för att skapa en faktor. Då 

vi konstaterat att indikatorerna fungerade som lämpliga mätinstrument för de sju 

faktorerna, slogs dessa ihop för respektive faktor.  De sju faktorerna kom att mätas 

genom olika antal indikatorer, vilket gjorde att det sammanslagna värdet delades på 

antalet indikatorer. 

 

2.8.3.2 Korrelationsanalys 

Korrelationsanalysen genomfördes efter att faktorerna utformats, eftersom det var 

önskvärt att undersöka i vilken grad variationen hos variabel X var relaterad till 

variationen variabel Y. Enligt Malhotra (2010) undersöker en linjär korrelationsanalys 

huruvida det finns ett linjärt samband mellan två variabler. Sambandet indikeras av 
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korrelationskoefficienten r, och är antingen negativt eller positivt och antar värden från -

1 till +1. Ju närmare värdet på korrelationskoefficienten r ligger noll, desto svagare är 

sambandet. När r= -1 råder ett fullständigt negativt linjärt samband. När r= +1 råder ett 

fullständigt positivt linjärt samband. Då r= 0 råder inget samband alls. Enligt Bryman 

och Bell (2013) finns det ett antal olika korrelationstyper. Pearson's r, eller 

produktmomentkorrelationskoefficienten som den också kallas, är den vanligaste 

korrelationstypen som används om underlaget är normalfördelat. Således användes 

Pearson's r för att undersöka huruvida det rådde ett samband mellan våra faktorer.  

 

I SPSS testas signifikansen av Pearson's r-värde automatiskt på tre nivåer; 0,05, 0,01 

samt 0,00. Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) säger signifikansnivån hur säkert att 

sambandet återfinns i populationen. Exempelvis betyder en signifikansnivå på 0,05 att 

det med 95 % säkerhet återfinns ett samband i populationen. 

 

2.8.3.3 Multipel hierarkisk regression  

Efter genomförandet av en korrelationsanalys gjordes en regressionsanalys. Enligt 

Barmark och Djurfeldt (2015) är en regression en analys av regressionslinjen. Med 

denna analys skapas kännedom om var linjen tar sin början i diagrammet (interceptet) 

och vilken lutning (β-värde) den har. Med denna information kan förväntade värden 

räknas ut. Med ett givet värde på X kan värde på Y förutses (Malhotra 2010). 

 

Enligt Christensen el al. (2010) tar en multipel regressionsanalys in flera oberoende 

variabler samtidigt, vilka alla möjligen påverkar den beroende faktorn. Denna analys 

var intressant eftersom det var önskvärt att se utfallet när alla sju oberoende faktorer 

påverkade vår beroende faktor; viljan att betala ett högre pris. 

 

Viljan att betala ett högre pris = β1 medvetenhet +β2 kvalitet +β3 csr +β4 

ursprungsland + β5 social image + β6 unikhet + β7 upplevelsen + a 

 

Som tidigare nämnt förklarar β-värdet lutningen och anger vilken effekt en ökning på en 

enhet i Y har på variabeln Xn. Interceptet a (alfakoefficienten) anger skärningspunkten, 

det vill säga var linjen skär y-axeln. 
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Med utgångspunkt i denna ekvation i den multipla regressionsanalysen testas den 

beroende faktorn med olika kombinationer av de oberoende variablerna. Resultatet visar 

vilka nettoeffekter de olika faktorerna har på viljan att betala ett högre pris. 

Nettoeffekten av en variabel, är en effekt som variabeln har oavsett hur de andra 

variablerna kombineras. 

 

Med en multipel regression i SPSS fås både Pearson's r och R2; r-värdet i kvadrat. 

Enligt Christensen et al. (2010) utgör R2-värdet determinationskoefficienten. Den visar 

hur väl de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variabeln. Enligt 

Malhotra (2010) återfinns även ett justerat R2-värde i regressionen och är anpassat efter 

antalet oberoende variabler som undersöks. I vår analys kommer det justerade R2-värdet 

att användas som determinationskoefficient. I likhet med genomförandet av 

korrelationsanalysen återger SPSS automatiskt signifikansnivån för de variablerna som 

testas. Således går det att uttala med hur stor säkerhet det råder ett samband mellan de 

undersökta variablerna i populationen.  

 

Greasly (2008) menar att en hierarkisk multipel regression påverkar i vilken ordning 

variablerna testas. Genomförandet av vår multipla regression gjordes i två steg, först 

testades kontrollvariabler och sedan de oberoende variablerna. På så sätt kontrollerades 

de bakomliggande faktorerna som kunde påverka resultatet. Ett exempel är 

utbildningsnivå. Genom att avläsa det justerade R2-värdet i regressionen i de två stegen, 

vet vi hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av våra 

kontrollvariabler. Samtidigt fås hur stor förklaringsgrad hela modellen (oberoende 

variabler + kontrollvariabler) har på variationen i den beroende variabeln. Differensen 

däremellan utgör de oberoende faktorernas förklaringsgrad, det vill säga 

förklaringsgraden av vår undersökningsmodell. För att tolka värdena och bättre förstås 

måste resultatet sättas i en större kontext (Malhotra 2010). 
 

I genomförandet av en multipel regression där flera oberoende variablers påverkan på 

den beroende faktorn testas, är det av intresse att undersöka huruvida variablerna 

tenderar att förklara samma variation. Enligt Malhotra (2010) är multikollinearitet en 

överlappning av variabler och vanligt att testa i marknadsundersökningar, eftersom det 

är intressant att se hur variablerna är relaterade till varandra. Multikollinearitet är ett 

tillstånd då det råder en mycket hög grad av interkorrelation mellan de oberoende 
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variablerna. Detta gör att problem kan uppstå. Exempelvis är det omöjligt att beräkna 

regressionskoefficienten exakt, vilket gör det svårt att bedöma betydelsen av de 

oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln. Multikollinearitet orsakar 

ofta att variabler som var för sig är signifikanta blir insignifikanta. Hair, Anderson, 

Tamham och Black (2010) förklarar att multikollinearitet mäts via Variance Inflation 

Factor, VIF. Låga VIF-värden är önskvärt. Det finns inget exakt gränsvärde för VIF-

värden, men överstiger de 10 är det mycket problematiskt.  

 

2.8.3.4 Enkel regression  

Enkla regressioner genomfördes för samtliga sju oberoende variabler mot den beroende 

variabeln. Enligt Barmark och Djurfeldt (2015) är en enkel regression där enbart 

sambandet mellan två variabler undersöks och bara en oberoende variabeln testas. 

Testet genomfördes i syfte att göra en ranking av variablernas påverkningsgrad på den 

beroende faktorn och därför togs det justerade R2-värdet för de sju variablerna fram. Ju 

högre positivt justerat R2-värde en variabel har, desto högre är dess förklaringsgrad av 

variationen i den beroende faktorn. Den variabel med högst justerat R2-värde placerade 

sig även högst upp i rankingen. 

 

2.8.3.5  Hypotesprövning 

För att resultatet ska hålla en hög trovärdighet, har vi valt att acceptera eller förkasta 

våra hypoteser utifrån den multipla regressionen. Enligt Christensen el al. (2010) 

undersöker en multipel regression flera oberoende variablers påverkan på den beroende 

faktorn, under inverkan av varandra. Valet att använda den multipla regressionen vid 

hypotesprövning grundar sig i det praktiska och teoretiska syftet för denna uppsats. I 

verkligheten antas en premiumstrategi innefatta fler än en imagebyggande faktor, och 

där av borde kombination av flera faktorer undersökas för att få ett verklighetstroget 

resultat. Även det teoretiska syftet uppnås eftersom den multipla regressionen bidrar till 

testande av undersökningsmodellen. Således tas hänsyn till de oberoende faktorernas 

påverkan av varandra vid förkastandet eller accepterandet av hypoteserna.  

 

2.9 Reliabilitet och validitet 

Enligt Patel och Davidson (2011) är reliabilitet ett begrepp som syftar till stabiliteten 

och tillförlitligheten av ett mått. Författarna menar att reliabilitet används för att mäta 

om resultatet blivit desamma om undersökningen prövats om, under nya slumpmässiga 
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förutsättningar. Bryman och Bell (2013) säger att reliabilitet har stor betydelse för 

kvaliteten i datan. Urvalet i vår undersökning har skett utifrån transparenta villkor och 

har beskrivits mer ingående under kapitel 2.5. Begreppen som mätts har först testats på 

en pilotstudie och därefter på urvalet. Cronbach’s Alpha har säkerhetsställts för att 

bevisa måttens signifikans, och intervjuerna med nyckelpersoner på vårt fallföretag har 

skett efter lika frågeställningar, vilket har verifierat påståenden. Bryman och Bell (2013) 

understryker värdet av exakta citat, vilket använts för att ytterligare styrka 

reliabilitetsmåttet. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att validitet är den bedömning som görs i resultatet i 

förhållande till verkligheten. Validiteten syftar till hela forskningsprocessen samt ger 

underlag för en trovärdig forskning. Hartman (2004) nämner att validitet har med 

giltighet och korrekthet att göra. Han beskriver att problemet är att undvika felkällor 

som försvagar giltigheten och hur denna bedömning ska ske i olika lägen. 

Omgivningen, den mänskliga naturen, selektiv uppmärksamhet och mätinstrument är 

exempel på möjliga felkällor, vilka är viktiga att belysa i anknytning till 

undersökningens frågeställning. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är intern validitet ett kaosalt förhållande. Vidare hävdar 

de att mätningen ska ske utifrån det som forskaren utger sig från att mäta. För att 

säkerhetsställa att våra begrepp inte mäter liknande eller samma sak, har en faktoranalys 

upprättats. Extern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om resultatet av 

studien är applicerbart och kan generaliseras till andra personer och organisationer. 

Detta har skett genom att analysera val av population, varumärken och kategorier för att 

skapa en insikt i hur möjliga förändringar eventuellt påverkat vårt resultat.   

 

2.10 Metodkritik 

De metoder som vår undersökning bygger på består av både kvantitativt och kvalitativa 

inslag. Det kvantitativa tillvägagångssättet finns i vår förstudie och den 

enkätundersökning som till största delen ligger till grund för vårt resultat. Den 

kvalitativa delen berör djupintervjuerna med vårt fallföretag och pilotstudien. Då 

enkäten mättes kvalitativt, berördes inte respondentens djupare tankar, vilket hade 

bidragit med värde till forskningen. Kritik kan riktas till att vår kombinerade 

analysmetod där den kvalitativa delen bygger på den kvantitativa analysen. Grønmo 
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(2006) säger att kombination av metoder nämns som metodtriangulering och ska 

baseras på strategiska motiveringar. Han säger att samhällsförhållanden är komplexa 

och en kombination i metod belyser ett allsidigt fenomen bättre än de enskilda 

metoderna gör var för sig. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att metodtriangulering 

stärker förtroendet för metoderna och resultatet i en studie. Grønmo (2006) säger att om 

analyserna vid metodtriangulering ger samma resultat, ökar tillförlitligheten för att 

metoderna är relevanta och att resultatet är pålitligt. Samtidigt ger avvikelser i de olika 

analyserna underlag för nya tolkningar och utveckling av ämnet.  

 

Gällande de personliga intervjuerna på vårt fallföretag kan vi inte utesluta att det 

förekommit någon typ av intervjuareffekt. Enligt Patel och Davidson (2011) är effekten 

en påverkan som intervjuaren medvetet eller omedvetet har på intervjupersonen, så att 

denne ger de svar som förväntas av dem. Vi är inga vana intervjuare vilket enligt ovan 

nämnda forskare kan ha bidragit till att svaren avvikit från det ”sanna” värdet. Då vi 

genomförde djupintervjuer med tre intervjupersoner var vi dock noga med att ta tillvara 

på deras tankar och åsikter, vilket vi anser har bidragit till ett djup i vår analys och 

slutsats. 

 

Vår studie bygger på en artikel skriven av tre forskare på Lunds Universitet. Av en 

slump hade två av tre informanter haft en av författarna till artikeln som lärare och 

handledare på Lunds Universitet under sin studietid. En av dem påstod även att denne 

influerat henne till ett intresse för livsmedel i en marknadsföringskontext. Vi kritiserar 

här med den direkta kopplingen mellan vår valda teori och det empiriska materialet och 

den möjliga förekomsten av jäv. Dock medgav alla intervjupersoner att de innan 

intervjun inte läst de artiklar som vår studie utgår ifrån. Detta kunde också konstateras, 

då ingen av informanterna uppgav den korrekta rangordningen av de sju undersökta 

faktorernas koppling till viljan att betala ett högre pris som presenterats i artikeln från 

forskarna i Lund. 

 

Det kan även argumenteras huruvida vårt val av premiumvarumärke i en av 

kategorierna, kaffe, utfördes på bästa sätt då två märken i förstudien fick exakt lika 

många röster. Vi gjorde därav en egen bedömning mellan dessa två varumärken, vilket 

kan kritiseras. Dock ansåg vi att det var en nödvändig åtgärd. Vi anser att de 

varumärken och kategorier som studerades, är noga utvalda för att passa till vår 
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undersökningsmodell och spegla premiumsegmentet. Men vi vill även framhäva att vår 

undersökningsmodell har en överförbarhet till andra segment i livsmedelsindustrin. Med 

eller utan viss modifikation kan modellen även praktiseras i andra branscher. 
 

Pilotstudien bestod av respondenter som tillhörde familj och nära vänner. En del av dem 

var insatta i vår studie, vilket vi riktar kritik mot. De kan vara färgade i sin feedback, 

eftersom de är pålästa och har följt oss under uppsatsens gång. De kan även ha varit 

analytiska i för hög grad och därmed övertolkat undersökningsfrågorna och kommit 

med feedback som varit överflödig. Eftersom pilotstudien endast bestod av människor 

som vi känner väl, finns det en risk att dessa är mycket lika i sitt levnadssätt och 

värderingar. Det skulle leda till att pilotstudien inte representerar populationen. Dock 

gav pilotstudien oss många bra tankar som påverkade enkätens utformning positivt. 

 

De dagligvaruhandlar som valts ut som studieplatser är inte framtagna ur ett 

slumpmässigt urval. Dessa är gjorda utifrån ett bekvämlighetsurval och representerar 

platser där vi befann oss på tidspunkten. Butikerna som används ingår alla i samma 

koncern, vilket kan betyda att endast vissa människor besöker den. Detta kan bero på 

lojalitetsprogram eller andra fördelar som gör att vissa människor väljer att handla mat 

från ett visst handlarsamfund och varumärke. Butikens plats kan också utgöra ett kritiskt 

moment för urvalet av respondenter. Dock ansåg vi att den geografiska fördelningen på 

tre städer i Sverige var bättre för resultatets trovärdighet, än det skulle vara att utföra 

hela studien på en plats. Vi är medvetna om att både geografiska - och demografiska 

effekter har spelat roll och att vi endast nått en del av populationen via det 

bekvämlighetsurval som vi gjort. För att undvika snedvridna svar i enkäten valde vi att 

inte fråga konsumenter i Helsingborg om varumärket Zoégas, eftersom det är 

hemmamarknaden och att många troligtvis skulle vara för lojala till varumärket. 

 

2.11 Forskningsetik 

Patel och Davidsson (2010) menar att det måste finnas en balans mellan den allmänna 

nyttan av forskningen och skydd mot otillbörlig insyn. Bell (2006) säger att det finns 

etiska kommittéer och etiska forskningsråd i både arbetslivet och i den akademiska 

världen som arbetar med goda råd i etiska sammanhang. Patel och Davidsson (2010) 

berättar att det inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra etikregler 

som vetenskapsrådet; myndigheten som fördelar ut forskningsmedel, har tagit fram. 
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Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren måste informera berörda 

parter om forskningen syfte. De berörda parterna är de som berörs av forskningen. 

Samtyckeskravet är att medverkandet i undersökningen bestäms utifrån deltagarna 

själva. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om undersökningens 

respondenter skyddas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet står för 

att insamlat material om en enskild person endast får användas i forskningssyftet. 
 

Under uppsatsens gång har hänsyn tagits till samtliga etikregler upprättade av 

vetenskapsrådet.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel utgör en teoretisk referensram och tar avstamp i grundläggande 

varumärkesdefinitioner samt teorier om premiumvarumärken. Vidare presenteras 

teorier om varumärkeskapital och sedermera en detaljerad beskrivning av de sex 

imageskapande faktorer som antas påverka både konsumenters vilja att betala ett högre 

pris för en vara och varumärkeskapitalet. Därefter presenteras varumärkesupplevelsen 

i ett enskilt avsnitt för att öka förståelsen för dess eventuella påverkan på 

varumärkeskapitalet. Slutligen introduceras vår undersökningsmodell. 

 

3.1 Premiumvarumärken 

3.1.1 Definition och kännetecken 

Enligt Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) definieras ett premiumvarumärke 

kortfattat som ett lyxvarumärke man har råd med. Dock menar Kapferer (2012) att det 

råder delade meningar om vad som definierar ett premiumvarumärke i forskarvärlden. 

Silverstein och Fiske (2003) namnger premiumsegmentet som ”Ny lyx”, medan 

Kapferer (2012) poängterar i kapitlet ”The end of confusion: premium is not luxury”, att 

premium inte alls bör associeras med lyx. Han menar att om lyx finns överallt och kan 

användas av alla så kommer begreppet att urvattnas. Förvirring om vad som ska 

kategoriseras som vanliga varumärken, premium eller lyx, menar Hudders, Pandelaere 

och Vyncke (2013), beror på att fler varumärken idag anses ha en lyxstatus samtidigt 

som fler har råd att konsumera dem. Följaktligen förändras ständigt vad som 

karaktäriserar lyx, vilket gör det svårt att formulera en universell definition av premium- 

och lyxvarumärken. Men för att enklare förstå definitionen av premium, följer här en 

kortare beskrivning av vad ett varumärke är samt vad som definierar lyx och lyxvaror. 

 

Även om segmenten premium och lyx skiljer sig i sin begreppsförklaring menar 

Kapferer (2012) att den grundläggande definitionen av vad ett varumärke är, ter sig lika 

för de båda segmenten. Fritt översatt är ett varumärke “ett namn, en term, design, 

symbol eller något annat kännetecken som identifierar en vara eller service och åtskiljer 

den från andra försäljare.” (American marketing associations 2015). Denna definition 

liknar även den som benämns i Sveriges varumärkeslag, “Ett varumärke kan bestå av 

alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, 
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bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt 

att tecknen har särskiljningsförmåga.” “Ett varukännetecken ska anses ha 

särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan...” (VmL 2010:1 877). 

 

Lyx karaktäriseras enligt Kapferer (2012) av drömmen som för de flesta aldrig kommer 

att bli sann. Det är en fråga om prioritet, inte funktionalitet. Exempelvis används en 

Ferrari inte som ett färdmedel utan till nöje. Enligt Granot, Russell och Brashear-

Alejandro (2013) är lyx också känt för att bygga på upplevelse, samtidigt som varorna 

är hållbara och ökar i värde över tiden. Kapferer (2012) förklarar att i lyxvärlden köper 

man inte en produkt, man köper ett märkt objekt, som bara äkta liksinnade förstår värdet 

av. Det finns barriärer i lyxvärlden som gör att lyxvarumärken i viss mån kan utesluta 

personer från konsumtion, även dem som har råd. Om konsumentens image inte 

stämmer överens med varumärkets image kan okonventionella argument och metoder 

användas för att stänga ute konsumtionen. Lyxvarumärken har möjlighet att vara just 

okonventionella i sin marknadsföring eftersom de endast vill nå de fåtal individer som 

finns i deras målgrupp och som delar deras image. Icke-lyx tar inspiration från 

lyxvärldens beteende, men traditionell marknadsföring slutar att gälla i en kontext av 

lyxvaror. 

 

Med bättre kännedom om vad ett varumärke är samt vad som karaktäriserar 

lyxvarumärken, går det enligt Kapferer (2012) lättare att förstå sig på 

premiumsegmentet. Kapferer (2012) menar att premiumvaror är lyx man har råd med 

och är som ett segment mellan vanliga varor och lyxvaror. Silverstein och Fiske (2003) 

styrker detta påstående men hävdar även att ett premiumvarumärke skiljer sig åt ur en 

positioneringssynpunkt. Enligt Kapferer (2008) anger varumärkespositionering den 

vinkeln eller ingång ett varumärke använder sig av i syfte att attackera en marknad för 

att öka sina marknadsandelar. Det är också vanligt att konsumenter skiljer på 

varumärken beroende på deras positionering. I korta drag innebär positionering av ett 

varumärke att betona de utmärkande egenskaper som särskiljer varumärket från sina 

konkurrenter och göra sig tilltalade för konsumenter. Silverstein och Fiske (2003) 

hävdar att premiumvarumärken befinner sig prismässigt mycket närmre vanliga varor 

men rent prestigemässigt är de mycket mer relaterade till lyxvaror.  
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Keller (2009) menar att varumärken i de högre segmenten; så som lyx och premium, 

ofta kännetecknas av starka varumärken. Starka varumärken byggs upp av strategiska 

beslut som involverar positionering, namn, sponsring och utveckling. Han uttrycker att 

starka varumärken har många fördelar. De har exempelvis en bättre grund att luta sig 

tillbaka på när kriser och tider av osäkerhet drabbar marknaden. Starka varumärken får 

också konsumenter att preferera dem över andra märken på marknaden, så kallat 

märkespreferens. Detta kan sedermera utvecklas till att konsumenten blir lojal mot 

varumärket, så kallat märkeslojalitet. Keller (2009) menar även att dessa varumärken tar 

marknadsandelar även om de marknadsför vanliga egenskaper och utelämnar vanliga 

säljargument som exempelvis kvalitet eller pålitlig service. De har istället en djupare 

relation med konsumenterna. Tillgångar som ökad konkurrenskraft, igenkännande, ökad 

trovärdighet och lojalitet är andra fördelar som ett starkt varumärke har. 
 

3.1.2 Värdeskapande dimensioner  

Yeoman och McMahon-Beattie (2006) hävdar att skapande av värde för konsumenterna 

är centralt. Det som skapar ett premiumvärde för en produkt är dess pris och kvalitet 

samt de immateriella faktorerna som är kopplade till varumärket. Enligt Troung et al. 

(2009) är det viktigt för premiumvarumärken att ladda sitt varumärke för att uppnå en 

viss prestigenivå, i förhållande till priset, som skapar värde för konsumenterna. 

Vigneron och Johnson (2004) berättar att konsumentvärdet beträffande lyx och 

premiumvaror är antingen personligt eller innefattar personliga attribut så som upplevd 

status, självförverkligande eller njutning. Premiumvaror genererar också ett värde till 

konsumenten via mer konkreta attribut som upplevd kvalitet, unikhet och iögonfallande 

design. 

 

Siverstein, Butman och Fiske (2005) hävdar att alla premiumvarumärken är baserade på 

känslor. Konsumenter har en mycket starkare känslomässig koppling till dessa 

varumärken och konsumenters engagemangsnivå för dessa varumärken är ofta högre än 

i jämförelse med vanliga varumärken, vilka ofta är mer pris- och funktionsorienterade. 

Även i jämförelse med gamla anrika lyxmärken ses premiumvarumärken som mer 

emotionella och känslomässigt involverande. Anrika lyxmärken anspelar ofta mer på 

status, klass och exklusivitet snarare än känslor och engagemang. Dock framhäver 

Garnot et al. (2013) att en premiumprodukt ger både ett emotionellt och ett funktionellt 
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värde. Alla som har råd att konsumera bjuds in, vilket skapar en ledigare exklusivitet i 

jämförelse med lyxvaror. 

 

Walley, Custance, Copley och Perry (2013) beskriver att det som karaktäriserar 

premiumvarumärken är att de erbjuder mer värde jämfört med andra “vanliga” 

varumärken i sin kategori. Detta avspeglas i deras relativt höga pris, goda kvalitet och 

estetik, unikhet och symboliska innebörd. Gofman et al. (2010) menar att 

premiumvarumärken även står för upplevelse, exklusivitet samt hantverk. Bevolo, 

Moskowitz och Gofman (2011) adderar dimensionerna äkthet och värde samt 

hållbarhet. Författarna har kommit fram till fem regler som ett premiumvarumärke 

måste laddas med. Dessa är: äkthet och värde, design och expertis, innovation och 

ledarskap, synas i passande kanaler och slutligen stå för hållbarhet och enkelhet. 

 

Shukla och Purani (2012) har skapat en modell för de dimensioner som är förenade med 

konsumenters uppfattning av faktorer. Dessa skapar ett upplevt värde hos lyx- och 

premiumvarumärken. Forskarna anser att de värdeskapande dimensionerna kan delas 

upp i fyra variabler: socialt och symboliskt värde, individuellt och upplevelsebaserat 

värde, funktionellt och nyttoorienterat värde samt finansiellt värde. 

 

Det sociala och symboliska värdet byggs upp av upplevd prestige och social image. 

Konsumentens uppfattningar om ett varumärke, som enligt Mayer (2003) kallas image, 

är viktig när det gäller konsumentens egen självbild och den bild som konsumenten vill 

förmedla till andra. Melin (2008) menar att varumärket därmed skapar både 

självförverkligande och social acceptans. Flera studier har gjorts på det iögonfallande 

värde, som kallas conspicousneess vaule på engelska. Vigneron och Johnson (2004) 

förklarar att produkter med högre prestige har en positiv inverkan på konsumenters 

upplevda värde, då de konsumeras offentligt. Genom att omgivningen känner igen 

varumärket och således associerar användaren med detta, tillskriver konsumenten sig 

social status som skapar värde för konsumenten. Bevolo, Moskowitz och Gofman 

(2011) menar att det är mer värt att betala ett högre pris för något som alla runtomkring 

talar positivt om. Vidare måste varumärkets image vara kopplat till ett attraherande och 

ett övertygande utseende för att möta konsumenters behov. Premium- och 

lyxvarumärken som syftar till att användas eller konsumeras offentligt är ofta mer 

iögonfallande och betonar estetisk och design i högre grad. Keller (2009) menar att 
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konsumtionen av varor med högre prestige genererar värde för konsumenter på ett mer 

personligt plan, där en känsla av självuppfyllande och identitetskapande infinner sig. Att 

premiumvarumärken genererar social status och passar konsumentens personlighet och 

värderingar är även något som lyfts fram av Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011). 

Vidare hävdar de att social image stärks genom att samarbeta med andra varumärken, så 

kallat co-branding som står för likande värden. På så sätt skapas ett mervärde som båda 

parter kan dra nytta av. 

 

Individuellt och upplevelsebaserat värde är enligt Shukla och Purani (2012) kopplat till 

de hedoniska aspekterna av konsumtion. De hedoniska aspekterna, njutningen, 

innefattar de multisensoriska upplevelserna, fantasierna och känslorna som är kopplade 

till konsumtionen och användandet av varumärket. Yeoman och McMahon-Beattie 

(2006) hävdar att anledningen till den högre efterfrågan av upplevelsen kring ett 

varumärke, är den bättre materiella välfärd vi lever i. Därför letar vi nu efter ytterligare 

dimensioner av upplevt värde.  Enligt Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) måste ett 

premiumvarumärke stå för en holistisk upplevelse i jämförelse med ett icke-

premiumvarumärke. Schmitt (2003) hävdar att upplevelsen är mittpunkten i dagens 

konsumtion och Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009)  säger att upplevelsen sker via 

de varumärkesrelaterade stimuli som ett företag sänder ut. Bevolo, Moskowitz och 

Gofman (2011) menar att det är viktigt att den valda designen och upplevelsen står i 

samspel, i ett holistiskt perspektiv, för att konsumenten ska känna igen varumärket i 

dess olika träffpunkter. 

 

Det nyttoorienterade och funktionella värdet handlar om i vilken utsträckning 

produkten besitter de egenskaper som önskas, är användbara och fyller en önskad 

funktion (Wiedmann et al. 2009). Konsumenter förväntar sig även att ett 

premiumvarumärke ska hålla god kvalitet och vara unik i syfte att tillfredställa 

konsumenters efterfrågan på differentierade produkter. Detta mer konkreta och 

rationella värde skiljer sig från de hedoniska värdet. Bevolo, Moskowitz och Gofman 

(2011) menar att premiumvarumärken ska stå för ett hantverk som tillskriver produkten 

kvalitet. Även Anselmsson et al. (2014) tar upp kvalitet som en imagebyggande faktor 

och konstaterar dess påverkan på viljan att betala ett högre pris. 
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Det finansiella värdet kan enligt Lichtenstein, Ridgway och Netemeyer (1993) både 

vara positivt och negativt. De har sammanställt litteratur och finnit sju olika 

psykologiska konstruktioner av konsumenters uppfattningar av pris. Två av dessa är 

positivt orienterade och ofta associerade med lyx- och premiumvarumärken. Enligt 

Yeoman och McMahon-Beattie (2005) är relationen mellan prisnivå och kvalitet 

intressant, då premiumvarumärken är associerade med en högre prisnivå. Priset ses av 

många konsumenter som en indikation på kvalitet. Om en produkt har ett högre pris, än 

en likande produkt i samma kategori, förväntas den dyrare produkten att ha högre 

kvalitet. Shukla och Purani (2012) menar även att upplevd prestige är kopplat till 

prisnivån. För statussökande konsumenter är prisnivån en indikator på varumärkets grad 

av prestige. Den positiva roll som priset kan utgöra är karaktäristiskt för premium och 

ännu mer för lyxvarumärken. Prisnivån utgör på så sätt en faktor i varumärkets 

imageskapande, vilket bidrar till varumärkets unikhet och attraktivitet. 

 

Enligt Forsman-Hugg et al. (2013) är miljö och hållbarhet en viktig aspekt för ett 

premiumvarumärke att arbeta med. Detta arbete ska också bidra till ett samhälleligt 

ansvarstagande och transparens, där alla led från produktion till konsument, ska vara 

transparenta och stötta lokala strategier. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) 

betonar att hållbarhet är något som får större betydelser inom premiumsegmentet. De 

hävdar att konsumenter börjar bli mer medvetna och ansvarstagande, vilket gör att de 

efterfrågar varumärken som speglar deras värderingar. Hållbarhet utgör således en 

dimension av varumärkets identitet som bidrar till differentiering. Betoningen på varans 

ursprung är också en beståndsdel som Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) 

presenterar som en viktig egenskap för premiumvarumärken och Anselmsson et al. 

(2014) poängterar att faktorn även påverkar viljan att betala ett högre pris för en vara. 

 

Gofman, Moskowitz, Bevolo och Mets (2010) förklarar att det är önskvärt för 

premiumvarumärken att ha en god förståelse för vad deras konsumenter prefererar, har 

för uppfattningar och värderingar. Silverstein och Fiske (2005) poängterar vikten av god 

konsumentkännedom i premiumsegmentet. Det är en fördel att veta vilka karaktärsdrag 

som varumärket ska ge sin produkt för att konsumenter ska vilja köpa varan och betala 

ett högre pris. Konsumentkännedom är även viktigt för utformningen av en 

”premiumkänsla”. Walley et al. (2013) menar att lyx- och premiumvarumärken är 

subjektiva i sin natur och uppfattningen om vad som karaktäriserar lyx eller premium 
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beror på kontext. Yeoman och McMahon-Beattie (2006) betonar att värdet för 

konsumenterna samt dess vilja att betala ett högre pris kan skilja sig i olika länder, 

segment och produktkategorier. 
 

3.2 Varumärkeskapital 

3.2.1 Definition och kännetecken av varumärkeskapital 

Den vanligaste och mest lättbegripliga definitionen av brand equity eller 

varumärkeskapital som det heter på svenska är myntad av Farquhar (1989) och lyder 

fritt översatt “värdet som tillförs genom ett varumärke på produkten” (s.47). En mer 

ingående definition formulerad av Ailawadi, Lehman och Neslin (2003) med samma 

innebörd säger att varumärkeskapital är fritt översatt “De marknadsföringsmässiga 

effekter eller resultat som tillfaller en produkt med sitt varumärke jämfört med det som 

skulle uppstå om samma produkt inte hade varumärket”(s.1). Vidare menar Lassar et al. 

(1995) att varumärkeskapitalet härstammar från det förtroende konsumenter har för ett 

varumärke, vilket påverkar lojaliteten och viljan att betala ett högre pris för en vara. 

Förutom att enas om definitioner framhäver Keller och Lehmann (2006) att de flesta 

forskare även har enats om att företag måste ha en god förståelse för vad som påverkar 

deras varumärkeskapital för att kunna kontrollera och utveckla det i önskad riktning. 

 

Enligt Anselmsson, Johansson och Persson (2007)är de två mest framstående teorierna 

inom området för Brand Equity utvecklade av Keller och Aaker. Kellers (1993) teori 

rörande varumärkeskapital har ett konsumentbaserat perspektiv. Han definierar 

konsumentbaserat varumärkeskapital som skillnaden i konsumenters respons till ett 

varumärkes marknadsföring, till följd av deras varumärkesmedvetenhet. Ett varumärke 

sägs ha ett positivt konsumentbaserat varumärkeskapital när konsumenter reagerar mer 

fördelaktigt till ett varumärkes marknadsföring, än de gör mot ett liknande varumärke. 

Enligt Aaker (1991) ses varumärkeskapital som de tillgångar och brister som är kopplat 

till varumärket, i form av dess namn och symboler som antingen adderar eller 

subtraherar värde från produkten. Det genererade värdet tillför både företaget och 

konsumenterna. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar att den största skillnaden mellan 

modellerna är att Keller (1993) kategoriserar varumärkeskapitalet i två dimensioner, 

image och varumärkesmedvetenhet. Aaker (1991) pekar däremot ut fyra dimensioner 
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som påverkar varumärkeskapitalet. Dessa dimensioner är märkesmedvetenhet, 

märkesassociation, upplevd kvalitet och märkeslojalitet. Märkesmedvetenhet är den 

utsträckning som varumärket är känt hos konsumenterna. Märkesassociation är den 

mening och betydelse en vara har för konsumenten, vilket kan översättas som det 

konsumenten tänker på i samband med ett varumärke. Aaker (1991) menar att upplevd 

kvalitet är i vilken mån konsumenter uppfattar att varumärket erbjuder produkter av god 

kvalitet. Märkeslojalitet är när kunder på grund av sin positiva attityd gentemot 

varumärket, väljer i återkommande situationer att köpa produkten. Anselmsson, 

Johansson och Persson (2007) hävdar dock att Keller och Aaker i princip betonar 

samma aspekter av varumärkeskapitalet i sina respektive teorier, men att synen på 

varumärkeslojalitet är något som skiljer dem åt. Aaker (1991) anser att lojaliteten är en 

påverkande faktor till varumärkeskapitalet medan Keller (1993) menar att 

varumärkeslojalitet är en konsekvens av ett starkt varumärkeskapital. 

 

Enligt Aaker (1991) skapar varumärkeskapital värde för både konsumenter och företag 

och kan därför studeras från ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv. Keller (1993) 

menar att de två fundamentala motiven att studera varumärkeskapital antingen är av 

finansiell karaktär eller i syfte att effektivisera marknadsaktioner. Aaker (1991) säger att 

varumärkeskapitalet från ett företagsperspektiv är en immateriell tillgång som kan 

översättas i ekonomiska termer. Ett starkt varumärkeskapital kan generera finansiella 

fördelar genom att bland annat behålla existerande konsumenter och attrahera nya. Det 

finns även möjligheter att ta ett högre pris, vilket också skapar konkurrensfördelar. Det 

kundorienterade perspektivet går istället in och granskar kunders attityder, medvetenhet 

och kunskap om ett varumärke. Varumärkeskapitalet bidrar till att förstärka det värde 

kunden upplever genom att kunden känner förtroende för varumärket och 

tillfredställelse i sitt köpbeslut. Kapferer (2004) poängterar dessutom att 

varumärkeskapitalet skapar värde för kunder genom de emotionella kopplingar 

kunderna har till varumärket. Dock anser Ailawadi et al. (2003) att dessa två perspektiv 

är sammankopplade, då varumärkeskapital på företagsnivå är en konsekvens av hur 

kunderna uppfattar varumärket. Företagets vinst, försäljningsvolym, kassaflöde och så 

vidare, påverkas alltså av varumärkeskapitalets effekter på konsumentnivå. Detta skulle 

kunna vara upplevd image, konsumenters attityder till varumärket, kunskap och 

lojalitet. 
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Ytterligare perspektiv på varumärkeskapitalet framförs av Srivatstava och Shocker 

(1991). De hävdar att varumärkeskapitalet består av två beståndsdelar, “brand strength” 

och “brand value”. Brand strenght beskrivs innefatta kunders varumärkesassociationer 

och brand value skapas då brand strength lyckas generera konkurrensfördelar som 

påverkar den nuvarande och framtida lönsamheten. 

 

3.2.2 Varumärkeskapital inom livsmedelsbranschen 

Baserad på Aakers modell om varumärkeskapital har ett forskarteam i Lund utvecklat 

en modell anpassad till livsmedelsindustrin. Modellen är utvecklad av Anselmsson, 

Johansson och Persson (2007) i syfte att förstå hur varumärkeskapitalet påverkar 

prisnivån på livsmedelsprodukter. De fyra dimensionerna märkesmedvetenhet, 

märkesassociation, upplevd kvalitet och märkeslojalitet är inkluderade i modellen. 

Genom att studera livsmedelsbranschen framkom ytterligare en faktor, nämligen 

unikhet. Forskarna menar att konsumenter samlar sina upplevelser av varumärket och 

jämför dessa med andra varumärken inom samma produktkategori. Genom att 

differentiera sitt varumärke skapar företag ett värde för kunden, vilket kan leda till att 

konsumenten är villig att betala ett högre pris för varan. De beskriver att tidigare har 

unikhet fallit under kategorin märkesassociationer, som i Aakers modell, men 

Anselmsson och hans kollegor hävdar att denna dimension väger lika tungt i påverkan 

på varumärkeskapitalet i en livsmedelskontext. Begreppet unikhet kommer vidare att 

presenteras under avsnitt 3.3.3. 

 

 
Modell 2. Brand Equity (Anselmsson, Johansson & Persson 2007) 
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3.2.3 Viljan att betala ett högre pris för en vara 

Viljan att betala ett högre pris kallas på engelska price premium och kan vara ett enklare 

ord att använda i förklarande sammanhang. Enligt Aaker (1996) uppnår ett varumärke 

price premium när summan av vad konsumenter är villiga att betala för en vara, är högre 

än summan som konsumenter är villiga att betala för en annan liknande vara. 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) anser att price premium speglar ett 

varumärkes förmåga att ta ett högre pris än sina konkurrenter. Konsumenterna väljer 

medvetet att betala ett högre pris och priset behöver inte stå i relation till produktens 

tillverkningskostnader. Rao och Bergen (1992) menar att varan tillför konsumenten ett 

ytterligare värde, vilket denne är villig att betala för. Vidare förklarar Anselmsson, 

Johansson och Persson (2007) att price premium anses vara en viktig faktor att hantera 

för alla typer av varumärken oberoende vilken prispositionering de har. 

 

Att jämföra price premium mellan varumärken anses av många forskare vara ett 

effektivt sätt att mäta varumärkeskapital på (Anselmsson, Johansson & Persson 2007). 

Vidare menar Li och Ellis (2014) att forskare också konstaterat att varumärken skapar 

ett värde för konsumenterna och konsumenterna översätter detta värde till en ökad vilja 

att betala ett högre pris för en vara. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar 

att undersökning av faktorer som påverkar kunders villighet att betala ett högre pris för 

en vara, avgör vilka dimensioner som även påverkar varumärkeskapitalet. Dimensioner 

som inte har någon påverkan på priset anses inte vara relevanta indikatorer på 

varumärkeskapitalet. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) beskriver att det råder näst intill en 

konsensus bland litteratur i ämnet om kopplingen mellan ett starkt varumärkeskapital 

till möjligheten att ta ett högre pris för varan. Aaker (1991) säger att alla dimensioner 

som bygger upp varumärkeskapitalet har möjlighet att påverka ett varumärkes möjlighet 

till price premium ifall det hanteras rätt. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) 

hävdar att price premium är relaterat till ett företags prisnivåer och marginaler och 

därför kan price premium ses som en inverkande faktor på lönsamheten. Vidare har 

Park och Srinavasan (1994) även funnit att varumärkeskapital har en positiv inverkan på 

marknadsandelar. 
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3.2.4 Varumärkeskapitalets förhållande till prisnivån 

Ohnemus och Jenster (2007) hävdar att det finns ett samband mellan den mängd 

finansiella resurser ett företag väljer att lägga på varumärkesbyggande aktiviteter och 

den finansiella avkastningen. Men det behövs mer än att satsa pengar på 

varumärkesbyggande för att generera ett lysande finansiellt resultat. Det gäller att finna 

en bra balans mellan marknadsföring och genererade intäkter. Anselmsson, Johansson 

och Persson (2007) beskriver att balansen skapas genom en jämvikt mellan 

varumärkeskapitalet och det satta priset på en produkt. Som tidigare nämnt måste 

företag lära sig att allokera sina begränsade resurser till de dimensioner som genererar 

högst betalningsvilja hos konsumenterna. Detta definieras som externt 

varumärkeskapital, vilket även tar hänsyn till vad som händer på marknaden där 

företaget verkar. Håkansson och Snehota (2006) hävdar att inget företag är en 

självständig ö, utan alla aktörer påverkas av förändringar på marknaden. Grant (2010) 

förklarar att trender kommer och går, likaså gör konsumenters preferenser. Om 

konkurrenterna sänker sitt pris eller lanserar en ny produkt, påverkar 

konkurrenssituationen även andra aktörer på marknaden, som i sin tur tvingas att agera. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) påstår att alla företag ska sträva efter att 

hålla en balans mellan varumärkeskapitalet och den satta prisnivån. När förändringar 

sker på marknaden eller i kunders preferenser, måste balansen återupprättas för att 

säkerhetsställa långsiktighet och hållbart. Om konsumenterna upplever att det satta 

priset är för högt, i förhållande till det värde av varumärkeskapitalet som konsumenterna 

anser sig få, är företaget i obalans. Denan balansgång illustreras av modell 3, 

Balansmodellen nedan. Situationen kommer antagligen leda till att företaget förlora 

marknadsandelar eftersom konsumenterna inte tycker att priset matchar 

varumärkeskapitalet. Situationen kan även vara den omvända, där varumärket erbjuder 

ett för högt värde av varumärkeskapital än vad de begär betalt för. Varumärket kommer 

med sannolikhet försvagas och få sina marginaler uppätna, eftersom de inte tar 

tillräckligt betalat för produkten. När priset anses vara för högt i förhållande till värdet 

av varumärkeskapitalet har företag två alternativ; förstärka varumärkeskapitalet eller 

sänka priset. Råder den omvända situationen, där priset är för lågt sett till 

varumärkeskapitalet bör priset höjas. Ett annat alternativ är att minska på 

kostnadskrävande aktiviteter som stärker varumärkeskapitalet. 
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Modell 3. Balansmodellen (Anselmsson, Johansson & Persson 2007). 

 

3.2.5 Varumärkeskapitalet och premiumvarumärken 

Silverstein och Fiske (2003) anser att en vara av lyx eller medelklass ofta har en 

samstämmig nivå när det kommer till pris och uppfattad prestige. Däremot skiljer sig en 

premiumpositionering mellan dessa faktorer. En så kallat Masstige strategi 

(massprestige strategi) är en effektiv och förklarande modell när det kommer till en 

premiumpositionering som påvisar avstånden mellan olika varumärkesklasser beroende 

på analyser om uppfattad prestige och pris. Modellen baseras på traditionella 

lyxvarumärken, premiumvarumärken och medelklassmärken. När det gäller uppfattad 

prestige är premiumvarumärken väsentligt närmre traditionella lyxvarumärken än 

medelklassmärken. I prisfrågan är premiumvarumärken avsevärt närmre 

medelklassmärken än traditionella lyxvarumärken, eftersom premium är lyx man har 

råd med. Truong, McColl och Kitchen (2009) menar att Masstige strategier förenar 

många varumärken inom premiumsegmentet. De betonar i likhet med Silverstein och 

Fiske (2003) att nyckeln till denna strategi är att associeras med hög prestige, men till 

ett mer överkomligt pris än ett lyxvarumärke begär. På detta sätt når 

premiumvarumärken en större målgrupp. Dock menar Hennigs, Wiedmann, Behrens 

och Klarmann (2013) att det är problematiskt för företag att hitta den rätta balansen 

mellan att tillfredställa en ökad efterfråga genom sänkta priser, och fortfarande värna 

om varumärkets unikhet och exklusivitet. Varumärken måste vara observanta på var 

gränsen går mellan en sund tillväxt och överexponering. 
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Kim, Ko, Xu och Han (2012) menar vidare att det finns ett signifikant förhållande 

mellan konsumenters attityder och uppfattningar av ett premiumvarumärke och dess 

varumärkeskapital. De hävdar även att det är viktigt för premium- och lyxvarumärken 

att vara medvetna om vad som är kärnan i uppbyggandet av deras varumärkeskapital. 

Det utgör en viktig strategisk insikt att vara medveten om värderingar och efterfrågan 

som varumärkets målgrupp. Varumärkets centrala roll i lyx- och premiumsegmentet gör 

det extra viktigt att använda sig av mätinstrument och managementmodeller för att 

hantera sitt varumärkeskapital och anpassa sina marknadsstrategier i önskad riktning. I 

enlighet med Troung et al. (2009) och teorierna om Masstigestrategier är det även av 

största väsentlighet att varumärkeskapitalet anpassas för att matcha det satta priset och 

konsumenters förväntningar på upplevt värde och prestige. 

 

Marknadsaktiviteter och varumärkesbyggande är enligt Kim et al. (2011) en mycket 

viktig hörnsten i det strategiska arbetet hos premium- och lyxvarumärken. De menar att 

nyckeln till premium- och lyxindustrin i allt högre grad börjar handla om att 

tillhandahålla kundvärde på olika tänkbara sätt. Tolba och Hassan (2009) hävdar att 

kundbaserat varumärkeskapital ofta korrelerar med varumärkets marknadsprestationer. 

Ju bättre ett företag är på att hantera sitt varumärkeskapital desto bättre förväntas de 

även att prestera. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar att ett starkt 

varumärke leder till att konsumenter bli mindre priskänsliga och viljan att betala ett 

högre pris möjliggörs. Aaker (2010) påpekar också att starka varumärken även gynnas 

av en så kallad haloeffekt på varumärkeskapitalet. Leuthesser, Kohli och Harich (1995) 

beskriver att en haloeffekt skapas genom att en dimension av varumärket förbättras, 

vilket skapar en hävstångseffekt som gör att varumärkets andra dimensioner också 

förstärks. Detta leder oss tillbaka till Ailawadi et al. (2003), vilka hävdar att konsument- 

och företagsperspektivet är sammankopplade eftersom varumärkeskapitalet på 

företagsnivå är en konsekvens av hur kunderna uppfattar varumärket. 
 

3.2.6 Varumärkeskapitalets förhållande till varumärkesimage  

Brand image definieras enligt Feldwick (1996) som “associationer och föreställningar 

som konsumenten har om varumärket” (s.85). Keller (1993) förklarar att brand image 

också betyder: den information som konsumenter har lagrat i sitt minne som är kopplad 

till ett specifikt varumärke. 
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Konsumentens förståelse av varumärket image påverkas av alla kontaktytor, eller 

träffpunkter som konsumenter har med varumärket. Konsumenters förväntningar, 

personliga preferenser och tidigare erfarenheter påverkar också hur de uppfattar ett 

varumärke och det ligger i företags intresse att kontrollera hur konsumenter ska uppfatta 

deras varumärke. Genom att lägga upp strategier för vad varumärket står för, vad 

varumärket önskas att associeras med och erbjuda sina kunder, skapas en 

varumärkesidentitet. Överensstämmer inte kunders uppfattning av varumärket, med vad 

företaget önskar förmedla, kan detta få negativa effekter för företaget (Kapferer 2008). 

 

I likhet med Srivatstava och Shockers (1991) hävdar Anselmsson och Anders (2013) att 

kunders uppfattning av ett varumärke, varumärkets image, påverkar hur kunder i ett 

större perspektiv utvärderar och reagerar på ett varumärke. Hur konsumenter reagerar på 

varumärket yttrar sig bland annat i konsumentbeteende och viljan att betala ett högre 

pris för en vara, vilket utgör styrkan i ett varumärke och som definieras brand strength. 

Brand strength i sin tur påverkar marknadsprestationer och det ekonomiska värde som 

varumärket ger företaget, vilket benämns som brand value. Samtliga moment i denna 

värdekedja påverkar uppbyggnaden av ett företags varumärkeskapital, se modell 4. 

Keller (1993) pekar som tidigare nämnt även han ut varumärkesimage tillsammans med 

varumärkesmedvetenhet som avgörande faktorer, vilka påverkar varumärkeskapitalet. 

Detsamma gör Biel (1992) som förklarar att varumärkeskapitalet drivs av 

varumärkesimagen. Genom att arbeta med de faktorer som bygger upp ett varumärkes 

image kontrollerar företaget sitt varumärkeskapital, eftersom förändringar i 

varumärkesimagen även påverkar konsumenters köpbeteende. 

 

 

 
Modell 4. Brand Equity (Anselmsson och Anders 2013). 
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3.3 Imageskapande faktorer bakom ett premiumpris i en 

livsmedelskontext  

Anselmsson el al (2007) menar att genom att undersöka vilka faktorer som påverkar 

konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara, fås även dimensionerna som 

påverkar varumärkeskapitalet. Som tidigare nämnt har ett forskarteam vid Lunds 

universitet bestående av Johan Anselmsson, Niklas Vestman Bondesson och Ulf 

Johansson intresserat sig för de bakomliggande faktorerna som påverkar konsumenters 

vilja att betala ett högre pris för livsmedelsvaror. Genom att studera tidigare forskning 

som genomförts på området inom livsmedelsindustrin och sedermera genomföra en 

egen studie fann forskarna sex avgörande faktorer som bygger upp ett varumärkes 

image och som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för en 

livsmedelsvara. Dessa imagebyggande faktorer är varummärkeskännedom, upplevd 

kvalitet, unikhet, CSR, ursprungsland och social image, vilka alla är inkluderade i den 

konceptuella referensramen “Determinates of price premium”. Modellen finns att skåda 

i bilaga B. Studien genomfördes på matvaror som vanligtvis konsumeras i hemmet 

(bacon, färdigfryst mat och ris), där ett lågpris-, ett marknadsledande- och ett me-too-

varumärke (varumärken som erbjuder samma attribut och föredelar som andra 

varumärken) studerades i varje produktkategori. Studien resulterade i en rangordning av 

de olika faktorerna utefter hur stor påverkan de hade på konsumenters vilja att betala ett 

högre pris för en vara, samt dess påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet. 

Resultatet från deras studie finns att tillgå i bilaga H. 

 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av de sex imageskapande faktorerna. 
 

3.3.1 Varumärkesmedvetenhet 

Varumärkesmedvetenhet är bilden av varumärket som finns i kundens medvetande och 

består av ett flertal dimensioner. Aaker (1996) uppger sex dimensioner som bygger upp 

varumärkesmedvetenheten. Bland dessa så återfinns ”brand recognition” som avser 

kunders förmåga att koppla en exponering till ett speciellt varumärke. Detta förstärks 

om konsumenten bildat sig referenspunkt att förhålla sig till beträffande varumärket 

genom tidigare erfarenheter. ”Brand recall” är ytterligare en dimension där kunden på 

ett korrekt sätt kan frambringa varumärken från minnet. Dimensionen ”brand 

knowledge” yttrar sig i att konsumenten är införstådd med vad varumärket står för, 

medan ”brand opinion” innefattar konsumenters åsikter om ett varumärke. ”Top-of-
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mind” beskrivs som det första varumärket som konsumenter kommer att tänka på i en 

specifik produktgrupp vilket också pekas ut som en dimension av 

varumärkesmedvetenheten. Den sista dimensionen är ”brand dominans”, vilket betyder 

att det bara är ett enda varumärke som konsumenterna kommer att tänka på i samband 

med en kategori eller produktgrupp. 

 

Keller (1993) betonar att märkesmedvetenhet är den viktigaste byggstolpen i 

varumärkeskapitalet och speciellt viktig för produkter av lägre engagemang. 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) har funnit att medvetenhet om ett 

varumärke gör att konsumenter reagerar positivt till varumärket. Solomon et al. (2013) 

förklarar att varumärken med stark medvetenhetsgrad hos konsumenterna också är mer 

troliga att utgöra ett alternativ när konsumenten överväger ett köp av en vara inom 

kategorin. Vidare är också konsumenter mer benägna att lita på ett varumärke som de 

har kännedom om i förhållande till okända märken. Anselmsson, Johansson och Persson 

(2007) hävdar att märkesmedvetenhet är viktigare än varumärkesminnet när köpbeslut 

tas i butik. Detta är på grund av att konsumenten inte nödvändigtvis måste komma ihåg 

varumärket vid ett shoppingtillfälle eftersom hon eller han blir exponerad för 

varumärkena i respektive hylla. 

 

Solomon (2013) menar att ett varumärke måste äga en nisch i konsumenternas minne. 

Det vill säga ett utrymme som förankrar varumärket och produkten till en viss kategori 

eller användningstillfälle. Vissa forskare benämner detta utrymme som en 

"varumärkesnod". Svag prägling sker när varumärkesnoden inte är tillräckligt tydligt 

kopplad till en produktkategori eller användningstillfälle, eller när den är kopplad till en 

alltför bred kategori eller användningssituation. Underhill (2009) hävdar att en hög 

procentsats av nya produktlanseringar inom livsmedelsindustrin misslyckas i sina 

etableringar på marknaden. Detta beror sällan på att konsumenterna ogillar dem, istället 

är anledningen att konsumenterna aldrig testar dem. Keller (1993) menar att det finns tre 

anledningar till varför märkesmedvetenhet är viktigt i en beslutsprocess. Det första är att 

det är viktigt att konsumenter tänker på varumärket när de tänker på kategorin. Genom 

att stärka märkesmedvetenhet finns det större chans att varumärket är med i 

valprocessen. För det andra baserar konsumenter sina val på märkesmedvetenhet då 

konsumenten handlar produkter av något lägre engagemangsgrad. Detta gör att 

märkesmedvetenhet är extra viktigt i handlandet med dagligvaror som livsmedel. För 
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det tredje påverkar märkesmedvetenhet konsumenters valprocess genom att influera 

styrkan och framställningen av associationer till varumärkets image. Vidare tillägger 

Keller (1996) att i byggandet av nya varumärken är det extra viktigt att arbeta med 

varumärkeskännedom och att konsumenten kopplar aktiviteter till varumärket. I fallet 

med välkända varumärken är ett arbete med minne- och top-of-mind aktiviteter mer 

passande. 

 

Grundat på ovanstående teorier om varumärkesmedvetenhet har vi valt att formulera 

följande hypotes: 

 

H1. Upplevd varumärkesmedvetenhet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre 

pris för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

3.3.2 Kvalitet 

Enligt Sethuraman (2000) är den upplevda kvaliteten oftast mycket central i 

varumärkeskapitalet, och högt upplevd kvalitet är associerat med viljan att betala ett 

högre pris, priselasticitet, användningen av varumärket och aktieavkastning. Även 

köpbeteende, preferenser och köpintentioner påverkas av den upplevda kvaliteten. 
 

Grunert (2005) anser att det finns ett flertal olika definitioner av vad kvalitet är. Dock 

finns det en generell överenskommelse om att begreppet kvalitet består av både en 

objektiv och en subjektiv dimension. Den objektiva delen av kvalitet syftar till de 

fysiska karaktärsdragen hos en produkt medan den subjektiva delen behandlar 

konsumenters uppfattning av kvaliteten. Relationen mellan dessa två dimensioner av 

kvalitet är viktigt för företag att förstå. Det är först då producenter kan översätta 

konsumenters preferenser och efterfrågan till fysiska produkter som kvalitet blir en 

konkurrensfördel för livsmedelsvarumärken. 

 

Aaker (1996) påstår att hög objektiv kvalitet inte behöver innebära att 

varumärkeskapitalet stärks, utan att varumärkeskapitalet baseras på den upplevda 

kvaliteten. Attityden till varumärket och andra abstrakta värderingar vävs in i 

konsumentens medvetande och en upplevd kvalitet skapas. Anselmsson, et al. (2007) 

påpekar att det är svårt för en konsument att bedöma kvaliteten på en förpackad matvara 

och därför använder konsumenten attribut som är associerade med kvalitet. Det är 
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därför viktigt att varumärken känner till vilka attribut som är relevanta, stärker 

varumärkeskapitalet och som gör att konsumenten är villig att betala ett högre pris. 

Exempelvis kan ett relativt lågt pris både indikera på, och associeras med lägre kvalitet. 

Ett annat attribut kan vara paketeringen, som också är en viktig faktor till hur 

konsumenter upplever kvaliteten av en produkt. 

 

Migilore, Schifani och Cembalo (2015) påvisar en distinktion som görs inom ramen för 

kvalitet. Dessa är mellan vad man kallar search goods och experience goods. Search 

goods innefattar den del av en varas kvalitet som avgörs innan köp. Attribut som 

konsumenterna då väger in är till exempel varans storlek, färg och pris. Vad beträffar 

experience goods, fastställs kvaliteten först efter konsumtionen då exempelvis 

produktens smak, arom och konsistens vägs in. Dowd och Burke (2013) lägger till en 

tredje uppdelning av kvalitet som benämns ”credence”, vilket betyder tilltro. Denna 

kvalitetsaspekt är svår att fastställa både innan och efter konsumtion utan mer 

information behövs. Informationen innefattar bland annat vart varan är producerad, 

under vilka förhållanden, huruvida varan belastar miljön eller företagsvärderingar. 

Konsumenters uppfattning av kvalitet förlängs på så sätt till att även innefatta 

personliga preferenser, värderingar och behov. 

 

Enligt Anselmsson et al. (2014) förklarar kvaliteten (med ett genomsnitt på de studerade 

kategorierna) bara 17,3 % av variansen i viljan att betala ett högre pris för en vara. Med 

ett medelvärde av samtliga studerade kategorier hamnar kvalitet på en tredjeplats av de 

sex studerande faktorerna. Aaker (1996) menar att utfallet på upplevd kvalitet ofta 

skiljer sig åt mellan konsumenter, eftersom varumärkeslojaliteten i högsta grad 

påverkar. I studien genomförd av Anselmsson et al. (2014) förklarade kvaliteten till 55- 

62 % variansen i lojaliteten. 

 

Grundat på ovanstående teorier om kvalitet har vi valt att formulera följande hypotes: 
 

H2. Upplevd kvalitet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
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3.3.3 Unikhet 

Enligt Netemeyer et al. (2004) är ett unikt varumärke något som skiljer sig från 

mängden av konkurrerande märken och är starkt kopplat till differentiering, unika 

säljargument och varumärkeskapital. Anselmsson et al. (2014) visar på att unikhet är 

kopplat till viljan att betala ett högre pris för en vara samt påverkar 

varumärkeslojaliteten. Studien resulterade i att unikhet konstaterades vara den viktigaste 

byggstenen i konsumenters vilja att betala ett högre pris. Anselmsson, Johansson och 

Persson (2007) påpekar att unikhet beskrivs vara exempelvis: den nyttigaste, den som 

smakar bäst eller den som är miljövänligast. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) hävdar att unika attribut är extra viktigt i 

livsmedelsbranschen där många varumärken slåss om vår uppmärksamhet. Tvesky 

(1972) förklarar att när konsumenten möter en livsmedelshylla och befinner sig i en 

beslutsfas tenderar produktattribut som liknar varandra att ignoreras. Enligt Hultén 

(2015) är ögat inställt på att upptäcka faror, avvikande saker i omgivningen och är 

således av naturliga skäl bra på att se det unika. Kapferer (2008) hävdar att om ett 

varumärke uppfattas som miljövänlig, är det förvisso bra, men om konkurrenterna väljer 

samma strategi blir varumärket inte unikt. Vidare hävdar han att ett företag måste arbeta 

med att skapa en unik kombination av stimuli och attribut vilka gör att konsumenterna 

får en unik association av varumärket vilket skiljer dem från konkurrenterna. 

 

Schifferstein (2015) förklarar att produktens unikhet beror på en mängd olika faktorer 

där både fysiska och mer subtila aspekter inverkar. Konsumenters uppfattning av 

livsmedelsprodukters unikhet beror både på hur starkt varumärket är samt produktens 

fysiska attribut. Keller och Kotler (2005) menar att unikhet byggs upp genom fysiska, 

rationella och materiella prestationer samt genom symbolisk, emotionell och 

immateriell kommunikation. Enligt Grant (2010) bidrar en produkts unika karaktär till 

ett upplevt värde hos konsumenterna. Värdet kan översättas till en ökad vilja att betala 

ett högre pris för att få den specifika varan. En differentiering gör det även lättare för 

varumärken att distansera sig från sina konkurrenter som konsumenterna eventuellt 

uppfattar som substitut till varan. 

 

Favalli, Skov och Byrne (2013) menar att en livsmedelsprodukt som uppfattas som unik 

bidrar till att ge konsumenterna en betydelsefull mening. Detta gör även att 
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konsumenterna uppfattar varan som ett symboliskt objekt som förstärker konsumenters 

identitet och image. 

 

Grundat på ovanstående teorier om unikhet har vi valt att formulera följande hypotes: 

 

H3. Upplevd unikhet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
 

3.3.4 CSR 

Enligt Hack, Kenyon och Wood (2014) är Corporate Social Responsibility, CSR ett 

begrepp som fortsätter att vinna intresse bland intressenter och forskare trots 

avsaknaden av en fastställd definition. Europakommissionen fastställde 2001 

definitionen: ”Ett koncept där företag frivilligt bestämt sig för att bidra till ett bättre 

samhälle och en renare miljö”(Europakommissionen 2015, s.3). Vidare finns en 

vedertagen begreppsbestämning som Ragas och Roberts (2009) beskriver: “CSR är ett 

initiativ från företagets sida att arbeta med miljömässiga-, sociala- och etiska 

frågor”(s.1). Hack et al. (2014) menar att CSR ses idag som ett multi-instrument för att 

mäta ansvarsfulla företagsamheter och kopplas direkt till bokföringsrapporter och 

resultatindikatorer. Det ses som en konkurrensfördel för företag och Bloom, Hoeffler, 

Keller, och Meza (2006) påstår att CSR kan hjälpa varumärken att differentiera sig 

bland konkurrenter samt gagna både kunder och investerare. Bloom et al. (2006) säger 

att varumärken som arbetar effektivt med en samhällelig marknadsföring har möjlighet 

att ta ett högre pris, öka sina marknadsandelar och skapa en bättre varumärkeslojalitet. 

Ramus och Montiel (2005) hävdar att något som även har kommit på tal i miljödebatten 

är greenwash. Företag utger sig då för att arbeta med CSR men detta är sedermera inget 

som implementeras. Då det inte finns några regleringar eller krav på företag att 

publicera miljöpolicys, är det heller ingen som granskar huruvida de följs upp eller inte. 

 

Forsman-Hugg, Katajajuuri, Riipi, Mäkelä, Järvelä och Timonen (2013) visar att 

engagemanget av miljö och socialt ansvarstagande ökar även i livsmedelssektorn. 

Frågor som rör kvalitet, hälsa, miljö och djurvård associerat till ett varumärke har blivit 

globala problem i takt med att konsumenter efterfrågar varor, varumärken och företag 

som tar ansvar. I deras studie på bröd i Finland har sju olika dimensioner av CSR i 

livsmedelskedjan identifierats. Dessa är miljö, produktsäkerhet, näringsansvar, 
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yrkesmässig välfärd, djurhälsa och djurskydd, lokal marknadsnärvaro och ekonomiskt 

ansvarstagande. 

 

Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen och Tobiassen (2014) menar att det finns relativt 

lite kunskap om konsumenters uppfattningar om företagsbaserade initiativ relaterade till 

CSR. Dagens växande intresse av ämnet ger dock indikationer på att konsumenter 

värdesätter företag och varumärken som arbetar med socialt och miljömässigt 

ansvarstagande. Vidare hävdar forskarna att konsumenters kunskap om CSR är en 

oberoende variabel i förklaringen av ett köpbeteende. De förklarar också att andra 

forskare säger att kunskapen om CSR påverkar konsumenters produktutvärdering eller 

beteendeintentioner. 

 

Anselmsson et al. (2014) visar dock att CSR i deras studier har en svag koppling till 

viljan att betala ett högre pris för en vara. Förklaringsgraden på viljan att betala ett 

högre pris ligger på 13,66 % när ett medelvärde tagits fram genom att slå ut 

procentsatsen på respektive tre kategorier. Forskarna hävdar att den svaga kopplingen 

till varumärkeskapitalet skulle kunna stödjas av att CSR visade laddning till olika 

faktorer i faktoranalysen för en av kategorierna. En rapport av Svensk Handel visar på 

att CSR har blivit en hygienfaktor (Blom, Arnberg & Gustafsson 2013). 

 

Grundat på ovanstående teorier om CSR har vi valt att formulera följande hypotes: 

 

H4. Upplevd CSR påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
 

3.3.5 Social image 

Enligt Lassar, Mittal och Sharma (1995) definieras social image som: ”konsumentens 

perception av den sociala gruppens uppfattning av ett visst varumärke, vilket innefattar 

attribut konstruerade och tänkta av konsumenten och andra typiska användare av 

varumärket” (s.13). 

 

Keller (2001) menar att den sociala rollen eller den symboliska meningen av ett 

varumärke är en viktig del i varumärkeskapitalet och i byggandet av konsumentlojalitet. 

Enligt Lassar et al. (1995) sker detta med hjälp av positiva rykten som sprids i 
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konsumenters umgängeskretsar vilket i sin tur skapar social image, ett värde till 

varumärket och varumärkeskapitalet. Ball och Tasaki (1992) hävdar att varumärkets 

sociala image kan hjälpa konsumenter att uttrycka sig, bli deras ideala version eller 

uppnå specifika dimensioner av sig själv. Social status kan i enighet med Orth et al. 

(2004) mätas i olika dimensioner som kan hjälpa konsumenten att känna sig accepterad, 

förbättrar hur hon eller han uppfattas av andra, ger ett bra intryck till andra människor 

och ger ett socialt godkännande. 

 

Anselmsson, et al. (2007) säger att social image har en stor påverkan i modeindustrin, 

men är även en viktig faktor i livsmedelsbranschen där identitet och social status utgör 

en allt viktigare roll. Favalli, Skov och Byrne (2013) beskriver att mat är direkt relaterat 

till en konsuments identitet och kända forskare och filosofer redan på 1800-talet säger 

att man är vad man äter. Genom att äta mat som har laddats med en mening eller 

betydelse, hjälper maten oss att förstärka vem vi är eller framhäva den vi vill vara. 

Bourdieu (1994) argumenterar att människor strävar efter att tillhöra och passa in i en 

grupp som delar liknande livsstil och värderingar. Denna grupp vill individen identifiera 

sig med och använder sociala och symboliska värden för att visa på samhörighet, 

exempelvis genom konsumtion av vissa livsmedelsprodukter och 

livsmedelsvarumärken. Samtidigt vill individen differentiera sig mot andra grupper i 

samhället med andra värderingar och åsikter. 

 

Konsumenters matupplevelse och förståelse för livsmedelsprodukter har enligt Favalli 

et al. (2013) starka kopplingar till identitet och matkultur. Anselmsson et al. (2014) 

beskriver social image som den näst viktigaste faktorn i konsumenters vilja att betala ett 

högre pris för en livsmedelsvara.   

 

Grundat på ovanstående teorier om social image har vi valt att formulera följande 

hypotes: 

 

H5. Upplevd social image påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
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3.3.6 Ursprungsland 

Studier genomförda av Han (1998) visar att konsumenter reagerar mer positivt på varor 

som har ett ursprungsland som de har positiva associationer till. På samma sätt kan 

attityder om tillverkningslandet skapas från produktattribut och varumärken som 

härstammar därifrån. 

 

Roth och Romeo (1992) hävdar att ursprungslandet spelar stor roll i konsumentens 

beslutprocess. De definierar ursprungsland som den sammanlagda uppfattningen som 

konsumenter formar utefter produkter med ursprung i specifika länder. Dessa är 

baserade på de primära perceptionerna av landets produktion, marknadens styrkor och 

svagheter. Enligt Batra (2000) kan ursprungsland vara landet där produkten tillverkas, 

designas eller där varumärkets huvudkontor finns. Varumärkets hemmahörande ses som 

en demografisk faktor eller en roll i varumärkets personlighet, där det sistnämnda spelar 

en stor roll i konsumentens perception av varumärket (Batra 2000). Jin, Chansarkar och 

Kondap (2009) menar att social motivation och social identitet bidrar till konsumentens 

perception av varumärket. 

 

Enligt Bandyopadhyay och Banerjee (2002) är konsumenters uppfattning av länder en 

av de viktigaste källorna i formandet av ett varumärkes image. Tolkningen av länders 

attribut skiljer sig ofta mellan konsumenters olika nationaliteter och kulturer och därför 

är det svårt att frambringa en unison åsikt om ett ursprungsland. Samklang finns i någon 

mening, då studier av O’Cass och Lim (2002) tyder på att konsumenter har högre 

prefererad köpintention för varumärken från väst än varumärken från öst. Papadopoulos 

och Heslop (1993) menar att ursprungslandets betydelse för konsumenter i vissa fall 

varierar beroende på produktkategori och engagemangsnivå. 

 

Zhang och Khare (2009) menar att det även finns skillnader för varumärken på en lokal 

marknad i jämförelse med märken som agerar på en global marknad. Lokala 

varumärken brukar vanligtvis anspela på likheter folket emellan, medan 

världsomspännande aktörer använder mångfald och globala tankesätt i sin 

marknadsföring. Vidare hävdar de att konsumenter med ett globalare levnadssätt finner 

globala produkter mer attraktiva i jämförelse med lokala producenter. Jap (2010) 

förklarar att kvalitet, prestige, hållbarhet, design, service, trovärdighet och unikhet är 

attribut som gör att konsumenter väljer ett globalt varumärke framför ett lokalt. 
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Konsumenter uppfattar att priset i större grad är ett mått på kvalitet när det kommer till 

lokala produkter i jämförelse med utländska produkter. 

 

Bandyopadhyay och Banerjee (2002) förklarar att egenskaper, service efter försäljning, 

butiksmärke och annonser har en viktig roll i utvärderandet av ursprungslandets 

kvalitet. Även uttalet av varumärkets namn är en viktig del i skildrandet av varumärkets 

hemmahörande. 

 

Elliott och Cameron (1992) framhåller att kvalitet och pris fortfarande är viktigare i 

konsumenters valprocess än ursprungslandet. Dock poängterar Elliott och Cameron att 

studier visar på att när ursprungslandet varieras bland produkter, är den uppfattade 

kvaliteten olika, vilket bevisar att ursprungslandet har en stark koppling till den 

uppfattade kvaliteten. 

 

Agrawal och Kamakura (1999) menar att viljan att betala ett högre pris för en produkt 

från ett speciellt ursprungsland handlar till största delen om den kvalitet som 

ursprungslandet förväntas skapa. Elliott och Cameron (1992) hävdar att ursprungslandet 

på så vis spelar stor roll i konsumenternas beslutsprocess. 

 

Grundat på ovanstående teorier om ursprungsland har vi valt att formulera följande 

hypotes: 

 

H6. Upplevt ursprungsland påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
 

3.4 Varumärkesupplevelsen 

Schmitt (1999) hävdar att en upplevelse ger sensoriska, emotionella, kognitiva och 

beteendemässiga värden som har en stark effekt på varumärkesbyggande. Vidare 

definierar Barkus, Schmitt och Zarantonello (2009) en varumärkesupplevelse som ”en 

subjektiv, intern, konsumentrespons (sensorisk, känslor och kognition) och beteende till 

varumärkesrelaterade stimuli som en del av varumärkets design, identitet, paketering, 

kommunikation och miljö”(s.65). Nysveen och Pederson (2014) adderar dessutom 

relations- och social upplevelse till dessa fyra dimensioner. Vidare hävdar forskare som 

Parahalad och Ramaswarmymenar (2004) att upplevelse är det mest relevanta måttet av 
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värde, och att upplevelsen till och med är själva varumärket. Nysveen och Pederson 

(2014) poängterar att det näst intill råder en konsensus bland forskare inom området där 

de flesta är eniga om att medskapande genom varumärkesupplevelse är en 

konkurrensfördel för företag. 

 

Enligt Schiffman, Kanuk och Hansen (2012) genomgår en människa tre steg i processen 

att uppfatta sin omgivning. Dessa tre steg innefattar exponering/sinnesförnimmelse, 

perception och tolkning. Genom dessa steg omvandlar vi stimuli till något som vi 

tillskriver mening. Solomon et al. (2013) förklarar att vi ständigt utsätts för stimuli i vår 

omgivning. Det kan vara ljudet av en jingel, synen av en reklamskylt, känslan av en 

tomat, smaken av en ny glass eller doften av nybakade bullar. Men bara en bråkdel av 

alla stimuli uppmärksammas, och ännu färre bearbetas. Detta beror på att en stor mängd 

information och intryck ständigt slåss om människans uppmärksamhet, vilket gör det 

omöjligt att bearbeta alla stimuli på samma gång. 

 

Solomon et al. (2013) anser att sinnesförnimmelser syftar till den direkta respons som 

fås genom människans sinnesreceptorer (ögon, öron, näsa, mun och hud), vilka till 

exempel kan uppfatta stimuli som ljus, färg, doft etc. Perception omfattar processen hur 

stimuli är valda, organiserade och tolkade. Alla stimuli som processas sägas vara rådata, 

men uppfattningsprocessen gör att individen agerar subjektivt till dessa genom att 

inkludera attityder, värderingar, förväntningar och tidigare erfarenheter vilket färgar 

upplevelsen. Det finns där med en stor risk att de stimuli som väl bearbetas inte 

behandlas objektivt. Den slutliga tolkning av intrycken ligger till grund för vilken 

respons som ges. 

 

Schiffman et al. (2012) förklarar att vid perception av varumärken tolkar konsumenter 

oftast intrycket av en vara med hänsyn till information om produktkategorin och 

vetskap om varumärket och dess karaktär. Konsumenters uppfattning av ett varumärke 

innefattar både varans funktionella attribut så som pris och utseende samt mer 

symboliska attribut vilket kan vara varumärkesimage och hur konsumenten uppfattas av 

andra i samband med konsumtionen. Hultén (2011) beskriver att unika konstellationer 

av sensoriska signaler hos en produkt, skapar differentiering som gör att varumärket 

sticker ut från konkurrenterna. Det sker särskilt om varumärket skapar en unik sensorisk 

strategi. Solomon et al. (2013) presenterar i studier att konsumenter tenderar att 
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utvärdera produkter efter vad de har för mening och betydelse för dem snarare än vad 

produkten faktiskt gör. Detta tyder på att konsumenters uppfattning av ett varumärke i 

hög grad präglas av deras förväntningar av en produkt, vilket bland annat 

kommuniceras via förpackningsdesign, färgsättning, varumärkesupplevelsen etc. 

Lindstrom (2005) hävdar ett under de senaste åren har varumärkesupplevelser från 

produkter fått högre prioritet i valet bland konkurrerande alternativ. Konsumenterna 

börjar i större utsträckning anskaffa saker som ger dem ett hedoniskt värde utöver det 

funktionella värdet.   

 

Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009)  anser att ett stort antal av studierna som gjorts 

på upplevelse har fokuserat på praktiska produktattribut och kategoriupplevelse, inte 

upplevelsen som ges av ett varumärke. Produktupplevelsen skapas när konsumenter 

integrerar med produkten i processerna: sökande, inköp, service, konsumtion och 

utvärdering. Upplevelsen grundar sig på dessa praktiska produktattribut, men även på 

specifika varumärkesrelaterade stimuli som färger, former, typografi, design, slogans, 

maskots och andra märkeskaraktärer formar också upplevelsen. Varumärkesrelaterade 

stimuli är en viktig del av konsumentens subjektiva tankar och benämns som 

varumärkesupplevelsen. 

 

Vidare förklarar Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009)  att sensationer, känslor, 

tankemönster och beteende är en respons som kommer från varumärkesrelaterade 

stimuli och är en del av varumärkets design, identitet, paketering, kommunikation och 

miljö. Varumärkesupplevelsen består av varumärkets attityd, involverande, fäste, glädje 

och personlighet. Exempelvis så är attityden av en upplevelse bara en del av 

varumärkesupplevelsen. 

 

Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009)  har funnit fyra dimensioner av upplevelsen, 

vilka är: sensorisk-, emotionell-, intellektuell- samt beteendemässig upplevelse. Den 

sensoriska upplevelsen handlar om i vilken grad varumärket attraherar konsumentens 

sinnen. Emotionell upplevelse syftar till hur starkt varumärket framkallar känslor hos 

konsumenten. Den intellektuella eller kognitiva dimensionen har sin grund i vilken grad 

varumärket stimulerar konsumentens nyfikenhet, tänkande och förmåga till 

problemlösning. Upplevelsen kan även kopplas till ett beteende som handlar om hur 

starkt ett varumärke kan engagera konsumenter i fysiska aktiviteter. 
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Enligt Lindström (2005) påverkar de varumärkesrelaterade stimuli en eller flera av 

dessa upplevelser. Exempelvis så kan färg och form påverka en sinnesupplevelse, men 

även en emotionell upplevelse och ett beteende. Om ett företag vill uppfattas som 

exklusivt och av hög kvalitet måste företaget skapa en överensstämmighet mellan de 

olika stimuli som sänds ut till konsumenterna. Med en samstämmighet kan varumärket 

skapa en tydlig positionering och ett ökat kundvärde. 

 

Reicheld (1997) anser att upplevelsen kan ske i en direkt eller indirekt interaktion 

mellan konsumenten och varumärket och vara kort- eller långlivad. Den långvariga 

varumärkesupplevelsen kan lägga sig på konsumentens minne och vara över tiden, 

vilket kan bidra till kundtillfredsställelse och lojalitet. Vidare hävdar Brakus, Schmitt 

och Zarantonello (2009)  att när konsumenter har bedömt upplevelsen på en skala, är 

upplevelsen sällan värderad enbart i nutid. Det långvariga minnet av upplevelsen är 

baserat på en multiexponering av stimuli relaterat till varumärket. 

 

För att förstå kunders preferenser och köpbeteende kring livsmedelsvaror, menar 

Schifferstein (2015), att företag behöver se konsumtionen i ett större sammanhang. 

Faktorer som kan beröras är exempelvis: vilken miljö produkten säljs, hur produkten är 

presenterad, hur förpackningen ser ut och hur själva konsumtionssituationen ter sig. Att 

förstå vilket värde och mening produkten ger konsumenten, samt vilka känslor som 

väcks är också grundläggande. Det gäller alltså att skapa sig en övergripande bild av 

matupplevelsen och sedan arbeta med marknadskommunikationen ur detta holistiska 

perspektiv. 

 

Grundat på ovanstående teorier om varumärkesupplevelsen har vi valt att formulera 

följande hypotes: 

 

H7. Upplevd varumärkesupplevelse påverkar konsumenters vilja att betala ett högre 

pris för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
 

3.5 Undersökningsmodell 

För att skapa en större förståelse för varumärkeskapitalet hos premiumvarumärken i 

livsmedelsbranschen har vi vidareutvecklat studien av Anselmsson, Vestman 
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Bondesson och Johansson från 2014. Studien beskriver sex imagebyggande faktorer 

som påverkar varumärkeskapitalet i en livsmedelskontext och mäts via konsumentens 

vilja att betala ett högre pris för ett premiumvarumärke. Aaker (1996) instämmer även 

att konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara är ett bra sätt att mäta 

varumärkeskapitalet på. De imagebyggande faktorer som vi, baserat på Anselmsson et 

al. (2014) tidigare studier, har val att inkludera i vår undersökningsmodell är 

märkesmedvetenhet, kvalitet, unikhet, CSR, social image och ursprungsland. Som 

tidigare nämnt har forskare så som Keller och Lehmann (2006) framhävt att för stor vikt 

läggs vid de kognitiva aspekterna av varumärkeskapitalet, snarare än de 

upplevelsebaserade. Shukla och Purani (2012) betonar även varumärkesupplevelsen 

som en viktig värdeskapande dimension av ett premiumvarumärke. Vi har därför valt att 

addera varumärkesupplevelsen som en sjunde parameter i modellen. 

 

Faktorernas påverkan på varumärkeskapitalet illustreras genom pilarna som är riktade 

mot viljan att betala ett högre pris för en vara. I detta fall en vara från ett 

premiumvarumärke inom livsmedelsindustrin. Pilarna är enkelriktade då de 

imagebyggande faktorerna antas påverka viljan att betala ett högre pris och således även 

varumärkeskapitalet. Dock antas inte konsumenters vilja att betala ett högre pris ha 

någon direkt påverkan på de imageskapande faktorerna. De imageskapande faktorerna 

tar lika stort utrymme och är placerade bredvid varandra utan inbördes ordning. Dess 

pilar till viljan att betala ett högre pris illustreras i modellen som lika starka då samtliga 

imagebyggande faktorer antas ha lika stor chans att påverka konsumenters vilja att 

betala ett högre pris för en vara. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) hävdar att 

alla faktorer som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris även kan sägas 

påverka varumärkeskapitalet. Ett högt varumärkeskapital kan enligt Aaker (1996) även 

påverka konsumenters vilja att betala ett högre pris. Pilen mellan viljan att betala ett 

högre pris och varumärkeskapitalet är således dubbelriktad. 

 

Vår undersökningsmodell är en överskådlig beskrivning av teorikapitlets delar som 

även kommer att utgöra grunden inför kommande kapitel. 
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Modell 5. Undersökningsmodell (Källa: egen). 
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4 Empiriskt reslutat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det empiriska resultatet uppdelat på de kvalitativa 

djupintervjuerna och den kvantitativa enkätundersökningen. Den kvalitativa delen 

behandlar inledningsvis information om intervjustrukturen, sedan följer ett avsnitt där 

intressanta utlåtanden om premiumvarumärken presenteras. Därefter behandlas våra 

sju imagebyggande faktorer med relevanta uttalanden från våra intervjuer. Den 

kvantitativa delen består av en resultatredovisning av vår korrelationsanalys och 

hierarkiska multipla regression. Kapitlet avslutas med en redovisning av vår enkla 

regression som även används som vårt rankinginstrument. 

 

4.1 Kvalitativ resultatredovisning  

Under tre intervjuer med fallföretaget Zoégas diskuterades de bakomliggande 

imagebyggande faktorerna till varumärkeskapitalet. Intervjuerna skedde för att skapa en 

större förståelse för hur Zoégas förhåller sig till dessa faktorer, för att vi sedermera i 

analys och diskussion ska kunna göra verklighetstrogna kopplingar från vårt teoretiska 

material. Mer information angående intervjuerna finns att läsa under kapitlet 2.7.1 

Datainsamling intervjuer. Resultaten från intervjun är indelat i våra identifierade sju 

imagebyggande faktorer; varumärkesmedvetenhet, kvalitet, unikhet, CSR, social image, 

ursprungsland och varumärkesupplevelsen. Slutligen redovisas även relevanta tankar 

om viljan att betala ett högre pris. Frågorna ställdes inte utifrån våra sju faktorer och 

respondenterna fick inte ta del av faktorerna i förväg. Frågorna som ställdes var öppna 

och beskrivande som vi i efterhand analyserat och kopplat till våra sju faktorer. 

 

Alla tre intervjupersoner pratade om nyttan med vår studie. Studien beskrevs som något 

att ta med i strategier och eftersom företag ser det som värdefullt att veta vad 

konsumenter tycker om ett varumärke och en produktkategori, är vår studie något som 

kan användas som en grund. Trots att Zoégas uppger att de själva genomför en del 

undersökningar nämner de att vår undersökning har ett nytt spännande angreppsätt och 

att de med stor förväntan ser fram emot resultatet. 
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4.1.1 Premiumvarumärken 

Idag håller Zoégas en premiumstrategi och vill vara topp ett inom premiumkaffe. 

Marknadschefen betonar att Zoégas alltid ska leverera bra smak och ge en känsla av 

exklusivitet som ska vara direkt kopplad till upplevelsen och smaken. När vi frågade 

våra intervjupersoner vad de ansåg karaktärisera ett premiumvarumärke inom 

livsmedelsindustrin svarade Marknadschefen att kvalitet är nummer ett och att det är 

viktigt att hålla det man lovar. Marknadschefen pratade mycket om hållbarhet och 

creating shared value, vilket är något som Zoégas arbetar mycket med för tillfället. 

Marknadschefen uttalade: 

 

”Ansvar genom hela värdekedjan är premium i framtiden.” -Marknadschef Zoégas, 

2015 

 

Marknadschefen såg även att image i evenemang och upplevelser utstrålar premium och 

betonade kombinationen av digitalt och in-real-life-experience. Zoégas använder sig av 

en penetrationsstrategi, vilket betyder att de arbetar aktivt för att rekrytera nya 

konsumenter till varumärket. Detta syns enligt Marknadschefen i deras val av 

marknadsföring. 

 

En Junior Brand Manager framhäver att premium främst handlar om kvalitet och smak, 

men att det måste råda en samstämmighet mellan alla varumärkets dimensioner. Det får 

inte lov att bli spretigt. Smak, kvalitet, hållbarhet, design etc. måste överensstämma. 

Marknadschefen uppger även att hur priserna ska sättas för att uppnå rätt prispunkt och 

få nöjda kunder är en väldigt viktigt del av en premiumstrategi. Varumärket måste 

leverera lönsamhet, hålla ett premiumpris och samtidigt sälja den planerade volymen. 

 

“Det går genom konsumenternas hjärta, deras betalningsvilja, men det handlar om 

pengar i slutändan.” -Marknadschef Zoégas, 2015 

 

Marknadschefen berättar att en ytterligare dimension av en premiumstrategi är 

fördelarna både för varumärket och för kunden (dagligvaruhandeln). Marknadschefen 

berättar att varumärken sätter rekommendationspris till handlarna, men att det är 

handlarna som bestämmer vilket pris konsumenten slutligen får betala för varan. Då 
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premiumvarumärken har konsumenter som är villiga att betala mer, kan de 

rekommendera ett högre pris handlarna.  

 

4.1.2 Varumärkesmedvetenhet 

 När vi talade med Marknadschefen om varumärkesmedvetenhet kom en tidigare 

undersökning, som Nestlé har låtit genomföra, på tal. Marknadschefen berättar att 

resultatet visade på att medvetenheten om varumärket var väldigt hög och att resultatet 

indikerade på att varumärket borde ha större marknadsandelar än vad det egentligen 

hade. Anledningen var att många konsumenter aspirerar till varumärket. Det finns där 

med en stor konsumentgrupp som idag inte köper produkter från varumärket, men som 

är villiga att rekommendera det till andra ändå. När vi frågar varför berättar 

Marknadschefen att orsakerna kan vara många, priset kan vara en faktor. En Junior 

Brand Manager betonar dock att varumärket inte har höga priser för att säkra en hög 

marginal. Priserna till kunder beror på inköpspriser på råkaffepriset och val av kvalitet. 

Bra kvalitet kostar. 

 

Det är inte bara medvetenhetsgraden som är hög bland Zoégas konsumenter, även 

engagemanget kring varumärket är stort. En Junior Brand Manager berättar att Zoégas 

arbetar mycket med sociala medier och att varumärket engagerar näst flest av sina 

följare av alla livsmedelsvarumärken i Sverige. Junior Brand Manager säger: 

”Byrån som sköter vår Facebook, har sagt att de aldrig tidigare har sett ett sådant 

engagemang. (…) Folk pratar om oss och vill vara med.” -Nordic Junior Brand 

Manager Zoégas, 2015 

 

Junior Brand Managern berättar att det är en svår avvägning att bedöma hur aktivt ett 

premiumvarumärke bör vara på sociala medier. Det är viktigt att förmedla varumärkets 

identitet genom samtliga kommunikationskanaler och ett premiumvarumärke får inte 

göra vad som helst. Det är viktigt att analysera vilka aktiviteter som bäst fångar in den 

målgrupp som varumärket vill ha. Att synas på exempelvis sociala medier är bra då 

kunskapen om varumärket sprids. Den andra Junior Brand Managern menar att det är 

viktigt att varumärket håller vad det lovar. Vidare berättar den första Junior Brand 

Managern att konsumenter antagligen väljer att testa ett varumärke om de har hört om 

det eller sett någon annan konsumera det.   
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Den andra Junior Brand Managern berättar att varumärkesmedvetenheten är en faktor 

som kan vara en inkörsport till varumärkets och produktens andra värden. Junior Brand 

Managern menar att varumärkesmedveten kanske har en indirekt påverkan på köpval. 

Varumärkesmedvetenheten påverkar säkerligen att konsumenter väljer att testa en vara 

för första gången, men konsumentens beslut att sedermera fortsätter att köpa varan beror 

snarare på andra värden. En intervjuperson berättar även att varumärkesmedvetenhet 

kan hänga samman med social image och företagets image. I köp och konsumtion av en 

produkt som individen i fråga känner till och är medveten om, tillskrivs konsumenten 

automatiskt en viss social stämpel. 

 

En Junior Brand Manager berättar även att livsmedelskonsumenter generellt har börjat 

bli mer medvetna om vad de stoppar i sig, vilket märks av den stora hälsotrenden. 

Junior Brand Managern uppger att eftersom det har varit mycket larm på sistone om 

produkters innehåll, påverkar det konsumenterna att bli mer försiktiga. Detta leder även 

till att konsumenter kräver transparens i hela värdekedjan. 

 

4.1.3 Kvalitet 

Kvalitet är den primära faktorn som Zoégas vill stå för. Detta kom på tal tidigt i alla tre 

intervjuer men även i det praktiska momentet. Intervjupersonerna blev då presenterade 

för de sju faktorerna, vilka antogs ligga bakom viljan att betala ett premiumpris och 

uppmanades att rangordna dessa efter hur Zoégas arbetar. På företagets hemsida kan 

konsumenten läsa att kvalitet tillsammans med tradition och omtanke är värdeord som 

följt med Zoégas sedan starten 1886. När vi frågade vad premium stod för svarade 

samtliga av intervjupersonerna att premium står för kvalitet och undersökningar visar att 

många konsumenter blir lojala till Zoégas när de har testat en gång, eftersom produkten 

håller bra kvalitet. De berättar att kvalitet är något som är sammanfattande för alla 

varumärkets linjer och som utmärker deras premiumstrategi. Därmed är det viktigt för 

Zoégas att säkerhetsställa en konstant kvalitet och smak. Marknadschefen berättar att de 

investerar mycket i att säkerhetsställa smaken. Även konsumenterna beskriver Zoégas 

som kvalitativa och att företaget är att lita på. Marknadschefen hävdar att kvalitet och 

premium är ett argument som håller i längden: 

 

”Att tumma på kvaliteten hade säkert kunnat boosta en business kortsiktigt, men inte i 

ett längre perspektiv. Premium håller längre.” -Marknadschef Zoégas, 2015 
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En Junior Brand Manager berättar att smaken är det som gör att konsumenter väljer 

varumärket. Det är smaken som är hjärtat. Marknadschefen berättar att undersökningar 

säger att om konsumenter provar Zoégas ett par gånger så blir de lojala kunder. 

Marknadschefen förklarar att det beror på att produkten är så bra. 

 

En Junior Brand Manager berättar för oss att de arbetar med olika smakprofiler. Bönor 

från Östafrika och Kenya måste ingå i blandningarna för att uppnå den bästa smaken 

och kvaliteten. 
 

Längs intervjuns gång kom vi sedermera in på trender och Junior Brand Managern 

berättar att kaffe som hantverk är något som fler konsumenter börjat belysa. Det börjar 

bli mer förekommande att berätta historien om kaffet, och kaffets väg från odlare till 

konsument. Junior Brand Managern avslutar med att säga att det är något speciellt med 

kaffe, vilket gör att många också kan tänka sig att betala mer. 

 

När vi talar om vad som är premium inom livsmedelsindustrin framkommer det att 

varumärken även visuellt måste vara noga med att känslan av kvalitet förmedlas. En 

Junior Brand Manager säger att premium och kvalitet måste synas. Rustika och/eller 

snygga förpackningar är exempel på saker som hjälper till att förmedla det. 

Förpackningarna måste även vara tydliga med innehåll, smak etc. Det är även viktigt att 

konsumenter ser själva produkten i fråga, annars kan misstänksamhet skapas. Dock har 

olika produkter olika förutsättningar. 

 

4.1.4 Unikhet 

Unikhet var en faktor som ordnades långt ner på skalan hos alla intervjupersoner. 

Marknadschefen poängterade att även relevansen i unikheten är viktigt och att unikhet 

utan ett sammanhang blir irrelevant. I Zoégas strategi finns unikhet i hållbar odling och 

i fokuset på kvinnliga kaffebönder. Marknadschefen tyckte inte det var intressant att 

separera unikhet som en åtskild faktor. 

 

I en öppen fråga om valet av sponsorer och evenemang pratade Marknadschefen om 

unikhet och vikten av att sticka ut: 
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”Jag är inte intresserad av att stå på en matmässa, för där sticker vi inte ut. Men att stå 

på en inredningsmässa, då sticker vi ut på ett helt annat sätt.” -Marknadschef Zoégas, 

2015 

Vidare berättar Marknadschefen att de samarbetat med Mäklarbyrån Bjurfors och haft 

med sina produkter i den stylade interiören vid objektsfotografering. De gjorde även en 

pr-kampanj och serverade nymalet kaffe på ett antal visningar med hjälp av en barista. 

Marknadschefen beskriver det som en kul grej och att de spekulanter som kom på 

visningarna blev överraskade och glada. 

 

Marknadschefen hyllar också Lindts strategi ”Beeing premium in the mainstream 

concept” och berättar om när de stod i TV-programmet Bingolotto och rullade 

handgjord choklad. I det sammanhanget blev varumärket väldigt premium med full 

fokus på att stärka sin premiumposition. 

 

4.1.5 CSR 

En stor del av våra intervjuer kom att handla om CSR och när vi ställde frågor om 

begreppet kom alla intervjupersoner att prata om CSV som står för Creating Shared 

Values. Detta är enligt Nestlé ett större begrepp som även berör andra ämnen än CSR.  

 

CSV är huvudfokus för Zoégas och samma dag som intervjun skedde var den första 

annonsen på temat med i Icas medlemstidning Buffé. Nestlé är den största inköparen av 

råkaffe i hela världen och gällande sociala- och miljömässiga frågor måste koncernen 

starta sitt arbete längst ner i pyramiden. Pyramiden är uppdelad i tre skikt där grunden 

består av hållbart kaffe, mellanskiktet av verifierat kaffe och toppen av certifierat kaffe. 

Marknadschefen berättade att det inte finns tillräckligt med certifierat råkaffe i världen 

för att täcka efterfrågan och Nestlé har inte möjligheten att gå över till certifierat kaffe, 

då det bara är 30 % av kaffebönderna som kan certifiera sitt kaffe. För att få en 

certifiering krävs det att bönderna har pengar att investera i exempelvis reningen eller 

en ny brunn. Men 70 % av bönderna har mycket små odlingar och inga pengar. Nestlé 

går in på botten av pyramiden och försöker få en verifiering genom utbildning i hållbar 

odling och har inga krav på att bönderna måste sälja tillbaka kaffet till Nestlé. Med 

hållbart kaffe får bönderna en bättre avkastning eftersom deras skörd ökar i kvantitet 

och kvalitet. Det hårda arbetet och låga avkastningen är idag ett problem, eftersom det 

leder till att få vill etablera sig i branschen och dagens kaffebönder vill inte lämna över 
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odlingen till sina barn på grund av de rådande förhållandena. Om det fortsätter på detta 

sätt kommer kaffet att ta slut och redan inom ett par år kommer utbudet inte att kunna 

matcha efterfrågan. 

En Junior Brand Manager berättar att företagets mål till sista december 2015 är 100 % 

hållbart kaffe och betonar samtidigt att är man inte hållbar är man inte premium. 

 

Samtidigt finner Zoégas en svårighet i att bevisa för sina konsumenter att alla deras 

produktsorter tar ansvar. En Junior Brand Manager förklarar att konsumenter bara tror 

att varumärken som har certifieringsstämplar tar ansvar. Junior Brand Managern säger 

också att det pratas mycket om “från böna till kopp”, men att många glömmer bort 

personerna bakom bönan och personen bakom koppen. Det är dessa parter som måste 

förstå varandra. Just nu förstår konsumenten inte odlarna; även utan certifiering är 

produkterna hållbart och ansvarsfullt framställda. 

 

4.1.6 Social Image 

Intervjupersonerna rankade social image på den nedre delen av skalan som Zoégas 

arbetar med. När vi pratar om den stora kaffetrenden som råder med cafékultur berättar 

en Junior Brand Manager att många ser kaffe som mer än bara just kaffe, det har blivit 

en image faktor och ett hjälpmedel för att uttrycka sin identitet. Kaffet har utvecklats till 

en kaffekultur där många unga sitter på caféer och sippar på en smaksatt kaffe latte 

medan andra anammar trenden med att vara en kaffekännare och utbildar sig i ämnet 

som idag ses som ett hantverk. Junior Brand Managern förklarar att: 

 

“Det finns en trend i att kunna kaffe, det är trendigt att vara lite nördig.” -Nordic 

Junior Brand Manager Zoégas, 2015 

 

De olika produkterna som Zoégas levererar är alla premium, men riktar sig till olika 

målgrupper som vill tillaga kaffe på olika sätt. Vidare berättar en Junior Brand Manager 

att en konsument som har en espressomaskin hemma måste kunna göra espresso på 

Zoégas bönor, eftersom hela bönor och att mala själv hemma definitivt anses som 

premium. 
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Vidare berättar Marknadschefen att certifieringar gör det enkelt för varumärket att 

påvisa en image. När de sänker priset på de certifierade sorterna ökar 

försäljningsvolymen, vilket betyder att konsumenter gärna köper hållbara varor. 

 

En Junior Brand Manager förklarar den sociala imagen är något som kvarstår så länge 

Zoégas fortsätter att arbeta som det gör. De ska fortsätta investera i varumärket, hänga 

med i sociala medier och synas på passande evenemang. Imagebetoningen finns i de 

evenemang som varumärket väljer att delta i och sponsra. En Junior Brand Manager 

berättar om Tennisveckorna i Båstad, som är ett återkommande event eftersom det anses 

hålla en premiumstatus och är beläget på hemmamarknaden i Skåne. De senaste två åren 

har Zoégas haft fokus på kaffe i hemmet och därav valt att samarbeta med Elle 

Decorations och sponsra deras Design award och Mäklarfirman Bjurfors. En Junior 

Brand Manager säger att konsumtionssammanhang och social image blir allt viktigare 

och att det inte finns lika mycket värde i produkters fysiska attribut. 

 

Vi talar även om ökning av premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin som öppnar 

egna konceptbutiker och caféer. Marknadschefen berättar att det är ett bra sätt att arbeta 

med branding, eftersom det förmedlar varumärket och känslan på ett helt annat sätt. 

Marknadschefen berättar vidare att Löfbergs Lila precis har öppnat ett café i Stockholm, 

precis vid Stureplan. Marknadschefen förklarar även att de har noterat en polarisering 

av marknaden. Antingen vill konsumenter ha premium eller produkter som står för mer 

“value for money”. Marknadschefen säger att det är viktigt att ett varumärke inte 

befinner sig i mitten av denna skala, utan att man måste välja en väg att gå. 

Polariseringen är en trend som har växt de senaste tre åren och är en möjlig förklaring 

till förändring av dagligvaruhandels marknad. Marknadschefen menar att i framtiden 

kommer det vara mer vanligt förekommande att dagligvaruhandlare och varumärken 

även har restauranger. Samtidigt är andra kanaler, som ÖB starka, där känner sig 

konsumenterna smarta för de gör ett klipp. 

 

4.1.7 Ursprungsland 

När vi pratade om ursprungsland förklarade Zoégas att de använde faktorn tillsammans 

med kvalitet. Detta beror på att kaffebönans härkomst har stora kvalitetsskillnader och 

är därför något som Zoégas arbetar mycket med. De menar att grunden till hur 

konsumenterna uppfattar informationen om produkters härkomst, beror på i vilket 
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sammanhang varumärket väljer att informera om det. Om det exempelvis nämns i ett 

kvalitetssammanhang eller ett CSR sammanhang är det troligt att det även är detta 

konsumenterna kommer att fokusera på. Marknadschefen säger: 

“Men det här med ursprungsland är ju samma sak som kvalitet. Vi måste ha Kenya för 

att leverera vår kvalitet, men som separat faktor är det inte jätteintressant.” -

Marknadschef Zoégas, 2015 

 

Information om ursprungslandet förmedlas främst genom produkternas förpackning 

men finns även att läsa om på varumärkets hemsida. En Junior Brand Manager menar 

att för många räcker det med att kaffet smakar gott och att det inte är vanligt att 

konsumenter är intresserade av ursprungslandet i sig. Men Zoégas arbetar för att 

konsumenterna ska bli upplysta om kaffets ursprung och hantverkskonst. Intresset 

växer, vilket syns i mycket av dagens marknadsföring på livsmedel. Den andra 

intervjuade Junior Brand Managern menar att varans ursprung har en nära koppling till 

CSR och kvalitet, eftersom vissa länder associeras med en viss hållbarhet och/ eller 

kvalitet. I kaffebranschen spelar ursprungslandet en större roll, eftersom kaffebönan 

smakar olika beroende på om den kommer från Etiopien eller Brasilien. Vin var länge 

en produkt för medvetna finsmakare, men konsumeras idag av den breda massan som är 

pålästa om druvsorter och fyllighet. Zoégas uppger att samma trend börjar synas i 

kaffebranschen och de konsumenter som uppskattar informationen rörande 

ursprungsland antagligen är mycket medvetna och intresserade av kaffe.   

 

4.1.8 Varumärkesupplevelsen 

Upplevelsen är en faktor som Zoégas arbetar mycket med. Marknadschefen berättar att 

varumärket länge fokuserat på fysiska produktattribut som mörkrost och kvalitet. Nu 

satsar de mycket på känsla och premiumkänsla i ett koncept som heter ”Ett smakfullare 

liv”. Marknadschefen uttalar sig: 

 

”Genom att kommunicera mindre produkt och använda smakfullhet kan vi leka med 

ordet i dubbel bemärkelse. Zoégas smakar mycket men smakfull kan även anspela på 

andra saker.” -Marknadschef Zoégas, 2015 

 

En Junior Brand Manager påpekar att upplevelsen ger varumärket en annan dimension, 

vilken är mycket starkt hos konsumenterna. Junior Brand Managern menar att en kopp 
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Zoégas inte bara är en kopp kaffe, det är så mycket mer. Det är en smakupplevelse. 

Vikten av att mala kaffet själv i sitt hem och förbereda kaffestunden är 

varumärkesupplevelse. Likaså är stunden då kaffet dricks. Junior Brand Managern 

betonar att detta är premiumtrender och drar en liknelse till Paris uteserveringar på 

1800-talet, där tjusiga kvinnor och män sippade på en kopp kaffe och blickade ut över 

Seine. Cafétrenden är stor bland ungdomar och Junior Brand Managern fortsätter med 

att säga: 

 

“Upplevelsen blir mer central i kaffedrickandet för yngre och det handlar mycket mer 

om vad som sker kring konsumtionen och i vilka sammanhang som produkten kan 

användas.” -Nordic Junior Brand Manager Zoégas, 2015 

 

Den andra Junior Brand Managern säger att den framväxande kaffekulturen har lett till 

att sammanhanget kring användandet och konsumtion har blivit mycket viktigt. Junior 

Brand Managern betonar även att cafétrenden är en förenkling av vardagen och att det 

exempelvis finns många ungdomar som inte äger en kaffemaskin. Café och take-away 

är då en bra lösning, men dyr. 

 

När vi pratar om cafékulturen som är på språngmarsch glider vi in på kapselkaffe. 

Zoégas tillverkar fyra av sina kaffesorter som kapslar till en Dolce Gusto maskin som 

hjälper konsumenten att skapa och uppleva exempelvis en latte hemma. En Junior 

Brand Manager berättar att svenskarna har börjat dricka mer kapselkaffe, vilket är en 

trend som går hand i hand med cafétrenden. Junior Brand Managern menar att det finns 

en stolthet och en lyx i att kunna göra en latte hemma och Zoégas måste även möta detta 

segment. Zoégas har även gjort en kokbok, vilket sätter användandet av produkten i en 

större kontext och förmedlar en bättre känsla. 

 

Vidare talar vi även om att varumärket erbjuder hela bönor. När konsumenten själv kan 

mala sitt kaffe tar man del av hela processen vilket är en varumärkesupplevelse. 

Färskhet på råvaran är något som är väldigt associerat med premium berättar en Junior 

Brand Manager. Hela bönor anses vara färskare eftersom de mals direkt i anslutning till 

kokningen av kaffet. Konsumenter köper i regel mer malet kaffe än hela bönor, men 

hela bönor sätter en extra guldkant på varumärket. Vidare resonerar Junior Brand 

Managern som så att: 
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“Jag tror att många konsumenter använder hela bönor som sitt lyxkaffe vid speciella 

tillfällen, men har en vacc-pack för vardagstillfällena när de dricker kaffet själva.“ –

Nordic Junior Brand Manager Zoégas, 2015 

 

Den andra Junior Brand Managern förklarar att upplevelsen av varumärket är stort, 

vilket framför allt syns på sociala medier.  

 

4.2 Kvantitativ resultatredovisning 

I denna del kommer resultatet från den kvantitativa undersökningen att redovisas. Datan 

är analyserad i SPSS och framtagen för att visualisera resultaten på ett överskådligt sätt. 

En korrelationsanalys, en hierarkisk multipel regression samt en enkel regression på de 

oberoende variablerna har genomförts. Det presenterade resultatet ligger till grund för 

ett accepterande eller förkastandet av de sju hypoteserna samt möjliggör en ranking av 

de sju oberoende faktorerna.   

 

4.2.1 Korrelationsanalys 

Som tidigare beskrivits av Malhotra (2010) i metodavsnittet används en 

korrelationsanalys för att ta reda på existerande samband mellan olika variabler. 
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Tabell 2 Korrelationsanalys 

 Märkes-
med-
vetenhet 

Kvalitet CSR Ursprungs-
land 

Social 
image 

Unikhet Varu-
märkes-
upp-
levelsen 

Högre 
pris 

Märkes-
medvetenhet 

1 .398** .267** .233** .229** .254** .306** .306** 

Kvalitet  1 .399** .185* .312** .336** .373** .374** 

CSR   1 .356** .471** .233** .447** .471** 

Ursprungs-
land 

   1 .188* .178* .241** .191* 

Social image     1 .465** .545** .469** 

Unikhet      1 .488** .532** 

Varumärkes
upplevelsen 

      1 .589** 

Högre pris        1 

 

 

I tabellen är värdena för Pearson’s correlation presenterade. Signifikansnivån 

presenterad enligt följande: ** Korrelationen är signifikant på en 0,01 nivå (tvåsidig) * 

Korrelationen är signifikant på en 0,05 nivå (tvåsidig) 

 

Resultatet indikerar att det råder ett signifikant samband mellan samtliga variabler. 

Korrelationen är i samtliga fall positiv, det vill säga att höga värden på den ena 

variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln. Låga värden på den 

ena variabeln hänger också samman med låga värden på den andra variabeln. Det värde 

som presenteras är Pearson's och är ett mått på sambandets riktning och styrka och går 

mellan -1 och +1. Stjärnorna som följer efter de presenterade värdena av Pearson's 

korrelation, indikerar vilken signifikansnivå som råder. En stjärna motsvarar en 

signifikansnivå på 0,05 (95 % säkerhet) och två stjärnor indikerar en signifikans på 0,01 

(99 % säkerhet).   
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Majoriteten kombinationer av variabler är signifikanta på 0,01-nivån. Resterande fyra 

kombinationer är signifikanta på en 0,05-nivå. Av Pearson's korrelation utläses att de 

samband som råder mellan variablerna varierar i styrka, där det svagaste samband som 

råder är mellan unikhet och ursprungsland, vilket har ett värde på 0,178. Det starkaste 

sambandet på 0,589 återfinns mellan variablerna högre pris och upplevelsen. Det bör 

noteras att det råder ett positivt signifikant samband mellan samtliga oberoende 

variabler och den beroende variabeln högre pris, vilket är ett önskvärt utfall. 

 

4.2.2 Hierarkisk multipel regression 

För att svara på uppsatsens hypoteser har en hierarkisk multipel regression genomförts. 

Med regressionen undersöks enligt Christensen el al. (2010) effekten av de oberoende 

variablerna på den beroende variabeln. Detta sker under kontroll av kontrollvariablerna. 

Regressionen är uppdelad i två modeller, vilket underlättar för kontrollen av vilken 

ordning variablerna hanteras. I Modell 1 undersöks kontrollvariablernas inverkan på 

variationen i den beroende variabeln, och i Modell 2 undersöks kontrollvariablerna 

tillsammans med de oberoende variablerna. Med detta sätt tillåts en undersökning av 

kontrollvariablernas förklaringsgrad av variationen, samt hela modellens 

förklaringsgrad av variationen. Subtraheras det justerade R2-värdet för Modell 1 från det 

justerade  R2-värdet av Modell 2 fås de oberoende variablernas gemensamma 

förklaringsgrad av variationen i den beroende faktorn. Detta är synonymt med 

förklaringsgraden av vår undersökningsmodell. Värdet går att avläsa under “change in 

adj  R2”. 

 

Då kontrollvariablerna; utbildningsnivå, kön och varumärke, är kategorivariabler och 

inte har någon naturlig rangordning har dessa omvandlats till dummy variabler, en form 

av egenskapsvariabler. Variablerna har bara två möjliga värden: 0 och 1 och ses som en 

intervallskala. Enligt Greasley (2008) möjliggör det en användning i 

regressionsanalyser. I upprättandet av dummyvariabler ska en referensvariabel i 

respektive variabelkategori utelämnas. I denna studies fall agerar Zoégas, 

Eftergymnasial utbildning och Kvinnor som referensvariabler. 
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Tabell 3. Hierarkisk multipel regression  

Variabler Modell 1 Modell 2 

Intercept 2,828 (0,179) *** -0,334 (0,442) 

Kontrollvariabler  

Anthon Berg (dummy) 0,676 (0,216)** 0,254 (0,174) 

Kung Markatta (dummy) 0,489 (0,213) 0,016 (0,188) 

Grundskola (dummy) 0,055 (0,394) 0,181 (0,304) 

Gymnasial (dummy) -0,295 (0,194) -0,165 (0,148) 

Kön -0,136 (0,179) -0,021 (0,144) 

Oberoende variabler  

Märkesmedvetenhet  0,044 (0,062) 

Kvalitet  0,029 (0,098) 

CSR  0,326 (0,113)** 

Ursprungsland  -0,045 (0,084) 

Social image  0,032 (0,085) 

Unikhet  0,329 (0,084)*** 

Varumärkesupplevelsen  0,321 (0,089)*** 

Adjusted R2 0,057* 0,458*** 

Change in adj. R2  0,401 

F change 2,805 16,357 

 

I tabellen är den ostandardiserade betakoffecienten presenterad. På höger sida inom 

parentesen presenteras standardavvikelsen. Signifikansnivån är presenterad enligt 

följande: *** Regressionen är signifikant på en 0,001-nivå ** Regressionen är 

signifikant på en 0,01-nivå * Regressionen är signifikant på en 0,05-nivå. 

 

Regressionen: 

 

Viljan att betala ett högre pris = 0,044 x medvetenhet + 0,029 x kvalitet +0,326 x csr - 

0,045 x ursprungsland + 0,032 x social image + 0,329 x unikhet + 0,321 x upplevelsen 

-0,334    
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Av regressionen utläses ett värde av adjusted  R2, vilket enligt Barmark och Djurfeldt 

(2015) är ett mått på de oberoende kontrollvariablernas förklaringsgrad. Det säger hur 

väl variationen i de oberoende kontrollvariablerna förklarar variationen i den beroende 

variabeln; högre pris. Med en hierarkisk multipel regression utläses kontrollvariablernas 

förklaringsgrad på variationen i den beroende variabeln. Denna visar ett värde på 0,057 

och går att finna i kolumnen Modell 1 i tabell 3. Adj.  R2 för Modell 2 i samma tabell 

förklarar samtliga variablers förklaringsgrad av variationen i den beroende variabeln 

och utgör ett värde på 0,458. Detta betyder att modellen som testas i studien total har en 

förklaringsgrad på 45,8 % av variationen i konsumenters vilja att betala ett högre pris. 

Kontrollvariablerna har en förklaringsgrad på 5,7 %. Detta betyder att de oberoende 

variablerna, och således även vår undersökningsmodell, förklarar 40,1 % av variationen 

i den beroende variabeln. Som tidigare nämnt förklarar β-värdet lutningen och anger 

vilken effekt en ökning på en enhet i Y har på variabeln Xn (Christensen et al. 2010). 

 

Beträffande multikollinearitet beskriver Malhotra (2010) att detta är ett tillstånd då det 

råder en mycket hög grad av interkorrelation mellan de oberoende variablerna. Enligt 

Hair et al. (2010) kan multikollinearitet mätas via Variance Inflation Factor, VIF. VIF-

värdena är inte presenterade i regressionen utan finns redovisade i den fullständiga 

versionen av regressionen i bilaga I. Vi kan konstatera att våra VIF-värden för de 

oberoende variablerna är relativt låga och samtliga återfinns under gränsvärdet. Vidare 

kan vi konstatera att vi inte stöter på några problem med multikollinearitet. Vi ser dock 

att några variabler har ett lite högre värde. Detta betyder att de i viss mån förklarar 

samma variation i den beroende variabeln som andra faktorer.  

 

Vi har valt att förkasta eller acceptera våra uppställda hypoteser baserat på det 

resonemang som har förts i metodavsnittet 2.2.3.4 Hypotesprövning. Nedan accepteras 

eller förkastas våra uppställda hypoteser: 

 

H1. Upplevd märkesmedvetenhet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris 

för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Den hierarkiska multipla regressionen visar att upplevd varumärkesmedvetenhet har en 

positiv effekt på β= 0,044 på den beroende variabeln. Variabeln uppnår inte en godkänd 

signifikansnivå vilket gör att vi förkastar hypotesen. 
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H2. Upplevd kvalitet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Regressionen visar ett varumärkes upplevda kvalitet har en positiv effekt på β= 0,029 på 

den beroende variabeln. Variabeln uppnår inte en godkänd signifikansnivå vilket gör att 

vi förkastar hypotesen. 

 

H3. Upplevd unikhet påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Unikhet har en positiv effekt på β= 0,329 på den beroende variabeln. Signifikansnivån 

är godkänd vid 0,001. Vi accepterar hypotesen. 

 

H4. Upplevd CSR påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Vi kan utläsa att CSR har en positiv effekt på β= 0,326 på den beroende variabeln. 

Variabeln har en signifikansnivå på 0,01 vilket gör att vi accepterar hypotesen. 

 

H5. Upplevd social image påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Social image har en positiv effekt på β= 0,032 på den beroende variabeln. Variabeln har 

inte en godkänd signifikansnivå. Vi förkastar hypotesen. 

 

H6. Upplevt ursprungsland påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 

 

Ursprungsland har en negativ effekt på β= 0,045 på den beroende variabeln.  Variabeln 

uppnår inte en godkänd signifikansnivå och vi förkastar därmed hypotesen. 

 

H7. Upplevd varumärkesupplevelse påverkar konsumenters vilja att betala ett högre 

pris för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. 
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Varumärkesupplevelsen har en positiv effekt på β=0,321 på den beroende variabeln. 

Variabeln har en signifikansnivå på 0,001 vilket gör att vi accepterar hypotesen. 

 

Vi accepterar: 

H3: CSR 

H6: Unikhet 

H7: Varumärkesupplevelsen 

 

Vi förkastar: 

H1: Märkesmedvetenhet 

H2: Kvalitet 

H4: Ursprungsland 

H5: Social image 

 

4.2.3 Enkel regression 

Vid den multipla regressionen undersöktes effekten av de oberoende variablerna på den 

beroende variabeln under påverkan av varandra. Då önskan även var att ta reda på, i 

vilken grad varje enskild oberoende variabel påverkar variationen i den beroende 

variabeln, har en enkel regression genomförts på samtliga variabler. Detta i syfte för att 

skapa en ranking. Varje oberoende variabel analyseras här enskilt och förklaringsgraden 

på variationen av den beroende variabeln kan då isoleras. Nedanstående modell är en 

sammanställning av samtliga oberoende variablers enkla regressioner, där den beroende 

variabeln är viljan att betala ett högre pris. Rankingen är baserad på värdet av adj. R2, 

vilket enligt Christensen et al. (2010) är ett mått på den oberoende variabelns 

förklaringsgrad av variationen i den beroende variabeln. Vid tolkning av denna ranking 

bör hänsyn tas till resultatet från den multipla regressionen där enbart variablerna 

upplevelsen, unikhet och CSR hade en godkänd signifikansnivå. Dock ger rankingen en 

god bild av de sju oberoende variablernas enskilda påverkan på den beroende variabeln 

viljan att betala ett högre pris. 
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Tabell 4. Enkel regression –rankingen 

 

 R square Adj. R 
square 

Beta Signifikans Ranking 

Varumärkesupplevelsen .346 .342 .589 .000 1 
Unikhet .283 .278 .532 .000 2 
CSR .222 .217 .471 .000 3 
Social image .220 .215 .469 .000 4 
Kvalitet .140 .134 .374 .000 5 
Varumärkesupplevelsen .094 .088 .306 .000 6 
Ursprungsland .037 .030 .191 .019 7 
 

Modellen visar de sju variablernas enskilda förklaringsgrad på variationen hos den 

beroende variabeln. Den enkla regressionen visar att samtliga variabler har en godkänd 

signifikansnivå. Alla variabler har en signifikansnivå på 0,001 förutom ursprungsland 

som har en signifikansnivå på 0,05. De tre variabler som fick signifikans i den multipla 

regressionen återfinns i toppen av rankingen: Varumärkesupplevelsen toppar rankingen 

med en förklaringsgrad på .324, det vill säga 32,4 % av variationen i viljan att betala ett 

högre pris kan förklaras av varumärkesupplevelsen. Därefter kommer unikhet men en 

förklaringsgrad på .278 det vill säga 27,8 % och sedan CSR med en förklaringsgrad på 

.217 det vill säga 21,7 %. Tätt följer social image med en förklaringsgrad på .215 det 

vill säga 21,5 % och där efter kvalitet på .134 det vill säga 13,4 %. Märkesmedvetenhet 

placerar sig på en sjätteplats med sin förklaringsgrad på .088 det vill säga 8,8 % och sist 

placerar sig ursprungsland med den lägsta förklaringsgraden på .030 och där med 

förklaras endast 3 % av variationen i viljan att betala ett högre pris av ursprungslandet.  
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5 Analys & Diskussion 
I detta spännande kapitel väver vi samman det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen till en analys och adderar våra egna tolkningar i en diskussion. 

Strukturen i detta kapitel kommer se ut enligt följande. Först inleder vi med att 

analysera och diskutera varumärkeskapitalet och premiumvarumärken. Detta bereder 

sedan väg för en djupare analys och diskussion om varje imagebyggande faktor. 

Diskussionen är sammanflätad med analysen i varje stycke för att ge läsaren en 

helhetsbild av varje berört begrepp. 

 

5.1 Varumärkeskapitalet  

Vi kan i vår multipla regression utläsa att vår undersökningsmodell har en 40 procentig 

förklaringsgrad av variationen i viljan att betala ett högre pris. Det vill säga att de sju 

imagebyggande faktorer vi valt att studera tillsammans förklarar 40 % av varför 

kunderna väljer att betala ett högre pris för en vara. Malhotra (2010) menar att en 

modells förklaringsgrad måste sättas i en större kontext för att bättre förstås. Resultatet 

visar att utöver våra oberoende faktorer finns det även andra saker som påverkar 

konsumenters vilja att betala ett högre pris och således även varumärkeskapitalet. Detta 

tycker vi verkar rimligt och vi anser att modellens förklaringsgrad känns trovärdig.  
 

Vårt resultat visar att tre imagebyggande faktorer, upplevelsen, unikhet och CSR får 

signifikans vid genomförandet av den multipla regressionen. Enligt Christensen el al. 

(2010) går det därför inte med statistisk säkerhet att säga att de andra faktorerna; 

kvalitet, social image, varumärkesmedvetenhet och ursprungsland, under inverkan av 

varandra, påverkar variationen i viljan att betala ett högre pris för vår population. Enligt 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) är bara de dimensioner av varumärket som 

påverkar viljan att betala ett högre pris relevanta indikatorer på varumärkeskapitalet. 

Dock visar vårt resultat att samtliga faktorer var signifikanta när de enskilt testades för 

dess påverkan på viljan att betala ett högre pris, men när faktorerna samexisterar 

påverkar detta signifikansen. Eliasson (2013) menar att urvalets storlek kan påverka 

signifikansnivån och hon betonar vikten av signifikans vid mindre urval. Grundat i detta 

kan vi enbart hävda att varumärkesupplevelsen, unikhet och CSR med statistisk 

säkerhet har en positiv effekt på viljan att betala ett högre pris och bygger således även 

upp varumärkeskapitalet när alla faktorerna analyseras. I en verklig uppbyggnad av en 
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premiumstrategi antar vi att företag använder sig utav en kombination av olika 

imagebyggande faktorer. Därmed anser vi det mest trovärdigt att grunda våra 

antaganden på resultatet från den multipla regressionen, där de sju faktorernas påverkan 

på varumärkeskapitalet mättes under inverkan av varandra. Vi anser att ett större urval 

hade kunnat öka resultatets trovärdighet och spegling av verkligheten. Vi resonerar 

huruvida det eventuellt skulle vara så att fler faktorer blivit signifikanta även i den 

multipla regressionen ifall studien baserades på ett större urval. 
 

Att det skiljer sig i förklaringsgrad mellan hela modellen och de summerade 

förklaringsgraderna från de enkla regressionerna har att göra med multikollinearitet. 

Enligt Malhotra (2010) förklarar multikollinearitet huruvida de oberoende faktorerna 

överlappar med varandra. Vi översätter detta till att de oberoende faktorerna i viss mån 

förklarar samma variation i konsumenters vilja att betala ett högre pris. Då vår modells 

förklaringsgrad är lägre än de summerade förklaringsgraderna tyder detta på att det 

råder en överlappning mellan de oberoende faktorerna. I vår multipla regression ser vi 

att upplevelsen, CSR, social image och unikhet har något högre VIF-värde än de övriga 

variablerna. Baserat på uttalanden från Hair et al. (2010) anser vi att VIF-värdena är 

relativt låga och är under gränsvärdena vilket inte gör att multikollinearitet skapar något 

problem i vårt fall. De något högre värdena för upplevelsen, CSR, social image och 

unikhet indikerar dock på att de, i lite högre grad, förklarar samma variation som andra 

faktorer. I en korrelationsanalys går det enligt Malhotra (2010) att utläsa i vilken grad 

variationen hos en variabel X är relaterad till variationen i en annan variabel, Y. Vi fann 

att vissa faktorer var mer relaterade, bland annat var upplevelsen och social image i 

något högre grad relaterade. Social image var även relaterat till CSR, unikhet var mer 

relaterat till upplevelsen, och unikhet var relaterat till social image. Vi anser det skulle 

kunna betyda att skillnaden i förklaringsgrad beror på att vissa faktorer delvis förklarar 

samma variation i viljan att betala ett högre pris. Då de faktorer som har ett högre VIF-

värde även är lite starkare relaterade till någon, eller några faktor i korrelationsanalysen 

kan det tänkas att dessa faktorer har en större påverkan på skillnaden i förklaringsgrad 

mellan regressionerna. Detta anser vi dock inte vara ett förvånande resultat då dessa 

begrepp, även teoretiskt, överlappar något.  

 

Srivatstava och Shockers (1991) och Anselmsson och Anders (2013) hävdar att 

konsumenters uppfattning av ett varumärke, varumärkets image, påverkar hur kunder i 
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ett större perspektiv utvärderar och reagerar på ett varumärke. Hur konsumenter 

reagerar på varumärket yttrar sig bland annat i konsumentbeteende och viljan att betala 

ett högre pris för en vara, vilket utgör styrkan i ett varumärke och som definieras brand 

strength. Brand strength påverkar i sin tur marknadsprestationer och det ekonomiska 

värde som varumärket genererar för det ägande företaget, vilket benämns som brand 

value. De hävdar vidare att samtliga moment i denna värdekedja påverkar 

uppbyggnaden av ett företags varumärkeskapital. Genom att undersöka vilka faktorer 

som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara, mäts även vilka 

dimensioner som påverkar varumärkeskapitalet (Anselmsson et al. 2007). De två 

intervjuade Junior Brand Managerna säger att det är viktigt att ha kunskaper om 

konsumenters preferenser och värderingar. De hävdar även att kännedomen om vilka 

faktorer som påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris är information som ett 

varumärke bör bygga sin marknadsstrategi kring. De säger att ju mer ett företag vet om 

sina konsumenter, desto bättre förutsättningar har företaget för att arbeta med sitt 

varumärke. Detta stöds av Keller (1996) som menar att företags motiv för att mäta 

varumärkeskapitalet är av finansiell karaktär eller i syfte att effektivisera 

marknadsaktioner. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) anser att det är mycket 

fördelaktigt för företag att lära sig att allokera sina ofta begränsade resurser till de 

dimensioner som genererar högst betalningsvilja hos konsumenterna. Den goda insikten 

om vilka faktorer som bygger upp varumärkeskapitalet anser vi därför vara av stor vikt. 

De imagebyggande faktorerna påverkar hur konsumenter uppfattar ett företag, vilket 

även påverkar konsumenternas beteende som i sin tur även påverkar företags 

marknadsprestationer och det ekonomiska värdet. Det är troligt att företag har 

begränsade marknadsföringsresurser och att vetskapen om vilka faktorer som ökar 

varumärkeskapitalet leder till en strategisk fördel i marknadsföringsmässiga åtgärder. 

 

5.2 Premiumvarumärken 

Kim et al. (2012) understryker vikten av att vara medveten om vad som bygger upp 

varumärkeskapitalet hos premiumvarumärken. De hävdar att varumärkets starka 

ställning och centrala roll i lyx- och premiumsegmentet gör det extra viktigt för företag 

att använda olika verktyg för att hantera sitt varumärkeskapital och kunna anpassa och 

styra sina marknadsstrategier i önskad riktning. En intervjuad Junior Brand Manager 

framhäver vikten av att varumärket håller det som utlovas och att varumärkets image 

måste nå fram till konsumenten. Junior Brand Manager menar att ett 
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premiumvarumärke måste leva upp till kunders höga förväntningar på varumärket och 

leverera kundvärde. Ailawadi et al. (2003) säger att varumärkeskapitalet ur ett 

finansiellt perspektiv är en konsekvens av hur konsumenter uppfattar och reagerar på 

varumärket. Företagsperspektivet och kundperspektivet av varumärkeskapitalet som 

Aaker (1991) beskriver kan därför sägas höra samman. Vi anser oss finna mycket stöd 

från både empiriska och teoretiska källor där det betonas att varumärket och hur det 

uppfattas har en central roll i en premiumstrategi. Hur konsumenter uppfattar ett 

varumärke, anser vi har en stor betydelse för hur ett varumärke presterar finansiellt. 

 

Kim et al. (2012) anser att den upplevda prestigen och attityden en konsument håller 

gentemot ett premiumvarumärke påverkar dess varumärkeskapital. När det gäller 

prestige anser Silverstein och Fiske (2003) att premiumvarumärken är väsentligt närmre 

traditionella lyxvarumärken än medelklassmärken. I frågan om pris är dock 

premiumvarumärken mycket närmre medelklassmärken än traditionella lyxvarumärken. 

En hög grad av prestige till ett överkomligt pris benämns som en Masstigestrategi och 

är karaktäristiskt för premiumvarumärken. Enligt Anselmsson, Johansson och Persson 

(2007) måste ett varumärke som vill ta ett högre pris för sina produkter leverera ett 

värde som väger upp priset. Forskarna menar att pris och varumärkeskapitalet måste 

balansera. Vidare hävdar Troung et al. (2009) att det är högst väsentligt för 

premiumvarumärken att varumärkeskapitalet anpassas för att både matcha det satta 

priset och konsumenters förväntningar på upplevt värde och prestige. Shukla och Purani 

(2012) menar även att upplevd prestige är kopplat till prisnivån. I vår intervju med 

Marknadschefen betonas den svåra balansgången som råder mellan prissättning, 

lönsamhet och konsumentvärde för premiumvarumärken. Marknadschefen menar att 

hänsyn måste tas till många olika faktorer för att hitta den rätta prisnivån och att 

prissättningen utgör en stor och mycket viktig del av en premiumstrategi. Rätt prispunkt 

måste hittas samtidigt som konsumenter och kunder förblir nöjda. Marknadschefen 

menar att ett premiumvarumärke vill sälja volymer, men samtidigt hålla en 

premiumprissättning. Framgång med en premiumstrategi gynnar både varumärket och 

handeln. 

 

Då premiumvarumärken bör åstadkomma en relativt hög grad av upplevd prestige i 

förhållande till prisnivån ser vi det vara extra viktigt för premiumvarumärken att hantera 

sitt varumärkeskapital. Vi resonerar att prisnivån och varumärkeskapitalet inte verkar 
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öka proportionellt för premiumvarumärken. En mindre ökning av prisnivån gör att 

konsumenter förväntar sig ett större upplevt värde. Premiumvarumärken måste finna en 

balans mellan genererat kundvärde, prisnivå och lönsamhetskrav och allokera sina 

resurser i arbetet med de faktorer som bäst stärker varumärkeskapitalet. 

Marknadschefen berättar att om varumärken lyckas att motivera ett högre pris gentemot 

konsumenter är det även till fördel för företagets kunder, exempelvis dagligvaruhandlar, 

då de kan höja sina marginaler på produkten eftersom konsumenten är villig att betala 

ett högre pris. 
 

Garnot et al. (2013) menar att ett premiumvarumärke både ska ge ett emotionellt och ett 

funktionellt värde. Vidare betonar Siverstein, Butman och Fiske (2005) att alla 

premiumvarumärken är baserade på känslor. Konsumenter har ofta en mycket starkare 

känslomässig koppling och engagemangsnivå till dessa varumärken i jämförelse med 

vanliga varumärken som är mer pris och funktionsorienterade. Yeoman och McMahon-

Beattie (2006) hävdar att konsumenter börjar letar efter något som kan ge dem 

ytterligare dimensioner av upplevt värde. Ett premiumvarumärke måste enligt Bevolo, 

Moskowitz och Gofman (2011) stå för en holistisk upplevelse i jämförelse med ett icke-

premiumvarumärke. Detta berörs även av våra intervjupersoner som talar om en 

”premiumkänsla”. Vårt resultat visar att upplevelsen, unikhet och CSR är de faktorer 

som har störst påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom 

livsmedelsindustrin. Vi argumenterar för att detta kan indikera på betydelsen av att 

arbeta med immateriella värden som premiumvarumärke. 

 

5.3 Varumärkesupplevelsen  

Av vårt resultat från den enkla regressionen utläser vi att varumärkesupplevelsen 

förklarar 34,2 % av variationen i konsumenters vilja att betala ett högre pris för en 

premiumvara inom livsmedelsindustrin. Med denna höga förklaringsgrad placerar sig 

faktorn högst upp i vår ranking. Varumärkesupplevelsen är även signifikant i den 

hierarkiska multipla regressionen, vilket betyder att vi med statistisk säkerhet kan påstå 

att varumärkesupplevelsen har en påverkan på viljan att betala ett högre pris. Med stöd 

av Anselmsson, Johansson och Persson (2007) som hävdar att faktorer som påverkar 

konsumenters vilja att betala ett högre pris även påverkar varumärkeskapitalet. Visar 

vårt resultat på att varumärkesupplevelsen påverkar varumärkeskapitalet positivt. 
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Schmitt (2003) påstår att upplevelsen är mittpunkten i dagens konsumtion och 

emotionella kopplingar skapas för att erbjuda konsumenten en upplevelse. Vidare 

hävdar han att de rena produktattributen får stiga åt sidan för tjänsten som ger mervärde 

och konkurrenskraft åt varan. Lindstrom (2005) menar att konsumenterna i större 

utsträckning värderar ett hedonist värde utöver det funktionella värdet. En Junior Brand 

Manager berättar att varumärket måste vara mer än bara det funktionella värdet i 

produkten och Marknadschefen säger att livsmedelsvarumärket erbjuder konsumenterna 

en smakupplevelse. Varumärket måste leverera värde till konsumenten genom att stå för 

något mycket mer än enbart den produkt som säljs. Intervjupersonerna berättar även att 

varumärkesupplevelsens betydelse bland annat yttrar sig i att konsumenter lägger allt 

större vikt vid vad som sker kring användandet av varumärket. Även sammanhanget då 

varumärket konsumeras blir allt viktigare och de väljer att koppla produkten kaffe till 

fikakulturen. Att bli serverad en kopp kaffe av varumärket på ett fräckt kafé, möta 

varumärket på någon av de premiumevent som företaget sponsrar eller på sociala 

medier, skapar förhoppningsvis en varumärkesupplevelse som andas premium. 

Intervjupersonerna ansåg också att det är en bra strategi att öppna egna konceptbutiker 

och caféer som många andra premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin börjar göra. 

De säger att varumärket och känslan förmedlas på ett helt annat sätt. Vi anser att denna 

ökade efterfråga på upplevelsebaserat kundvärde är en trolig förklaring till varför 

faktorn placerar sig i toppen av vår ranking. Konsumenterna verkar vara villiga att 

betala mer för en vara som erbjuder dem något mer en enbart ett funktionellt värde. 

 

Lindstrom (2005) hävdar att varumärkesupplevelser från produkter under de senaste 

åren har fått allt högre prioritet i valet av varumärke. En Junior Brand Manager förklarar 

att upplevelsen börjar bli allt mer central i kaffedrickandet, speciellt för den yngre 

generationen. Då det framför allt är unga som efterfrågar varumärkesupplevelser, anser 

vi att det finns anledning att tro att detta är en trend som kommer fortsätta att växa. 

Unga personer är ofta tidiga med att ta till sig trender. 

 

Hultén (2011) beskriver att unika konstellationer av sensoriska signaler hos en produkt, 

skapar differentiering som gör att varumärket sticker ut från konkurrenterna. Det sker 

särskilt om varumärket skapar en unik sensorisk strategi. Upplevelsen skapas utifrån hur 

vi reagerar på de stimuli som varumärket sänder ut och Lindstrom (2005) hävdar att de 

varumärkesrelaterade stimuli påverkar upplevelsen. Exempelvis så kan färg och form 
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påverka en sinnesupplevelse, men även en emotionell och en beteenderelaterad 

upplevelse. Barkus (2009) menar att det handlar om att attrahera konsumentens sinnen 

och känslor samt stimulera nyfikenhet, tänkande och förmåga till problemlösning. Det 

handlar även om att engagera konsumenter i fysiska aktiviteter. Lindstrom (2005) säger 

att om ett företag vill uppfattas som exklusivt och av hög kvalitet måste företaget skapa 

en överensstämmighet mellan de olika stimuli som sänds ut till konsumenterna. Med en 

samstämmighet skapar varumärket en tydlig positionering och ett ökat kundvärde. En 

Junior Brand Manager hävdar att vid en premiumpositionering är det viktigt att skapa en 

samstämmighet och balans mellan de dimensioner som bygger upp varumärket. Smak, 

kvalitet, hållbarhet, designen etc. måste stämma överrens, annars uppfattas varumärket 

som spretigt. Om ett varumärke skapar en samstämmighet tror Junior Brand Managern 

att prisaspekten upplevs som mindre central. Schifferstein (2015) framhåller att det 

gäller för företag inom livsmedelsindustrin att skapa en övergripande bild av 

matupplevelsen och sedan arbeta med marknadskommunikation ur ett holistiskt 

perspektiv. Vi anser därför att det är mycket viktigt för företag som önskar att hålla en 

premiumpositionering att arbeta med en enighet i sitt varumärke. Genom att utveckla en 

unik sensorisk strategi kan premiumvarumärken erbjuda konsumenter en 

varumärkesupplevelse och i nästa steg ett ökat kundvärde. Med ett samstämmigt 

varumärke som både attraherar och engagerar konsumenter positivt, i form av en 

upplevd varumärkesupplevelse anser vi att varumärkeskapitalet påverkas positivt.   
 

Schmitt (1999) menar att en upplevelse ger sensoriska, emotionella, kognitiva och 

beteendemässiga värden som har en stark effekt på varumärkesbyggandet. Vidare 

hävdar Schmitt (2003) att de rena produktattributen får stiga åt sidan för tjänster som 

ger mervärde och konkurrenskraft åt varan. En Junior Brand Manager berättar att hela 

bönor är en produkt som säljs i färre kvantiteter och som upplevs mer premium än det 

malda kaffet. Färskhet och en hel råvara är något som känns premium och när 

konsumenten dessutom utför malningsprocessen själv, skapas en upplevelse. Junior 

Brand Managern menar att då varumärket tillhandahåller denna produkt, hjälper det till 

att sätta den lilla extra guldkanten på varumärket. Aaker (2010) påpekar att starka 

varumärken gynnas av en haloeffekt på varumärkeskapitalet. Det betyder att då en del 

av varumärket förbättras, gynnas den totala uppfattningen av varumärket. Junior Brand 

Managern berättar vidare att konsumenter antagligen väljer att köpa kaffe av hela bönor 

vid speciella tillfällen, när de tillåter sig själv mer lyx, men har ett paket färdigmalet 
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kaffe när de dricker kaffe själv i vardagssituationer. Vi anser det vara viktigt för 

premiumvarumärken att de arbetar med dimensioner som genererar 

varumärkesupplevelser. En stark positiv upplevelse i samband med varumärket 

resonerar vi vara nära sammankopplat med att konsumenter uppfattar ett varumärke 

som premium. Vi resonerar också att ett företag bör arbeta med haloeffekten för att 

stärka varumärkeskapitalet. Genom att satsa på och tillhandahålla vissa dimensioner 

eller attribut som av konsumenterna uppfattas som premium förhöjer det andra 

dimensioner som exempelvis varumärkeskapitalet. Att erbjuda exempelvis en smak- 

och doftupplevelse, och att användandet av varumärket sätter guldkant på situationen 

resonerar vi är saker som konsumenter uppfattar som premium och är villiga att betala 

ett högre pris för, eftersom det genererar en varumärkesupplevelse och ett hedoniskt 

värde. 

 

Shukla och Purani (2012) kopplar de individuella och upplevelsebaserade värdena som 

ett premiumvarumärke genererar till de hedoniska aspekterna av konsumtion. Detta 

innefattar de multisensoriska upplevelserna, fantasierna och känslorna som är kopplade 

till konsumtionen och användandet av varumärket. Yeoman och McMahon-Beattie 

(2006) hävdar att konsumenter nu börjar letar efter något som ger dem ytterligare 

dimensioner av upplevt värde, vilket varumärkesupplevelsen gör. Marknadschefen 

betonar att Zoégas har en premiumstrategi och att de vill uppfattas som topp ett inom 

premiumkaffe. Varumärket ska alltid leverera bra smak och ge en känsla av exklusivitet 

som ska vara direkt kopplad till upplevelsen och smaken. En Junior Brand Manager 

berättar att det är viktigt att bemöta den framväxande kaffekulturen och att det är 

mycket image med kaffe. Junior Brand Managern förklarar att en följd av cafétrenden är 

kapselkaffe och menar att konsumenterna vill kunna brygga sig en lyxig caffe latte 

själva, vilket annars bara dricks på café. Vidare förklarar Junior Brand Managern också 

att varumärket erbjuder en kokbok med middagsrecept som inkluderar kaffe. Junior 

Brand Managern förklarar att användandet av produkten sätts i en kontext. Vi drar 

paralleller till att det som sker kring användandet av ett varumärke får allt större 

betydelse. Vi kan även resonera om att varumärkesupplevelsen är extra viktig faktor i 

arbetet med premiumvarumärken eftersom fokus på prestige och kundvärde är centralt. 

Vi ser att konsumenter verkar efterfråga en upplevelse i samband med sin konsumtion 

och att arbeta med olika dimensioner av varumärkesupplevelsen anser vi ha stor effekt 

på varumärkesbyggandet och bevisligen även varumärkeskapitalet. 
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5.4 Unikhet 

Vår genomförda studie visar att unikhet tilldelas en andraplats i rankingen över 

imagebyggande faktorer som påverkar varumärkeskapitalet. Unikhet förklarar till 27,8 

% variationen av viljan att betala ett högre pris för en premiumvara inom 

livsmedelsindustrin. Även när faktorn mäts i en multipel regression fås signifikans, 

vilket betyder att unikhet har en positiv påverkan på varumärkeskapitalet. 

 

Grant (2010) menar att karaktären av en unik produkt ökar det upplevda värdet för 

konsumenter, vilket i sin tur ökar deras vilja att betala ett högre pris för en vara. I 

studien genomförd av Anselmsson et al. (2014) visade deras resultat på att unikhet hade 

den största påverkan på varumärkeskapitalet av de studerade faktorerna. Enligt 

Netemeyer et al. (2004) är unikhet starkt kopplat till differentiering. Marknadschefen 

säger att unikhet som enskild faktor inte var intressant och menade att det måste 

tillkomma en relevans för att unikhet ska vara av positiv påverkan. Vi kan därför föra 

resonemanget att även om differentiering och unikhet är bra, måste det ske med hänsyn 

taget till varumärket och/eller produktkategorin. Att sticka ut bara för sakens skull kan 

få mer negativa, än positiva effekter. Även här kommer vi tillbaka till Lindström (2005) 

som säger att en samstämmighet mellan stimuli som sänds ut till konsumenten är 

avgörande för varumärkets positionering och kundvärdet. Vi anser att det verkar vara av 

relevans för varumärken att sätta faktorn unikhet i en större kontext. Att vara unik 

behöver inte vara ett självändamål, vi resonerar att det måste fylla ett syfte. Vi resonerar 

att unikhet skapas och förmedlas i många olika dimensioner av ett varumärke och att det 

även är troligt att unikhet är nära besläktat med differentiering. Således diskuterar vi 

huruvida företag skulle kunna arbeta med en kombination av olika attribut i syfte att 

skapa en unik association. Det är dock väsentligt att attributen överrensstämmer med 

varumärkets värderingar och löften. 

 

Tversky (1972) betonar vikten av att vara unik i en livsmedelshylla, eftersom 

produktattribut som liknar varandra ignoreras av hjärnan. Enligt Hultén (2015) är ögat 

naturligt bra på att hitta det unika. Marknadschefen beskriver att det inte är aktuellt för 

varumärket att stå på en matmässa eftersom företag runt omkring erbjuder liknande 

produkter, vilket resulterar i att varumärket inte sticker ut. Marknadschefen berättar att 
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det är mer intressant att närvara på en inredningssmässa, eftersom varumärket då får en 

unikhet i sammanhanget. Kapferer (2008) menar att företag måste arbeta med en unik 

kombination av stimuli för att förmedla en unik association av varumärket och särskilja 

sig från konkurrenterna. Vidare menar Favalli, Skov och Byrne (2013) att unika 

livsmedelsprodukter ger en betydelsefull mening som förstärker konsumenters identitet 

och image. Marknadschefen berättar att de tidigare år samarbetat med en mäklarbyrå 

och haft sina produkter placerade i de fotograferade objektsbeskrivningarna. Vid några 

tillfällen har de även serverat nymalet och nybryggt kaffe till spekulanterna på ett antal 

husvisningar. För att påvisa temat ”Kaffe i hemmet” har varumärket även annonserat i 

Elle Decoration och sponsrat deras Design Awards. Grundat i ovanstående kan vi 

diskutera huruvida unikhet skapas genom att tänka utanför den kontext varumärkets 

vanligtvis befinner sig och istället sätta produkten i ett annat sammanhang. Mat i en 

inredningstidning är mer unikt än mat i en mattidning. Eftersom ögat fångar det unika, 

är inredningstidningen ett bättre sätt att få uppmärksamhet. Sponsringen av prestigefulla 

utmärkelser anser vi ger produkten en betydelsefull mening och placeringen av 

produkter i olika sammanhang förstärker varumärkets identitet och image. 

 

Solomon (2013) betonar att ett varumärke måste äga en nisch i konsumenternas minne. 

Vidare beskriver Anselmsson, Johansson och Persson (2007) att unikheten ses som 

exempelvis den nyttigaste, den som smakar bäst eller den som är miljövänligast. Som 

tidigare nämnt menar Kapferer (2008) att det rör sig om att skapa en unik kombination 

av attribut för att konsumenterna ska uppleva ett varumärke som unikt. Marknadschefen 

poängterar att deras varumärke erbjuder unikhet genom att vara ett premiumvarumärke 

som satsar på hållbar odling och på kvinnliga kaffebönder. Dock menar Forsman-Hugg 

et al. (2013) att engagemanget av miljö och socialt ansvarstagande ökar i 

livsmedelssektorn. Då vi ser att många företag aktivt börjar arbeta med hållbarhet kan 

det diskuteras huruvida detta fortfarande anses vara något unikt. För att vara unik i 

begreppet måste varumärket stå för ”mest hållbar”. Genom att istället rikta in sig på 

något unikt på temat, exempelvis kvinnliga bönder, anser vi att varumärket blir unikt. 

Dock resonerar vi även att rätt kombination av attribut också kan göra ett varumärke 

unikt. 
 

Keller och Kotler (2005) menar att unikhet skapas genom att kombinera fysiska, 

rationella och materiella prestationer genom symbolisk, emotionell och immateriell 
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kommunikation. Ett premiumvarumärke beskrivs bland annat av unikhet och då 

varumärkets produkter syns i exempelvis en objektsbeskrivning från en mäklarbyrå kan 

vi diskutera betydelsen av unikhet, eftersom inget annat kaffevarumärke syns genom 

den kanalen. Walley, Custance, Copley och Perry (2013) beskriver att 

premiumvarumärken har mer att erbjuda konsumenter i jämförelse med ”vanliga” 

produkter i sin kategori, vilket bland annat avspeglas i dess relativt höga pris, goda 

kvalitet och estetik, unikhet och symboliska innebörd. Marknadschefen anser att 

premium förutom hållbarhet även stod för image och upplevelser. Detta anser vi 

återigen kunna koppla till vikten av att sticka ut som livsmedelsvarumärke. För att 

leverera en premiumanda i hållbarhet, image och upplevelser till konsumenter måste det 

göras på ett unikt sätt.  

 

5.5 CSR 

Resultatet av den enskilda regressionen rankar CSR som den tredje bästa faktorn som 

förklarar variationen i konsumenters vilja att betala ett högre pris. CSR:s 

förklaringsgrad i den enkla regressionen uppnådde 21,7 %. Vårt resultat för denna 

faktor visade sig ha en mycket högre förklaringsgrad än vad Anselmsson et al. (2014) 

fick i sin studie på matvaror med lägre engagemangsnivå. Även när faktorn mättes i en 

multipel regression fick den signifikans. Då Anselmsson, Johansson och Persson (2007) 

hävdar att de faktorer som påverkar viljan att betala ett högre pris även påverkar 

varumärkeskapitalet kan vi dra slutsatsen att unikhet har en positiv påverkan på 

varumärkeskapitalet . 

 

Forsman-Hugg et al. (2013) menar att CSR ökar i livsmedelssektorn. I intervjun pratade 

Marknadschefen mycket om CSV som just nu står högt upp på deras prioriteringslista. 

Grundat på resultatet från vår studie kan vi bekräfta att det inte är någon tvekan om att 

miljömässiga, sociala och etiska frågor är på tapeten i livsmedelsindustrin. Vårt resultat 

ger en hög förklaringsgrad av CSR på varumärkeskapitalet, vilket vi anser förklaras av 

just det ökade intresset på marknaden. 

 

Bloom, Hoeffler, Keller och Meza (2006) påstår att CSR gagnar både kunder och 

investerare, men de uttalar sig inte om leverantörernas bästa eller andra intressenter till 

företaget. Clark (2000) hävdar att miljömässiga-, sociala- och etiska frågor gagnar både 

organisationen och dess intressenter. Forsman-Hugg et al. (2013) betonar att CSR-
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arbete ska bidra till ett samhälleligt ansvarstagande och transparens där alla led från 

produktion till konsumenten ska vara transparenta. Ramus och Montiel (2005) hävdar 

att något som även har kommit på tal i miljödebatten är företag som sysslar med 

greenwash. Företag utger sig då för att arbeta med CSR men detta är sedermera inget 

som implementeras. Marknadschefen berättade att de har som mål att erbjuda 100 % 

hållbart kaffe till år 2016 och att företaget arbetar aktivt med CSV-aktiviteter. Dock är 

det inte av filantropisk karaktär utan alla parter vinner på arbetet. Vidare poängterar 

Marknadschefen att kaffet håller på att ta slut och att hållbar odling hjälper bönderna att 

få ut mer kaffe och en högre avkastning, vilket gör att fler vill etablera sig i branschen. 

Genom att arbete med att skapa värde för bland annat bönderna säkrar de även utbudet 

av kaffe i framtiden. Vi anser att det är viktigt att företag som arbetar med CSR håller 

vad de lovar. Genom att förespråka transparens i alla led ökar trovärdigheten för arbetet 

och det blir även lättare för konsumenten att skaffa sig information om vad som faktiskt 

görs. En CSR-strategi som gynnar alla led från producent till konsument, anser vi vara 

en strävan i valet av tillvägagångssätt. 

 

Loussaïef, Cacho-Elizondo, Pettersen och Tobiassen (2014) menar dock att det finns 

relativt lite forskning på området som rör konsumenters uppfattningar om 

företagsbaserade initiativ relaterade till CSR. Marknadschefen berättade att när priset på 

deras certifierade produkter tillfälligt sjunker med exempelvis en kampanj, ökar 

försäljningen. Samtidigt berättar en Junior Brand Manager att det finns en svårighet att 

bevisa för konsumenter att produktsorter och kaffebönder tar ansvar, om det inte bevisas 

med certifieringar. Junior Brand Managern menar att de flesta konsumenter endast 

bedömer företagens CSR-incitament på certifieringsstämplarna. Vi resonerar huruvida 

det kan råda en svårighet för företag att kommunicera deras ansvarstagande till 

konsumenter trots att CSR är något konsumenter prioriterar. Vi ser indikationer på att 

det eventuellt råder ett kunskapsglapp, då konsumenterna ser CSR-aktiviteter synonymt 

med märkningar och certifieringar är en intressant aspekt. Detta eftersom varumärkena 

som vi studerade hade synliga certifieringar på sina förpackningar, vilket kan ha 

bidragit till vår höga förklaringsgrad på CSR. Vi diskuterar även att avsaknaden av 

certifieringar på förpackningar i många fall blir missvisande för konsumenter. 

Konsekvensen blir att stämplarna får agera som en bedömning på företagets CSR-

verksamhet och de som inte använder märkningar riskerar att i konsumentens ögon se ut 

som oansvarsfulla varumärken. 
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En av de intervjuade Junior Brand Managerna berättar att de för tillfället har två 

certifierade produkter. Detta kan ytterligare kopplas till Leuthesser et al. (1995) som 

beskriver att en haloeffekt skapas genom att en dimension av varumärket förbättras, 

vilket skapar en hävstångseffekt som gör att kundernas uppfattning av varumärkets 

andra dimensioner också förstärks. Vi resonerar huruvida detta kan vara fallet även i 

fråga om certifieringar. Då konsumenter verkar se hållbarhet och ansvarstagande som 

synonymt med certifieringar kan det tänkas att införandet av dessa, om så bara på några 

produkter, kan leda till att hela varumärket uppfattas som mer hållbart. 

 

Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) menar att miljö och hållbarhet är viktiga 

aspekter för ett premiumvarumärke. De beskriver att konsumenter börjar bli allt mer 

medvetna och ansvarstagande och att de i allt högre grad börjar efterfråga varumärken 

som matchar deras värderingar. Detta bekräftar Forsman-Hugg et al. (2013) och 

förklarar att CSR ökar i livsmedelsbranschen. Marknadschefen menar att avsaknaden av 

hållbarhet gör att premiumandan till viss del försvinner. Marknadschefen hävdar att: 

”Ansvar genom hela värdekedjan är premium i framtiden”. Vidare hävdar Bevolo, 

Moskowitz och Gofman (2011) att hållbarhet utgör en dimension av varumärkets 

identitet som bidrar till differentiering. Med hänsyn även taget till vårt resultat anser vi 

att det är troligt att CSR-arbete är något som konsumenter börjar associera med 

premiumvarumärken. Det är även något som vi anser kan bidra till differentiering. Vi 

finner det även troligt att konsumenter vilka handlar varumärken som aktivt arbetar med 

CSR även kan stärka sin sociala image då de genom varumärket kan uttrycka sina 

värderingar.  

 

Blom et al. (2013) skriver i rapporten från Svensk Handel att CSR blivit en 

hygienfaktor.  Några andra forskare: Bloom et al. (2006), menar å andra sidan att 

varumärken som arbetar effektivt med en samhällelig marknadsföring kan ta ett högre 

pris, öka sina marknadsandelar och skapa en bättre varumärkeslojalitet. Vi anser att vårt 

resultat talar emot att CSR skulle gå mot att bli en hygienfaktor. Istället ser vi att CSR 

är något konsumenter faktiskt är villiga att betala ett högre pris för vilket talar för 

Blooms teori från 2006. Även om konsumenter i viss mån skulle anta att företag idag tar 

ansvar, visar vår studie på att viljan att betala ett högre pris för ett varumärke inom 

segmentet premium förklaras av faktorn CSR.  
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5.6 Social image  

Social image placerar sig på en fjärde plats i vår ranking. I den enkla regressionen kan 

vi utläsa att faktorn har en förklaringsgrad på 21,5 procent av variationen i viljan att 

betala ett högre pris. I den multipla regressionen får faktorn dock inte signifikans. 

Baserat på resultatet från vår studie kan vi inte med tillräckligt stor säkerhet hävda att 

faktorn påverkar varumärkeskapitalet. Social image snuddar dock på tredjeplatsen i vår 

ranking och ligger där med närmre den övre halvan av rankingen än den nedre. 

 

Enligt Bourdieu (1994) handlar social image om att människor vill passa in i en grupp 

som delar liknande livsstil och värderingar. Denna grupp vill individen identifiera sig 

med och använder sociala symboliska värden för att visa på samhörighet, exempelvis 

genom konsumtion av vissa livsmedelsprodukter och livsmedelsvarumärken. En Junior 

Brand Manager berättar att det är mycket image i kaffe. Det syns både i den 

uppåtgående cafékulturen som framförallt engagerar unga samt i trenden att vara en 

”kaffekännare” och att se kaffet som ett hantverk bland de lite äldre. Ball och Tasaki 

(1992) hävdar att ett varumärkes sociala image hjälper konsumenter att uttrycka sig, bli 

deras ideala version eller uppnå specifika dimensioner av sig själv. Junior Brand 

Managern berättar att det är bra om varumärket har produkter som passar olika typer av 

människor. Grundat i ovanstående kan vi diskutera huruvida olika konsumenter har 

olika intressen som gör att de köper olika produkter inom varumärket. För att uttrycka 

sig själv är det därför möjligt att olika produkter i sortimentet används. Vidare resonerar 

vi även att det kan vara en fördel för varumärken att erbjuda ett utbud av differentierade 

produkter då det kan göra att fler konsumenter attraheras av varumärket. Dock resonerar 

vi att företag måste göra en noga övervägning vid introducerandet av nya produkter då 

en samstämmighet fortfarande måste råda för att varumärket inte ska urvattnas eller 

uppfattas som spretigt. 

 

Enligt Orth et al. (2004) hjälper social image konsumenten att känna sig accepterad, 

förbättrar hur hon eller han uppfattas av andra, ger ett bra intryck till andra människor 

och ger ett socialt godkännande. Junior Brand Managern berättar att någon som är 

väldigt kaffeintresserad kanske har en espressomaskin och maler bönerna själv hemma. 

Köpet av specifika produkter ur ett sortiment, anser vi kunna användas för att sända ut 

påverkande signaler till omgivningen som förbättra hur andra uppfattar individen i 
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fråga. Placeringen i vår ranking skulle kunna beskrivas av att varumärkena som vi 

undersökte har många produkter i sitt sortiment och där av finns det en chans att olika 

produkterna inom varumärket passar olika typer av människor. Detta ligger även i linje 

med vad Favalli, Skov och Byrne (2013) menar när de beskriver att mat är direkt 

relaterat till en konsuments identitet och genom att äta mat som har laddats med en 

mening eller betydelse, hjälper maten till att förstärka vem vi är eller framhäver vem vi 

vill vara. Anselmsson, et al. (2007) säger att social image har en viktig faktor i 

livsmedelsbranschen där identitet och social status utgör en allt mer viktigare roll. 

Junior Brand Managern pratar om livsstil och säger att det ses som lyxigt att mala kaffet 

själv hemma och att det även är trendigt att vara kunnig i ämnet. Hela bönor är något 

som förhöjer premiumkänslan av varumärket berättar hen. Vi drar parallellen till att 

vissa produkter mer än andra, exempelvis hela bönor i detta fall, signalerar att 

konsumenten är lyxig och kunnig, vilket kan göra ett bra intryck hos andra människor 

och även ger ett socialt godkännande. Vi för även ett resonemang kring de möjligheter 

som verkar finnas för varumärken att arbeta strategiskt med sitt produktutbud i syfte att 

uppfattas som mer premium. Vi diskuterar att ett varumärkes image kan påverkas både 

på grund av de produkter de tillhandahåller samt genom de konsumenter produkterna 

attraherar.  

 

Shukla och Purani (2012) menar att premiumvarumärken bland annat byggs upp av 

socialt och symboliskt värde. Enligt Silverstein och Fiske (2003) är 

premiumvarumärken mer förknippat med prestige och lyx än vanliga varor. En möjlig 

anledning till att faktorn social image fick en relativt hög placering i vår ranking kan 

därför bero på att många konsumenter vill associera sig själva med prestige och lyx som 

premiumvarumärken erbjuder. Teorin om premiumvarumärkens byggstenar skulle även 

kunna förklara varför faktorn fick en relativt låg placering i vår ranking. Eftersom 

premiumvarumärken antas ha social image, kan det bli en hygienfaktor. På så sätt skulle 

priset för ett premiumvarumärke redan inkludera den sociala imagen, vilket gör att 

konsumenter inte är villigare att betala ett högre pris för ett premiumvarumärke som 

utstrålar social image. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar att konsumenter är villiga att betala 

ett högre pris för social image, alltså för att uttrycka sig och påverka andras uppfattning 

av dem. Detta är något som de båda Junior Brand Managerna bekräftat och tar 
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cafékulturen som ett exempel på hur konsumtion idag har en symbolisk mening som 

konsumenter är villiga att betala för. Vi anser att det inte är rationellt att köpa en kopp 

kaffe på ett café som kostar 40 gånger så mycket, än om konsumenten skulle tillaga en 

kopp hemma. Detta resonerar vi tyder på att det därmed inte handlar om det funktionella 

värdet, utan det symboliska. 

 

Keller (2001) menar att den sociala rollen eller den symboliska meningen av ett 

varumärke är en viktig del i varumärkeskapitalet och i byggandet av konsumentlojalitet. 

Marknadschefen menar att certifierade produkter gör det enkelt för konsumenter att 

förstå varumärkets image och att varumärket säljer fler certifierade produkter när priset 

är lägre. Vi anser att det även finns ett symboliskt värde i certifierade produkter som 

utstrålar ansvar och hållbarhet från konsument till konsument. Detta skulle kunna 

betyda att konsumenter som inte köper certifierade produkter till fullpris, bara handlar 

dessa när priset är lågt för att stärka sin sociala image och påvisa att hon eller han är en 

ansvarsfull konsument som bryr sig om hållbarhetsfrågor. I vår studie undersökte vi 

endast certifierade produkter, vilket skulle kunna bidra till att den sociala imagen för 

dessa varor antogs vara hög. Därav faktorns relativt höga placering i vår ranking. 
 

En Junior Brand Manager berättar att det är sammanhanget där varumärket konsumeras 

som används för att stärka imagen, inte de fysiska attributen. Varumärkets image stärks 

framför allt genom att synas på social medier och på rätt evenemang samt att det är 

viktigt för premiumvarumärken att evenemangen som varumärket syns på också är 

premium. På så sätt kan båda parter dra nytta av varandras närvaro, vilket Bevolo, 

Moskowitz och Gofman (2011) väljer att kalla co-branding och är en av byggstenarna 

för ett varumärke att uppnå en premiumstatus. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) 

nämner även att samarbetspartners bör stämma överens med premiumsegmentet. Ett 

exempel i det studerade varumärkets fall, är samarbetet med den tidigare nämnda 

mäklarbyrån som också utger sig för att vara premium. Här kommer återigen det 

symboliska värdet på tal, då bostäderna som var fotograferade med varumärkets 

produkter skapade en symbolik med sin interiör, arkitektur och belägna adress. På så 

sätt hjälpte bostäderna och mäklarfirman till att symbolisera vilka konsumenter som 

varumärket vill associeras med och visade spekulanterna som gillade huset att de även 

skulle tycka om varumärket, eftersom bostaden och varumärket tillhör samma sociala 

grupp. Vi anser även att återförsäljarnas trovärdighet också är en intressant aspekt i ett 
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co-branding perspektiv. Vi resonerar huruvida en välkänd dagligvaruhandelskedja kan 

antas vara så pålitlig att konsumenter antar att kvaliteten på de varumärken som de 

väljer att ta in i sitt sortiment håller en viss standard. Det kan då tänkas att viljan att 

betala ett högre pris för kvalitet är lägre, eftersom kvalitet i kontexten är en 

underförstådd hygienfaktor. Denna aspekt kan även ses på motsatt sätt. Kanske är 

konsumenter villiga att betala mer för en produkt från en pålitlig 

dagligvaruhandelskedja. 

 

Grundat i ovanstående finns det skäl till att rankingen av social image hade varit högre 

om studierna gjorts i ett annat sammanhang än i en dagligvaruhandel. Eftersom Junior 

Brand Managern säger att social image framförallt stärks på sociala medier och på 

evenemang kan vi diskutera huruvida faktorn hade rangordnats annorlunda om studien 

ägt rum på någon av dessa arenor. Grundat i vårt resultat kan vi inte konstatera att ett 

arbete med varumärkets sociala image i syfte att stärka varumärkeskapitalet är 

framgångsrikt. Dock kan vi med hänsyn tagen till teorin se att faktorn påverkar 

varumärkeskapitalet och tillsammans med det kvalitativa empiriska materialet som 

bakgrund finns det skäl att anta att social image stärker varumärkeskapitalet i andra 

kontexter än i en dagligvaruhandel. 

 

5.7 Kvalitet 

Det empiriska resultatet visar att när kvalitet studeras ensamt anses det vara en faktor 

som påverkar viljan att betala ett högre pris och är en byggsten i varumärkeskapitalet. 

Kvalitet förklarar till 13,4 % variationen i viljan att betala ett högre pris och placerar sig 

på en femteplats i listan över de imagebyggande faktorerna som påverkar viljan att 

betala ett högre pris när faktorn studeras isolerat. I den multipla regressionen så fick 

dock inte faktorn signifikans vilket leder till att vi, grundat på teorier från (Anselmsson 

et al. 2007), inte kan hävda att kvalitet har en positiv inverkan på varumärkeskapitalet. 

 

Sethuraman (2000), menar att upplevd kvalitet är centralt i viljan att betala ett högre pris 

och varumärkeskapitalets värde. Han säger även att hög upplevd kvalitet är associerad 

med priselasticitet, användningen av varumärket och aktieavkastning och att kvalitet 

påverkar köpbeteende, preferenser och köpintentioner. De många positiva effekterna av 

kvalitet var även intervjupersonerna på Zoégas noga med att poängtera. Dock 

överensstämmer inte vårt resultat med denna bild. 
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Anselmsson, Johansson och Persson (2007) beskriver att ett relativt lågt pris kan 

indikera på, och associeras med lägre kvalitet. Yeoman och McMahon-Beattie (2005) 

beskriver att premiumvaror är associerade med en något högre prisnivå och Bevolo, 

Moskowitz och Gofman (2011) förklarar att många premiumvarumärken står för ett 

hantverk som tillskriver produkten kvalitet. Varumärket som vi studerat säger sig själva 

vara ett premiumvarumärke som står för kvalitet och har bland det högsta priset i 

kaffehyllan. Relationen mellan prisnivån och kvalitet ser många konsumenter som en 

indikation på kvalitet, vilket skapar en intressant diskussion i detta avseende. Det är 

möjligt att ett premiumvarumärke med sitt höga pris förutsätts att ha god kvalitet på sina 

produkter och således är konsumenter inte villigare att betala ett högre pris för denna 

faktor. Då vi ser kvalitet som en hygienfaktor förklaras även anledningen till faktorns 

låga rakning. Vi kan även sätta detta argument i relation till studien som gjordes på 

lågengagemangsprodukter och se att i fallet med premiumvarumärken spelar kvalitet en 

mindre roll.  
 

Marknadschefen säger att kvalitet är ett av värdeorden som har följt deras varumärke 

genom dess levnadsår och är den egenskap som varumärket skyltar mest med. Vidare 

menar alla intervjupersoner att kvalitet är det primära för att hålla en premiumstatus och 

att mycket medel investeras i att säkerhetsställa en konstant kvalitet och smak. Aaker 

(1996) menar att variansen av upplevd kvalitet beror på variansen i 

varumärkeslojaliteten och enligt studien av Anselmsson et al. (2014) kunde kvaliteten 

till 55- 62 % förklara variansen i lojaliteten. Siffran är långt över de 17,3 % som 

förklarade viljan att betala ett högre pris. Det finns där med belägg för att 

kvalitetsaspekten skulle passa bättre i arbetet med exempelvis varumärkeslojalitet, än 

underbyggande av prismotivation. Detta ligger även i linje med Marknadschefens 

uttalande att hög kvalitet och god smak är den främsta anledningen till varför 

konsumenter fortsätter att köpa produkter av deras varumärke. Vi ser även att 

säkerhetsställande av smak är en fråga om konstant kvalitet, vilken är en egenskap som 

gynnar de lojala kunderna. Vidare kan kvalitet som faktor diskuteras från ett 

strategiperspektiv och om strategin är att hålla kvar konsumenter kan kvalitet vara en 

faktor att anspela på. Men om strategin istället är att rekrytera nya konsumenter till 

varumärket, få dem att testa och få dem att vilja betala ett högre pris för 
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premiumvarumärket, rekommenderar vi inte varumärken att satsa på kvalitet som 

främsta säljargument. 

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar att det kan vara svårt för en 

konsument att bedöma kvaliteten på en förpackad matvara och att andra attribut som är 

associerade med kvalitet spelar stor roll. De nämner prisbalansen och paketeringen som 

viktiga faktor till hur konsumenter upplever kvaliteten av en produkt. En Junior Brand 

Manager säger att fysiska attribut i marknadsföringen allt mer får stiga åt sidan och 

lämna plats för konsumtionssammanhang och social image. Grunert (2005) hävdar att 

det är viktigt att skilja på objektiv och subjektiv kvalitet. Där den objektiva delen av 

kvalitet syftar till de fysiska karaktärsdragen hos en produkt, medan den subjektiva 

delen behandlar konsumenters uppfattning av kvaliteten, vilket även Migilore, Schifani 

och Cembalo (2015) väljer att kalla Search goods. Aaker (1996) påstår att hög objektiv 

kvalitet inte behöver innebära att varumärkeskapitalet stärks, utan att 

varumärkeskapitalet baseras på den upplevda kvaliteten. Attityden till varumärket och 

andra abstrakta värderingar vävs in i konsumentens medvetande och en upplevd kvalitet 

skapas. Detta kan vi se i vår ranking, då kvalitet är en faktor som placerar sig relativt 

långt ner. Attityder och abstrakta värderingar skulle exempelvis kunna vara 

varumärkesupplevelsen, unikhet, CSR och social image, som alla hade högre 

förklaringsgrader på viljan att betala ett högre pris, än vad kvalitetsfaktorn hade. 

 

Marknadschefen förklarade att kvalitet i Zoégas fall även hör ihop med ursprungsland. 

Enligt Dowd och Burke (2013) är detta en del av kvalitet som benämns ”credence”, 

vilket betyder tilltro, som bland annat innefattar förhållanden i producering, miljöfrågor 

och värderingar.  Dowd och Burke (2013) menar att konsumentens uppfattning av 

kvalitet även innehåller personliga preferenser, värderingar och behov. Vi finner det 

således rimligt att finnas en koppling mellan kvalitet och CSR. Vidare resonerar vi 

huruvida det finns där av skäl att godta att det finns en ursprungslands- och CSR-aspekt 

i kvalitetsfaktorn. Konsumenters vilja att betala ett högre pris för en produkts kvalitet 

kan där av influeras av varumärkets val av ursprungsland och CSR-program. 

 

5.8 Varumärkesmedvetenhet 

Vi kan i vår enkla regressionsmodell utläsa att faktorn varumärkesmedvetenhet placerar 

sig på en sjätte plats i rankingen. Faktorn har en förklaringsgrad på 8,8 % av variationen 
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i viljan att betala ett högre pris. Dock får varumärkesmedvetenhet inte signifikans i den 

multipla regressionen. Anselmsson, Johansson och Persson (2007) menar att faktorer 

som inte påverkar konsumenters vilja att betala ett högre pris inte heller kan ses som 

relevanta indikatorer på varumärkeskapitalet. Vi kan därför inte hävda att 

varumärkesupplevelsen påverkar varumärkeskapitalet. Varumärkesmedvetenheten 

placerade sig även lågt i Anselmssons et al. (2014) studie. 

 

Solomon (2013) menar att varumärken med stark medvetenhetsgrad hos konsumenter 

också är mer troliga att agera som ett alternativ när konsumenten överväger ett köp av 

ett varumärke inom en produktkategori. Vidare anser Solomon att konsumenter också är 

mer benägna att lita på ett varumärke som de har kännedom i förhållande till okända 

märken. Marknadschefen uppger en studie som visade att 50 % av konsumenterna 

rekommenderar deras varumärke till andra, trots att en andel av dem vanligtvis 

konsumerar andra varumärken inom kategorin. Detta tyder enligt Marknadschefen på att 

medvetenheten om varumärket är hög och att konsumenter litar på varumärket, vilket vi 

håller med om. Vi diskuterar att det tyder på en positiv relation mellan varumärke och 

konsumenter när konsumenter rekommenderar varumärket trots att de själva inte 

vanligtvis köper produkter av varumärket. Trots det verkar märkesmedvetenhet inte 

påverka konsumenters vilja att betala ett högre pris för en vara. 

 

Keller (1993) hävdar att det är viktigt att konsumenter tänker på varumärket när de 

tänker på kategorin och genom att stärka märkesmedvetenhet finns det större chans att 

varumärket är med i valprocessen. Konsumenter baserar sina köpval på 

märkesmedvetenhet när de handlar produkter av lägre engagemangsgrad, vilket gör att 

märkesmedvetenhet är extra viktigt för dagligvaror som livsmedel. Vidare betonar 

Siverstein, Butman och Fiske (2005) att konsumenter har en mycket starkare 

känslomässig koppling till premiumvarumärken och konsumenters engagemangsnivå 

för dessa varumärken är ofta högre, i jämförelse med vanliga varumärken som är mer 

pris- och funktionsorienterade. Marknadschefen bekräftar att varumärket använder sig 

av en premiumstrategi och är således mer differentierade än andra livsmedelsprodukter 

associerade med lägre engagemang. Detta resonerar vi tyder på en eventuell skillnad 

mellan låg- och högengagemangsprodukter. Det skulle betyda att det krävs mer än att 

konsumenter är medvetna om ett premiumvarumärke för att de skulle vara villiga att 

betala ett högre pris för en vara. Dock diskuterar vi att studien av Anselmsson et al. 
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(2014) på lågengagemangsprodukter talar emot detta, då varumärkesmedvetenheten 

även här placerade sig långt ner på rankingen. 

 

Keller (1996) menar att i byggandet av nya varumärken är det extra viktigt att arbeta 

med varumärkeskännedom och att konsumenter kopplar aktiviteter till varumärket. 

Underhill (2009) hävdar också att varumärkesmedvetenheten är ytterst väsentlig vid 

nyetableringar. Många nya produktlanseringar inom livsmedelsindustrin misslyckas i 

sina etableringar på marknaden. Detta beror sällan på att konsumenterna ogillar dem, 

istället är anledningen att konsumenterna aldrig testar dem. Men i fallet med välkända 

varumärken är ett arbete med minne- och top-of-mind aktiviteter mer passande. Keller 

(2009) poängterar att premiumvarumärken ofta är associerade med en hög grad av 

igenkänning. Solomon (2013) hävdar även att ett varumärke måste äga en nisch i 

konsumenternas minne; ett utrymme som förankrar varumärket och produkten till en 

viss kategori eller användningstillfälle. En Junior Brand Manager framhäver att 

varumärkesmedvetenheten inte ses som en faktor som påverkar konsumenters vilja att 

betala ett högre pris för en vara. Junior Brand Managern hävdar att 

varumärkesmedvetenheten är en inkörsport till andra värden som varumärket och 

produkten erbjuder konsumenten. På så vis gör märkesmedvetenhet att konsumenten 

köper varumärket en gång, men ett återköp beror istället på andra värden och faktorer 

som varumärket signalerar. Vi kan diskutera huruvida en trolig anledning till faktorns 

låga förklaringsgrad kan vara just att varumärkesmedvetenheten fungerar som en 

inkörsport till att testa varumärket. Att konsumenter sedermera väljer att köpa varan 

igen och betala ett högre pris motiverar konsumenter antagligen med andra upplevda 

värden. När konsumenter ska utvärdera vad de är villiga att betala ett högre pris för 

kommer varumärkesmedvetenheten i skymundan och andra värden blir mer 

framstående. Då varumärket är välkänt för konsumenten och denne även har testat 

produkter från varumärket kan konsumenten troligtvis associera varumärket med andra 

faktorer som genererar värde så som kvalitet eller smak. Vidare resonerar vi även att 

varumärken kan arbeta för att konsumenter ska associera varumärket med en speciell 

situation eller aktivitet, som en lyxig fika eller en lugn morgonstund.  

 

Anselmsson, Johansson och Persson (2007) har funnit att märkesmedvetenhet gör att 

konsumenter reagerar positivt till varumärket. Enligt Keller (1993) kan 

märkesmedvetenhet påverka konsumenters valprocess genom att influera styrkan och 
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framställningen av associationer till varumärkets image. En Junior Brand Manager anser 

att varumärkets image, varumärkesmedvetenheten och social image hör ihop. Junior 

Brand Managern förklarar att en konsument som känner till varumärket och vet vad det 

står för, ger sig själv en social stämpel i samma sekund som den köper produkten. 

Vigneron och Johnson (2004) hävdar att när omgivningen känner igen ett lyx- eller 

premiumvarumärke associeras detta med användaren. Därmed tillskriver konsumenten 

sig social status, vilket i sin tur skapar värde för konsumenten. Vi anser att det finns 

underlag att diskutera huruvida det råder en koppling mellan varumärkesmedvetenhet 

och social image. När omgivningen känner till ett varumärke och har en positiv syn på 

det, tillskrivs konsumenterna värde med hjälp av varumärket. Vi resonerar således att 

varumärkesmedvetenheten eventuellt kan påverka konsumenters upplevda värde av 

andra dimensioner av varumärket. 

 

Hultén (2011) beskriver den digitala revolutionen som en bakomliggande faktor till 

konsumenternas ökade kunskapstillgång. Konsumenterna har nu makt att i större grad 

påverka varumärkens image. Junior Brand Managerna berättar att det är svårt att avgöra 

hur aktivt ett premiumvarumärke bör vara på exempelvis sociala medier. De säger att 

det är viktigt att i alla situationer värna om företagets image, som begränsar dem från att 

göra vissa saker. De berättar vidare att deras konsumenter är mycket engagerade i 

varumärket på sociala medier och det är bra då det kan påverka medvetenhetsgraden. De 

spekulerar i att konsumenter främst väljer att testa varumärken som de har hört om eller 

sett någon annan äta eller dricka. En Junior Brand Manager säger även att ett varumärke 

måste leva upp till förväntningar. “If you lie, you die”, varumärket måste alltid tala 

sanning till konsumenter. Vi resonerar att den ökade närvaron på internet och sociala 

medier tillåter premiumvarumärken att nå ut och skapa medvetenhet om varumärket, 

vilket får fler företag att använda sociala medier. Vi diskuterar även att det finns 

anledning att den digitala revolutionen tillåter konsumenter att i högre grad påverka hur 

varumärket uppfattas och även sprida kunskap om varumärket. Det blir dock extra 

viktigt att som nämnt leva upp till det man lovar. Negativ publicitet påverkar troligen 

varumärket negativt och således kan det diskuteras huruvida en negativ bild av 

varumärket påverkar varumärkeskapitalet negativt. 
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5.9 Ursprungsland  

Som vi kan avläsa av resultatet av den enskilda regressionen så placerade sig 

ursprungsland på sista plats i rankingen. Denna faktor förklarar enbart 3 % av 

variationen i konsumenters vilja att betala ett högre pris. Faktorn får inte signifikans i 

den multipla regressionen. Grundat på teorier från Anselmsson, Johansson och Persson 

(2007) anser vi att faktorn inte heller kan sägas påverka varumärkeskapitalet. I studien 

av Anselmssons et al. (2014) placerade sig dock denna faktor på en högre plats i 

rankingen. 

 

Roth och Romeo (1992) definierar ursprungsland som den sammanlagda uppfattningen 

som konsumenter formar utefter produkter med ursprung i specifika länder. Dessa är 

baserade på de primära perceptionerna av landets produktion, marknadens styrkor och 

svagheter. En Junior Brand Manager hävdar att en varas ursprung är viktigt då det kan 

ge en indikation om tillverkningssätt och kvalitet vilka är betydande faktorer för ett 

premiumvarumärke. Agrawal och Kamakura (1999) menar att viljan att betala ett högre 

pris för en produkt från ett speciellt ursprungsland till största delen handlar om den 

uppfattande kvaliteten som ursprungslandet förväntas skapa. Elliott och Cameron 

(1992) hävdar också att ursprungsland har en stark koppling till uppfattad kvalitet. När 

vi pratade om ursprungsland med våra intervjupersoner användes det i samma 

sammanhang som kvalitet, eftersom bönornas härkomst utgör en avgörande 

kvalitetsskillnad. Marknadschefen menade vidare att det är kvalitetsfaktorn kopplad till 

ursprungslandet som är intressant, snarare än ursprungslandet som egen påverkande 

faktor. Bevolo, Moskowitz och Gofman (2011) hävdar att betoningen på ursprungsland 

förekommer hos premiumvarumärken. Wiedmann et al. (2009) menar dock att även i en 

premiumkontext är konsumenters förväntningar på god kvalitet och unikhet mer 

centralt. Vi resonerar att en möjlig förklaring till faktorns låga placering kan tänkas vara 

att konsumenter ser ursprungslandets som nära relaterat till kvalitetsfaktorn.  

 

Enligt Han (1998) handlar konsumenters uppfattning av ursprungslandet mycket om 

den kunskap de besitter om landet där varan kommer ifrån. Marknadschefen lyfte även 

fram att hur konsumenter uppfattar varans ursprung även beror på hur varumärkena 

lyfter fram informationen. Om företag talar om ursprungsland i samband med kvalitet, 

lär det även vara denna faktor som uppfattas av konsumenten. Vi diskuterar därför att 

hur ursprungslandet uppfattas av konsumenter kan påverkas av hur varumärkena väljer 
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att lyfta fram informationen. Detta skulle även kunna påverka hur konsumenter förhåller 

sig till, samt prioriterar, ursprungslandet som enskild faktor. Junior Brand Managern 

säger att det finns en möjlighet att konsumenter inte är medvetna om var råvarorna i 

deras produkter kommer ifrån, trots att det står förklarat på paketen. Junior Brand 

Managern menar att konsumenter i högre grad bryr sig om informationen ur ett 

kvalitets- eller CSR-perspektiv. Valet av bönor eller relationen till kaffebönderna är 

antagligen mer intressant. Marknadschefen menar att de flesta konsumenter är mest 

intresserade av att det smakar gott. Dock förklarar Junior Brand Managern att de 

försöker att utbilda sina konsumenter till att bli mer kunniga i produktkategorin. Junior 

Brand Managern drar en liknelse till vin, och berättar att det förr i tiden endast var en 

dryck för de medvetna konsumenterna i samhället, men så är det inte längre, var och 

varannan är hobbysommelier. Vidare menar Junior Brand Managern att samma trend 

kan börja anas för kaffe. Konsumenter börjar bli mer insatta om exempelvis smak och 

ursprung och Junior Brand Managern konstaterar att de konsumenter som idag 

intresserar sig för ursprungslandet antagligen är de kunniga och medvetna 

konsumenterna. Vi kan därför diskutera huruvida en konsuments kunskapsnivå rörande 

produktkategorin påverkar hur konsumenten prioriterar faktorn. Det kan tänkas att 

medvetna konsumenter särskiljer ursprungsland och kvalitet i högre grad än de mindre 

insatta konsumenterna. Ifall företag vill differentiera sina varumärken och använda 

ursprungsland som en dimension i differentieringen anser vi att det finns skäl att utbilda 

sina konsumenter om produktkategorin. Grundat på vårt resultat resonerar vi dock att 

det fortfarande kan vara så att även medvetna konsumenter ser ursprungsland som en 

indikator på kvalitet.  

 

Papadopoulos och Heslop (1993) menar att ursprungslandets betydelse kan variera 

beroende på produktkategori och engagemangsnivå. I studien genomförd av 

Anselmsson et al. (2014) placerar sig ursprungsland bland de faktorer som hade störst 

påverkan på konsumenters vilja att betala ett högre pris för produkterna bacon och 

frysmat. Då vårt resultat visar att ursprungsland har lägst påverkan på konsumenters 

vilja att betala ett högre pris kan vi föra ett resonemang huruvida denna faktor varierar 

med produktkategorier. Detta eftersom konsumenter har olika kunskap och engagemang 

till olika produktkategorier. Beträffande våra valda varumärken inom kategorierna 

kaffe, choklad och olivolja verkar ursprungslandet inte påverka variationen i viljan att 

betala ett högre pris. Köttprodukter är dock ett exempel på en kategori där konsumenter 
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kan tänkas vara mer insatta, vilket Anselmsson och hans kollegor påvisar i sin studie 

från 2014. Ett annat tänkbart scenario till att faktorn placerar sig så långt ner på 

rakningen är att vår studie behandlar starka varumärken, vilket kan vara relaterat till hur 

väl konsumenter känner till varumärket. Om en konsument inte har hört talas om ett 

varumärke eller vet väldigt lite om det, kan det diskuteras om ursprungslandet blir extra 

viktigt för konsumenten i en köpsituation. Resonemanget förs eftersom ursprungslandet 

kan ses som en indikation på varans kvalitet. Ursprungsland blir således en indirekt 

viktig faktor.  
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6 Slutsats 
Nu ska du äntligen få reda på svaret på frågeställningen! Likt en deckare hoppas vi att 

du har väntat på den spännande upplösningen. Med utgångspunkt i diskussionen 

kommer vi att besvara vår forskningsfråga. Strukturen följer analysens gång och 

behandlar varumärkeskapitalet och premiumvarumärken samt våra sju studerade 

faktorer. Uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag presenteras även i detta kapitel. 

Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning utifrån de områden där nya studier 

kan ta vid.   

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga  

I vilken grad påverkar de imagebyggande faktorerna varumärkeskapitalet för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin? 

 

Genom att undersöka de sju imagebyggande faktorernas påverkan på konsumenters 

vilja att betala ett högre pris för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin har vi 

även kunnat utläsa i vilken grad faktorerna påverkar varumärkeskapitalet. Denna 

information har sedermera legat till grund för framtagandet av vår ranking. Detta 

uppfyller undersökningens primära syfte att förklara de imagebyggande faktorernas 

påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin 

och rangordna faktorerna efter deras påververkan på varumärkeskapitalet. Baserat på 

vårt kvantitativa resultat kan vi utforma rekommendationer vilka kompletteras med en 

djupare förståelse grundat på resultatet från våra intervjuer. Detta uppfyller uppsatsens 

delsyfte att skapa beslutsunderlag som rör vilka faktorer livsmedelsföretag bör fokusera 

på i sin marknadsföring av premiumvarumärken för att stärka sitt varumärkeskapital.  

 

Då premiumvarumärken karaktäriseras av att de håller en hög prestigenivå till ett 

överkomlig pris, upplever vi att det är extra viktigt för premiumvarumärken att aktivt 

arbeta med sitt varumärkeskapital. Att finna en balans mellan prisnivån och levererat 

kundvärde är väsentligt. Premiumvarumärken förväntas ha ett starkt varumärkeskapital i 

förhållande till sin prisnivå, men samtidigt också vara lönsamma. Att lära sig att 

allokera sina ofta begränsade resurser till de dimensioner som har störst positiv 

påverkan på varumärkeskapitalet anser vi vara en strategisk fördel för 

premiumvarumärken. Om varumärket lyckas hålla en premiumstrategi kan detta även 
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vara en fördel för dagligvaruhandeln. I vårt fall har vi kunnat konstatera att samtliga sju 

imagebyggande faktorer enskilt kan sägas påverka varumärkeskapitalet. De 

imagebyggande faktorer som har störst påverkan på varumärkeskapitalet för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin är: varumärkesupplevelsen, unikhet och 

CSR. De tre faktorerna fick både signifikans i en enkel och multipel regression samt 

placerade sig högst i vår ranking. Detta betyder att de även, under inverkan av andra 

faktorer, kan sägas påverkar varumärkeskapitalet. Vi hoppas att företag inom 

livsmedelsindustrin kan dra nytta av denna information när de överväger hur de ska 

allokera sina resurser i syfte att bygga upp sitt varumärkeskapital. Faktorerna 

varumärkesupplevelsen, unikhet och CSR, anser vi även vara aspekter av immateriellt 

värde. Vi argumenterar för att resultatet ger stöd åt teorier som betonar de immateriella 

värdenas betydelse i uppbyggnaden av premium- och lyxvarumärken.   

 

Nedan visualiseras vår ranking i en tabell:  

 

Tabell 5. Vår ranking.  

 

 Adj. R square Ranking 

Varumärkesupplevelsen .342 1 

Unikhet .278 2 

CSR .217 3 
Social image .215 4 
Kvalitet .134 5 

Varumärkesmedvetenhet .088 6 

Ursprungsland .030 7 
 

Varumärkesupplevelsen placerar sig på första plats i vår ranking. Grundat på resultatet 

från vår studie kan vi bekräfta att varumärkesupplevelsen påverkar både konsumenters 

vilja att betala ett högre pris och varumärkeskapitalet. Vi kan med hänsyn taget till vår 

genomförda studie starkt rekommendera företag att arbeta med varumärkesupplevelsen 

som en imagebyggande faktor då man önskar stärka sitt varumärkeskapital. Att 

varumärkesupplevelsen placerar sig i topp av vår ranking anser vi beror kan på 

konsumenters ökade efterfrågan på upplevt värde i samband med konsumtionen. Det 

gäller att leverera ett hedonistiskt värde utöver det funktionella värdet. Vad som sker 

kring konsumtionen och i vilka sammanhang en produkt används verkar bli allt 
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viktigare. Varumärkesupplevelsen kan dessutom hjälpa till att skapa en tydlig 

positionering och ett ökat kundvärde. Att skapa mervärde för konsumenter genom att 

tillhandahålla en överensstämmande varumärkesupplevelse verkar även vara något som 

karaktäriserar just premiumvarumärken.  

 

Vi har kunnat konstatera att unikhet placerade sig på en andra plats i vår ranking. Denna 

faktor har en positiv påverkan på konsumenters vilja att betala ett högre pris och 

påverkar således även varumärkeskapitalet. Vi kan, grundat på vår genomförda studie, 

rekommendera företag att arbeta med unikhet som en imagebyggande faktor då man 

önskar stärka sitt varumärkeskapital. En trolig förklaring till varför faktorn unikhet har 

den näst största påverkan på varumärkeskapitalet anser vi vara faktorns eventuella 

koppling med differentiering. Vare sig ett varumärke arbetar med upplevelse, CSR, 

kvalitet, social image, medvetenhet eller ursprungsland är differentiering och unikhet en 

strategi som inkluderar samtliga faktorer. Det finns därför anledning att tro att faktorn 

unikhet måste sättas i en relevant kontext för att skapa mervärde. Vidare anser vi även 

att unikhet är något som väl stämmer överens med premiumvarumärken då faktorns 

betydelse är vanligt förekommande i premiumsammanhang.  

 

CSR placerar sig på en tredje plats i vår ranking. Denna faktor har en positiv påverkan 

på viljan att betala ett högre pris och således även på varumärkeskapitalet. Grundat i vår 

genomförda studie kan vi rekommendera företag att arbeta med CSR som en 

imagebyggande faktor då de önskar stärka sitt varumärkeskapital. Vi tycker oss se en 

trend där dagens konsumenters blir mer medvetna om hållbarhet, och transparens börjar 

prioriteras. Begreppet börjar även få allt större betydelse i premiumsammanhang. Detta 

anser vi vara en av anledningarna till faktorns höga placering. Vi anser även att det 

verkar vara viktigt för varumärken att ha märkningar i form av certifiering för att 

konsumenter ska förstå ansvarstagandet. Dock ser vi en möjlighet för företag att utbilda 

sina konsumenter i vad CSR-arbete faktiskt innebär. Det skulle leda till att fler 

konsumenter förstår andra CSR-relaterade värden så att fokus inte enbart behöver kretsa 

kring certifieringsstämpeln. I dagsläget resonerar vi att CSR antagligen får störst 

påverkan på varumärkeskapitalet ifall varumärken arbetar med synliga certifieringar. Vi 

har vidare diskuterat huruvida certifieringar kan ske på endast någon eller några av 

varumärkets produkter så att en halo-effekt skapas och påverkar en större del av 

varumärket.  
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Social image placerar sig på en fjärde plats i vår ranking. Vi har funnit att social image 

som enskild faktor påverkar varumärkeskapitalet. Under inverkan av andra faktorer kan 

vi dock inte med tillräckligt stor säkerhet säga att faktorn påverkar varumärkeskapitalet. 

Baserat på resultatet från vår studie kan vi inte rekommendera företag att prioritera 

social image som en enskild faktor i syfte att stärka varumärkeskapitalet. Teori och det 

kvalitativa resultatet bekräftar dock att konsumenter ändå ser social image som en 

betydande faktor. En trolig förklaring till faktorns placering anser vi kan vara att social 

image är nära besläktad med andra imagebyggande faktorer. Exempelvis finner vi det 

troligt att social image är nära relaterad till både upplevelsen och CSR. Detta gör att vi, 

trots att faktorn inte fick signifikans, anser den vara betydande och indirekt påverka 

varumärkeskapitalet. Varumärken kan vara ett attribut som bidrar till social acceptans 

samt att andra människor får ett visst intryck eller uppfattning om konsumenten i fråga, 

vilket kan generera mervärde. Då premiumvarumärken är mer förknippade med prestige 

och lyx än vanliga varumärken resonerar vi att många konsumenter vill associera sig 

med den prestige och lyx som premiumvarumärken erbjuder. Genom att synas i fler 

kanaler än dagligvaruhandeln så som sociala medier, evenemang, tillsammans med 

andra varumärken etc. anser vi att varumärket kan stärkas, vilket även gynnar 

konsumenterna. Vidare diskuterar vi även att vilka produkter varumärken väljer att 

tillhandahålla, påverkar konsumenters uppfattning av ett varumärke som premium. 

Detta kan antagligen bero på att vissa produkter anses vara lite mer exklusiva eller 

trendiga.   

 

Faktorn kvalitet placerar sig på en femte plats i vår ranking. Då denna faktor inte får 

signifikans i båda regressionerna leder detta till att vi inte kan hävda att faktorn kan ses 

som en relevant indikator för varumärkeskapitalet. Detta gör att vi inte kan 

rekommendera företag som önskar stärka sitt varumärkeskapital att prioritera faktorn 

kvalitet. En möjlig förklaring till faktorns relativt låga placering skulle kunna vara att 

det inte är lika viktigt för premiumvarumärken att marknadsföra kvalitet, eftersom dess 

höga pris redan antas spegla en god kvalitet. Vi anser att det är troligt att konsumenter 

förutsätter att premiumvarumärken ska hålla god kvalitet och att de därför inte är villiga 

att betala ett högre pris för detta. Vi anser att faktorn snarare är en stark drivare för 

lojalitet. Således anser vi att det eventuellt inte är lika viktigt för varumärken som 

önskar nå nya kunder att fokusera på kvalitet, men för att hålla kvar kunderna är dock 
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kvalitetsaspekten högst relevant. Vi anser även att faktorn kvalitet kan innehålla 

kopplingar till ursprungsland och CSR. Vidare diskuterar vi att ett varumärke som inte 

utstrålar dessa faktorer uppfattas att ha lägre kvalitet av konsumenterna. 

 

På sjätte plats i vår ranking placerar sig varumärkesmedvetenhet. Då faktorn inte får 

signifikans i båda regressionerna kan vi inte hävda att varumärkesmedvetenhet är en 

relevant indikator för varumärkeskapitalet. Grundat på vårt resultat kan vi inte 

rekommendera företag att prioritera varumärkesmedvetenhet då de önskar att stärka sitt 

varumärkeskapital. En trolig förklaring till faktorns låga förklaringsgrad resonerar vi 

eventuellt beror på att faktorn fungerar som en inkörsport till andra värden som 

varumärket och produkten ger konsumenten. Premiumvarumärken är associerade med 

hög igenkänningsgrad och vi resonerar att varumärkesmedvetenhet har en betydande 

roll för att konsumenten ska testa en produkt för första gången, men andra värden måste 

genereras för att ett återköp ska ske. När omgivningen känner till ett varumärke och har 

en positiv syn på det kan konsumenterna tillskriva sig värde med hjälp av varumärket. 

Vi anser att varumärkesmedvetenheten eventuellt kan vara en viktig faktor som kan 

påverkar konsumenters upplevda värde av andra dimensioner av varumärket, så som 

social image.  

 

Faktorn ursprungsland placerar sig längst ner i vår ranking. Då faktorn inte får 

signifikans i båda regressionerna kan vi inte med tillräcklig statistisk säkerhet säga att 

ursprungsland är en relevant indikator för varumärkeskapitalet. Baserat på vårt resultat 

kan vi inte rekommendera företag som önskar stärka sitt varumärkeskapital att prioritera 

ursprungsland som imagebyggande faktor. Vidare diskuterar vi att faktorns låga 

placering kan bero på att ursprungslandet många gånger liknas vid kvalitetsfaktorn. Vi 

anser att det även kan vara så att ursprungslandets betydelse varierar beroende på 

produktkategori. Vidare resonerar vi huruvida det kan vara så att ju mer kunskap 

konsumenterna skaffar sig rörande en produktkategori desto mer förväntas denna faktor 

prioriteras. Detta skulle kunna vara fallet i de produktkategorier där det anses vara 

trendigt att kunna mycket om varan, så som exempelvis vin eller kaffe. Vi anar en trend 

som går mot att allt fler konsumenter börjar intresserar sig för varans ursprung. Dock 

anser vi att det fortfarande är sannolikt att konsumenter, trots en hög vetskap om 

ursprungslandet, ser det som starkt förknippat med kvalitet. Trots att ursprungsland som 

enskild faktor inte påverkar varumärkeskapitalet, anser vi att ett arbete för att stärka 
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konsumenters engagemangsnivå kan bidra till att premiumvarumärken har möjlighet att 

stärka sitt varumärkeskapital. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

I linje med vårt syfte har uppsatsen bidragit med att fylla de existerande kunskapsgapen 

angående i vilken grad de imagebyggande faktorerna påverkar varumärkeskapitalet för 

premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. Dessutom fastställer vi i denna studie 

att varumärkesupplevelsen har en positiv påverkan på varumärkeskapitalet, något som 

tidigare var okänt. 

 

Vårt teoretiska bidrag innefattar även vår utvecklade undersökningsmodell baserad på 

tidigare studier av Anselmsson et al. (2014). Modellen kan fungera som ett verktyg för 

att undersöka vilka av de imagebyggande faktorerna som påverkar varumärkeskapitalet, 

samt i vilken grad. Detta uppnås genom att undersöka konsumenters vilja att betala ett 

högre pris för en vara. Modellen anser vi vara applicerbar på enskilda varumärken eller 

produktkategorier både i och utanför livsmedelsindustrin. 

 
Modell 6. Varumärkeskapitalet (Källa: egen) 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Genom att undersöka de sju imagebyggande faktorernas påverkan på konsumenters 

vilja att betala ett högre pris för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin har vi 

även kunnat utläsa i vilken grad faktorerna påverkar varumärkeskapitalet och rangordna 

dessa. I linje med vårt delsyfte har vi med utgångspunkt i denna information utformat 

rekommendationer. Vi hoppas att företag inom livsmedelsindustrin kan dra nytta av 

denna information när de överväger hur de ska allokera sina resurser. Då detta tidigare 

inte undersökts utgör vårt resultat ett värdefullt beslutsunderlag rörande vilka faktorer 

som livsmedelsföretag bör fokusera på i sin marknadsföring av premiumvarumärken för 

att stärka sitt varumärkeskapital. 

 

 
 

Modell 7. Varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin 

(Källa: egen) 
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6.4 Framtida forskning 

Vår uppsats har kommit fram till i vilken grad de sju studerade faktorerna påverkar 

varumärkeskapitalet hos premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. Vidare studier 

kan göras på hur detta resultat bäst implementeras hos livsmedelsföretag. Då vi enbart 

har valt att undersöka begreppen i stort och inte spjälka upp dem i olika dimensioner, 

finns det utrymme för vidare undersökningar inom området. Det kan exempelvis vara 

intressant att undersöka vilken typ av CSR, eller vilka dimensioner av 

varumärkesupplevelsen som har störst påverkan på konsumenters vilja att betala ett 

högre pris. Vidare har vi i vår uppsats inte fokuserat på de demografiska aspekterna 

rörande konsumenters preferenser. Det är mycket troligt att olika segment har olika 

preferenser rörande vad de är villiga att betala mer för hos ett premiumvarumärke inom 

livsmedelsindustrin. Denna vetskap kan vara av stor nytta för premiumvarumärke som 

riktar sig mot en specifik målgrupp. 

 

Lojalitet och viljan att betala ett högre pris är nära besläktat. Då vår uppsats inte 

undersöker lojalitet kan det vara av intresse att studera hur de sju imagebyggande 

faktorerna även påverkar varumärkeslojaliteten. Ett annan intressant ingång till vidare 

studier uppkom vid analyserandet av vårt resultat. Vi anser att det kan vara av intresse 

att undersöka vidare hur premiumvarumärken strategiskt skulle kunna arbeta med 

haloeffekter på varumärkeskapitalet. 

 

Varumärkesupplevelsens påverkan på varumärkeskapitalet kunde fastslås i vår studie. 

Detta är ett mycket outforskat område där vidare studier på varumärkesupplevelsens 

påverkan på varumärkeskapitalet bör göras för att stärka vårt resultat. Vidare forskning 

kan även använda vår undersökningsmodell i studier på andra segment än premium och 

livsmedel. 

 

 

Tack för att du har följt oss på vår resa! 
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