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ABSTRAKT 

Titel: Hur står sig de billigare substituten emot premium produkter? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Giancarlo Mancuso & John Gustafsson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2012 – Maj 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att vi vill undersöka hur de billigare substituten 

står sig emot premium produkter genom att ställa de emot varandra i ett blindtest 

föreslagits av tidigare forskning Ogenyi Ejye (1994). Vi vill veta om det finns en 

stor skillnad mellan de billigare varianterna och de premier produkterna enligt 

tidigare gjord forskning.  

Metod: Vi har utfört ett experiment i form av ett blindtest där vi sätter fyra olika 

Cola sorter emot varandra. Under genomförandet av experimentet har vi använt oss 

utav enkäter för att samla in data. Detsamma gäller för vår webb undersökning.  

Resultat & slutsats: Det vi kom fram till i vår undersökning är att varumärken 

påverkar oss konsumenter både positivt och negativt. Vi kan tydligt se i det blinda 

testet att det inte skiljer sig så mycket mellan premier produkterna och de billigare 

substituten när det kommer till smaken. Men i det visuella testet kan vi se en tydlig 

skillnad mellan de olika sorterna. Vidare visade vår undersökning att det 

genomsnittliga priset som våra deltagare var villiga att betala för de olika 

produkterna ligger över det faktiska priset i både det visuella och det blinda testet.  

Förslag till fortsatt forskning: En intressant vidare forskning skulle vara att ta 

samma deltagare och genomföra två olika experiment på dem. Den ena skulle vara 

ett blindtest där deltagarna är omedvetna om vad det är de dricker och det andra 

skulle vara ett visuella test där deltagarna är medvetna om vilket varumärke det är 

de dricker, därefter jämföra resultatet. En annan vidare forskning i detta 

sammanhang skulle vara att undersöka WTA(Willingness To Accept) för att se 

vilket pris man som konsument skulle vara villig att betala.   

Uppsatsens bidrag: Det vi kom fram till är att skillnaden mellan de olika Cola 

sorter inte är så stora när man tar bort varumärket. Det är ett bevis på att de billiga 

substituten börjar matcha det premium produkterna i form av smak preferenser. Vi 

ser också hur viktigt det är att skapa ett starkt varumärke.  

Nyckelord: Brand, Brand Equity, Willingess to Pay, Consumer price perception, 

Pricepremium



 

 

Abstract  
Title: How do the cheaper substitutes withstand the premium products?  
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Supervisor: Jonas Kågström 

Date: Maj – 2012 

Aim: The purpose of this paper is to investigate how cheaper substitutes hold up to 

premium products by comparing them to each other in a blind test suggested by 

previous research Ogenyi Ejye (1994). We want to know if there is a major 

difference between the cheaper versions and the premium products in accordance 

with previous research. 

Method: The research had been done in the form of a blind test. Four different 

Cola varieties and have been compared against each other using a survey to collect 

data. This form of testing applied to our online survey as well. 

Result & Conclusions: The conclusion of our study is that brands do affect us as 

consumers, both in a positive and negative way. We could clearly see that in the 

blind test between the premium products and the cheaper substitutes there was not 

much of a difference in taste. In the visual test we could clearly see a difference 

between the products. Furthermore this research has shown that our participants are 

willing to pay more than the actual retail price for this product in both the visual 

and blind test. 

Suggestions for future research: It would be interesting with further research to 

take the same participants and perform two different experiments on them. One 

could be a blind test and the second could be in a visual test. During which the 

participants are aware of what they taste to see if there would be a major difference 

between the results. It would also be interesting to see research done using WTA 

(Willingness to Accept) in this context.   

Contribution of the thesis: Our research has shown that there is not a great 

difference between the tastes of the products. It has given further proof that the 

cheaper substitute products are delivering almost the same quality as the premium 

product, which shows how important it is to build strong brand equity. 

Key words: Brand, Brand Equity, Willingness to Pay, Consumer price perception, 

Price premium 
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1. Inledning 
 

Varumärken finns överallt, vi människor kommer alltid att bli påverkade på ett eller 

annat sätt av olika varumärken. Olika varianter av reklam på tv, skyltar, Internet och 

andra former av utsättning. Vi blir även påverkade av vad våra vänner använder för 

produkter och varumärken. Oavsett om vi är medvetna av det eller inte, placerar de 

sig i vårt undermedvetna.  

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till denna uppsats är att vi ville ta reda på hur billigare substitut står sig 

emot premium produkter. Vi tycker det är intressant hur ett varumärke kan påverka 

oss individer som gör att vi skapar en relation och blir lojala som konsumenter. Vi 

ville dyka djupare i det teoretiska och få en breddare förståelse hur ett företag kan gå 

tillväga för att skapa sig ett namn på marknaden. Idén kom ifrån en liknande 

undersökning som vi genomförde i en tidigare kurs Brand Management, där vi bland 

annat gjorde ett blindtest av olika Cola sorter. Tyvärr fanns det vid det tillfälle inte 

tillräcklig med tid för att kunna fördjupa oss i detta ämne och därför valde vi att ta 

detta tillfälle i akt för att göra om det. De resultat som vi kom fram till under kursens 

gång var väldigt oväntat och det gjorde att vi ville göra en större undersökning med 

flera testpersoner som vår C-uppsats. Varför vi valde att använda oss av olika 

Colasorter är på grund av dess kännedom även att prisspannet är väldigt stort mellan 

de olika varumärkena.   

 

De begrepp som vi kommer att behandla i detta sammanhang är Willingness To Pay 

(WTP), Price Premium, Brand Equity som också innefattar bland annat Brand Loyalty 

och Brand Awarenss. Med WTP är vi intresserade att undersöka hur konsumenterna 

ser på olika produkter och deras vilja att betala för dem samt se om det skiljer sig från 

person till person beroende på dess preferenser och viljan att betala ett visst pris. Med 

preferenser menar vi i fall personerna i frågan föredrar en annan sorts läsk före den 

andra och hur det påverkar deras vilja att betala för dem.  
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Med Price Premium ville vi se i teorin hur ett företag kan ta ut ett högre pris för just 

den varan. Hur stor skillnad är det i pris mellan ett premium märke kontra en budget 

märke när man tar bort etiketten och utgår bara från smaken?  

 

Med Brand Equity ville vi fördjupa oss i de teoretiska delarna om hur ett företag 

bygger upp ett starkt varumärke. I ett försök att förstå bakgrunden bakom Coca-Cola 

och Pepsis framgång på marknaden.  

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att vi vill undersöka hur de billigare substituten står 

sig emot premium produkter genom att ställa de emot varandra i ett blindtest och i 

ett visuellt test. Vi vill veta om det finns en stor skillnad mellan de billigare 

varianter och de premier produkterna. 

1.3 Problemformulering 
 

- Är det smaken eller varumärken som får oss att köpa de olika Colasorterna? 

- Vad är man villig att betala för en premium produkt kontra ett billigt substitut? 

- Kommer det att bli en skillnad i uppfattning av en produkt när man endast 

utgår ifrån smaken? 

- Blir det en skillnad när man endast har en visuell referens att koppla till en 

produkt?  

 

1.4 Avgränsningar  

Vi valde att genomföra vår undersökning med studenter som målgrupp. 

Eftersom vi anser att den målgruppen är mer priskänslig, på grund av deras 

ekonomiska situation.  Vi valde att använda oss av Cola i vår undersökning för att 

de flesta människor känner till Coca-Cola som läsk och liknande substitut.   
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2. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som vi kommer att behandla i 

arbetet. De termer och delar som vi valt och anser vara viktiga i förståelsen av att 

bygga och underhålla ett starkt varumärke.  

2.1 Brand  
 
Den kanske största utpräglade förmåga av en marknadsförare är deras skicklighet att 

bygga och behålla ett varumärkets värde. Ett varumärkets namn, tecken, symbol, 

design eller också en kombination av dessa, är det som identifierar tillverkarens 

produkter eller tjänster. Även konsumenter upplever att ett varumärke är en viktig del 

av en produkt, då den kan tillföra ett värde i en produkt. T.ex. skulle en konsument 

uppleva en flaska parfym av Chanel som dyr och med hög kvalitet, men skulle man 

ändra flaskans utseende och ta bort varumärket (Chanel) från flaskan, så skulle man 

som konsument uppleva kvalitén som sämre och förvänta sig ett lägre pris även fast 

innehållet är desamma. D.v.s. ett varumärke tillhandahåller oss konsumenter en sorts 

garanti av trovärdighet och kvalité (Kotler 2008, ss. 511-512). 

 

Varumärkets betydelse har blivit så stor idag att nästan inga produkter eller tjänster 

går fria. Ett varumärke hjälper en köpare på många sätt, t.ex. hjälper det att skilja ur 

produkter som är fördelaktig för just den individen. Men ett varumärke säger också en 

hel del om produktens kvalité, och konsumenter som alltid köper samma produkt vet 

vad de får varje gång de köper den. Det finns också fördelar för en säljare att märka 

en produkt och en fördel är då att ett varumärke kan bli grunden på vilken en hel 

historia kan byggas om produktens speciella egenskaper. En annan fördel med att 

märka en produkt är att det ger en rättslig skydd för ens unika produkt som annars 

skulle kunna bli kopierat från andra. Att bygga upp ett varumärke och att behålla dess 

styrka är en stor uppgift för en marknadsförare då den anses vara den mest viktigaste 

egenskapen för ett företag, även viktigare än själva produkten eller tjänsten (Kotler 

2008, ss. 511-512, 521). 
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2.2 Label  
 
En etikett utför flera funktioner och kan sträcka sig allt ifrån enkla bilder till grafiska 

designer som är en del av produkten. En annan funktion är att en etikett identifierar 

produkten eller själva varumärket. Den betygsätter också produkten och beskriver 

flera faktorer om produkten. 

Sådana faktorer är, t.ex. vem som har gjort den, var den kommer ifrån, innehållet etc. 

Etiketten kan också gynna produkten och hjälpa varumärkets positionering (Kotler 

2008, ss. 515-516).  

 

Enligt Economics of Information samt teoretiska prognoser, fodrar användningen av 

etiketter i antingen produktens vinst, eller i en minskning i utgifterna (Russo, Staelin, 

Nolan, Russell, Metcalf 1986).  Fördelen med att förstärka den strategi omfattar 

huvudsakligen konsumentupplysning. En minskning i utgifter inkluderar, 

underlättande av informationssökning och en minskad missförståelse genom en 

förbättrad kost kunskap samt att göra närings information enklare att använda (Baltas 

2001, s. 709). En mer standardiserad märkning möjliggör genomförandet som syftar 

till att minska informationsbehandlingens insats genom att illustrera betydelsen av 

noterade närings ämnen och förklara den kvantitativa presentationen av 

näringsinnehållet (Levy 1996 se Baltas 2001, s. 713). Tillverkarnas uppriktighet i sina 

påståenden om näringsinnehållet kan öka konsumenternas medvetenhet för företaget, 

i jämförelse mot andra produkter i samma kategori, vilket leder en förbättrat 

konsumtion (Mathios and Ippolito 1998).  Man kan också nå en större efterfråga 

genom att öka konsumenternas intressen i hälsosamma produkter. I detta avseende 

fungerar näringsinnehållet som en kanal för att visa de näringsmässiga egenskaperna 

av produkten som uppfyller konsumenternas krav på marknaden. Särskiljande 

fördelar kan uppnås genom en övergripande överlägsenhet i näringsvärde eller genom 

en unik uppvisning av näringsprofiler. Till exempel har höga värden i ingredienserna, 

så som fiber, förstärkt spannmåls produkter att bli direkt igenkänd och frånskiljas från 

sina konkurrenter. Andra fördelar är t.ex. smaken och kvaliteten (Gallay 1980 se 

Baltas 2001, s. 716). Vidare, åtminstone i EU, lämnar lagstiftningen ett stort utrymme 

för kreativ design av etiketter, vilket inte bara kan öka produktens karaktär men också 

att förbättra konsumenternas förståelse. Man kan också sammanfatta från ovanstående 
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att etikettens användande kan komma att påverkas negativt på ohälsosamma 

produkter. Med hänsyn till få studier i Europa, finns det ett tydligt behov av 

ytterligare forskning på den europeiska marknaden (Baltas 2001, s. 717).  

 

2.3 Brand Equity 
 
Ett varumärke är mer än bara ett namn och en symbol. De är en viktig del i företagets 

relation med konsumenterna. Den representerar konsumenternas uppfattning om 

produkten och dess prestanda, allt som är betydelsefulla för en konsument. Den 

viktigaste egenskapen av ett starkt varumärke, är att den har förmågan att fånga 

konsumenternas preferenser och lojalitet. Ibland händer det att konsumenterna bygger 

ett nära band till sina specifika varumärken och man når ett större värde i sitt 

varumärke när man har lyckats att skapa en starkare lojalitet samt lyckats skapa en 

högre medvetenhet omkring sitt varumärke (Kotler 2008, ss. 521-522).  

Även Keller skriver i sin Bok Strategic Brand Management, Third addition; 

 

”Customer-based brand equity occurs when the consumer has a high level of 

awareness and familiarity with the brand and holds some strong, favourable, and 

unique brand associations in memory” (Keller 2008, s. 53).  

 

2.3.1 Brand lojalitet 
 
En varaktig tillgång för vissa företag är just lojalitet. Konkurrenter kan kopiera eller 

även överträffa en produkt eller en tjänst, men de står fortfarande inför uppgiften att 

få kunderna att byta varumärket. Lojalitet eller ovilja till att byta kan baseras på enkla 

vanor eller omställningskostnader. En befintlig grund av lojala kunder ger enorma och 

hållbara konkurrenskraft samt fördelar för ett företag. För det första minskar 

försäljnings kostnader för företaget, eftersom befintliga kunder oftast är relativt lätta 

att behålla, plus att det känns bekvämt och säker för kunden att fortsätta köpa 

produkten eller tjänsten. Att hålla sina kunder nöjda minskar deras motivation till att 

prova andra varumärken och är oftast billigare än att försöka att nå ut till nya kunder 

och att få dem att prova någonting nytt. För det andra, lojala kunder är viktiga, då de 

agerar som ett inträdeshinder för konkurrenterna. För det tredje, en uppsättning av 

lojala kunder ger också en trygghet för andra, kunder känner sig mer bekväm i sitt val 
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när också andra har valt det varumärket. Och sist men inte minst, lojalitet ger ett 

företag tid till att svara på konkurrenternas handlingar. Om en konkurrent utvecklar en 

överlägsen produkt, kommer en lojal kund ge sitt företag tid för att kunna matcha 

erbjudandet.  Nyckeln till framgång är att uppnå och få kunderna att bli lojala till sitt 

varumärke, som ger en strategisk fördel (Aaker 2011, ss. 164-165). 

 

2.3.2 Varumärkets medvetenhet 
 
Varumärkets medvetenhet består av igenkännande av varumärket samt som en 

påminnelse av loggas prestanda. Igenkännandet av varumärket är konsumenternas 

förmåga att bekräfta en tidigare upplevelse som denne har haft med varumärket 

(Keller 2008, ss. 54-55).  

 

Oftast tar man det för givet att kunder är medvetna om ett varumärke, men det kan 

vara en viktig tillgång. Medvetenhet kan tillföra fördelar för ett företag. För det första, 

medvetenhet kan förse en känsla av nära bekantskap och det gillar vi som 

konsumenter. Smak tester av sådana produkter, så som Cola, har visat att en känsla av 

bekantskap kan påverka utvärderingar även om varumärket aldrig har köpts eller 

används förr. För det andra, medvetenhet kan tolkas som en signal av närvaron och 

förtroende som kan bli väldigt viktiga i slutändan. Logiken är att om ett namn känns 

familjärt, så måste det finnas en anledning till det. Och för det tredje, varumärkets 

inflytande är avgörande om den är ihågkommen vid köpets tidpunkt. Ett extremt fall 

är namn dominans, där varumärket är den enda som kommer upp i vårt minne när 

man rankar olika produkter (Aaker 2011, ss. 162-163). 

 

Att komma ihåg varumärkets prestanda är konsumenternas förmåga att relatera till 

tidigare erfarenheter med själva varumärket, som till exempel, vid köp av produkten 

och dess förmåga att uppfylla ens krav. Det finns tre fördelar med att skapa en hög 

medvetenhet kring sitt varumärke och det är dem så kallade; inlärningen, 

övervägande och konsumenternas val privilegium (Keller 2008, s. 54). 
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2.3.2.1 Inlärning av varumärke 
 
Det första steget med att bygga upp ett värde kring sitt varumärke är att få 

konsumenterna skapa sig en medvetenhet kring sin produkt. Målet med det och ens 

logo är att få konsumenterna att lagra flera produkter i minnet (Keller 2008, s. 54). 

 

2.3.2.2 Övervägandet av varumärket 
 
Steg två är att man måste få konsumenterna att överväga sitt varumärke när de ska 

köpa någonting inom den kategorin som företaget erbjuder sig i. Att uppnå en högre 

grad av medvetenhet kring sitt varumärke, ökar chansen för kunden att köpa 

företagets produkter. Undersökningar har visat att konsumenterna är lojala gentemot 

sina varumärken, men har också andra märken som dem skulle kunna tänka sig att 

köpa istället för (Keller 2008, s. 54). 

 

2.3.2.3 Val av ett varumärke 
 
Steg tre är att skapa en hög medvetenhet kring sitt varumärke som påverkar valen 

inom samtliga varumärken även om det inte finns några andra produkter inom 

företaget t.ex. har det visat sig att konsumenterna väljer endast de produkterna från ett 

väletablerat varumärke (Keller 2008, ss. 54-55). 

 

Att skapa en hög medvetenhet kring sitt varumärke ökar kännedomen av märket. 

D.v.s. ju mer erfarenhet konsumenterna har med varumärket genom att höra, se eller 

tänka på det, desto större band skapas det mellan kunden och varumärket. Även saker 

som paketering, slagord, symbol, logo, karaktär, annonseringar, reklamkampanjer, 

sponsorer, evenemangen och utomhus kampanjer kan öka kännedomen och 

medvetenheten kring sitt varumärke. Desto mer ett företag lyckas med att skapa och 

utöka kännedomen kring sitt varumärke, desto bättre är det (Keller 2008, ss. 55-56).  

 

Chih-Chung Chen, Ping-Kuo Chen och Chiung-En Huang (2012) skriver i sin artikel 

att ett varumärke är immateriella tillgångar för ett företag och bör därför dra nytta av 

sådana fördelaktiga differentierade verktyg för marknadsföring, speciellt i dagens 

hårda konkurrenskraftiga affärsklimat. Dem kom fram i deras undersökning att när 
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det har skapats en relevant image av ett varumärke i konsumenternas medvetande och 

den förstörs på något vis, så måste företagen spendera stora summor för att åter igen 

ändra deras uppfattning om varumärket. Men när konsumenterna uppfattar 

varumärket som positiv, kan företaget drar nytta av en stabil försäljning med lägre 

utgifter för att upprätthålla varumärkets uppfattande. En hög uppfattning av 

varumärket är relaterat till köp och det innebär att när ett varumärke är värderat högt, 

får det i sin tur en positiv respons. Deras undersökning visade också att lojalitet och 

medvetenhet var de viktigaste dimensionerna som påverkade konsumenternas köp. 

Att man köpte en produkt på grund av kvalité vägde inte lika mycket för 

konsumenterna så som lojalitet och varumärkets uppfattning gjorde (Chen, Chen & 

Huang 2012). 

  

2.3.3 Bygga ett starkt varumärke 
 
Customer-Based Brand Equity pyramid modellen ser till att bygga ett varumärke med 

en serie av olika steg, där man är beroende av att uppnå det tidigare steget för att 

kunna klättra upp i pyramiden och ta nästa steg.  

 

 
Figur1, Customer-Based Brand Equity pyramid modellen.1  

 

 

2.3.3.1 Steg 1. Identitet 
 

 Varumärkets inflytande  

Att uppnå den rätta identitet kring sitt varumärke innebär att skapa ett så kallat Brand 

salience med konsumenterna. Brand salience mäter medvetenheten kring varumärket, 

                                                
1 http://brandandbutter.files.wordpress.com/2010/01/cbbe_model.gif [2011-04-03] 
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t.ex. hur ofta och hur lätt är varumärket framkallat i vår undermedvetenhet under vissa 

omständigheterna. I vilken utsträckning är varumärket on the top-of-mind och lätt 

ihågkommen. Vilka typer av tecken eller påminnelsen behövs? Hur genomgripande är 

varumärkets kännedom?  (Keller 2008, s. 60) 

2.3.3.2 Steg 2. Mening  
 

 Varumärkets prestation  

Själva produkten är kärnan som ger ett värde i ett varumärke eftersom det i första 

hand påverkar konsumenternas upplevelse med varumärket. För att knyta till sig 

lojala kunder måste produkten minst uppnå konsumenternas förväntningar, om inte 

till och med överträffa dessa förväntningar. Varumärkets prestation beskriver hur väl 

produkten eller tjänsten uppnår konsumenternas behov. Fem viktiga egenskaper i 

prestation är:  

 

1. Primära ingredienser och kompletterande funktioner 

2. Produktens tillförlitlighet, hållbarhet och servicevänlighet 

3. Tjänstens effektivitet och empati 

4. Stil och design 

5. Pris  

(Keller 2008, ss. 64-65) 

 

Varumärkets utseende 

Varumärkets utseende påvisar de yttre egenskaperna hos produkten eller tjänsten, 

inklusive de sätt på vilka varumärket försöker att uppfylla kundernas psykiska eller 

sociala behov. Det är människors sätt att tänka om ett varumärke på ett abstrakt vis, 

snarare än vad de tror sig att varumärket faktiskt gör (Keller 2008, ss. 65-67). 

 

2.3.3.3 Steg 3. Respons 
 

Varumärkets bedömningar 

Varumärkets bedömningar är kundens personliga åsikter och utvärderingar som de 

bildar genom att sätta samman alla de olika varumärkenas prestationer. Kunder kan 
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göra alla typer av bedömningar, men det finns fyra särskilt betydelsefulla 

bedömningar:  

1. Bedömning av kvalité: Konsumenterna kan ha en mängd av synpunkter om ett 

varumärke, men den viktigaste är deras uppfattning om produktens kvalitet 

samt tillfredställelse.  

2. Trovärdighet: Kunderna kan bilda bedömningar om företaget bakom 

varumärket, och trovärdigheten bakom märket beskriver i vilken utsträckning 

kunderna ser varumärket som trovärdig i tre olika termer, upplevd kompetens, 

pålitlighet samt hur de tycker om den som produkt.  

3. Övervägande: Konsumenternas uppfattning om kvalitén och trovärdigheten 

bakom varumärket är viktig, men inte tillräckligt om kunderna inte kan tänka 

sig att köpa produkten. Övervägandet av produkten beror delvis på hur 

personligt kunderna uppfattar varumärket. Oavsett hur bra de tycker om 

varumärket eller hur trovärdig de tycker att den är, om de inte också ger det ett 

allvarligt övervägande, kommer kunder alltid att hålla sig på distans och aldrig 

erkänna den.  

4. Överlägsenhet: Överlägsenhet mäter i vilken utsträckning kunderna ser 

varumärket som unikt och bättre än andra märken. Tror kunderna på att de får 

några fördelar med varumärket som andra inte kan erbjuda? Att ge en känsla 

av överlägsenhet är avgörande för att bygga intensiva och aktiva relationer 

med kunderna (Keller 2008, ss. 67-68). 

 

 

Känslor kring varumärket 

Känslor kring varumärket är kundernas känslomässiga respons och reaktioner på 

varumärket. Vilka känslor är framkallade av marknadsföringsprogrammet för 

varumärket? Hur påverkar varumärket kundens känslor om sig själva och sin relation 

med andra? Det finns sex viktiga karaktärer när det gäller uppbyggnaden av känslor 

kring varumärket:  

1. Entusiasm och värme: Varumärket väcker lugnande typer av känslor och gör 

att konsumenterna känner en känsla av lugn och frid. 

2. Nöje: Nöje får konsumenterna att känna sig roade, lättsamma och lekfulla.  

3. Spänning: Varumärket gör att konsumenterna känner sig energisk och att de 

upplever något speciellt.  
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4. Trygghet: Varumärket ger en känsla av säkerhet, komfort och självsäkerhet.  

5. Socialt godkännande: Konsumenterna känner att andra ser positivt på ens 

utseende.  

6. Självaktning: Varumärket gör att konsumenterna mår bättre om sig själva, den 

ger en känsla av stolthet eller en känsla av att man lyckats. 

 

Även fast alla typer av respons är möjliga, det som är av en betydande roll är hur 

positiva de är.  Varumärkets bedömningar och känslor kan inverka positivt på 

konsumenternas beteende bara om konsumenterna internalisera eller tänker positivt 

om sina möten med varumärket (Keller 2008, ss. 68-71). 

 

2.3.3.4 Steg 4. Relationer 
 

Varumärkets inflytande  

Det sista steget i modellen fokuserar på den ultimata relationen och nivån av 

identifiering som kunden har med varumärket. Varumärkets förståelse beskriver 

relationen och i vilken utsträckning kunderna känner att de är ett med varumärket. 

Den kännetecknar termer av intensitet och en djup psykologisk band som kunderna 

har med varumärket, samt aktivitetsnivån som ger upphov till dess lojalitet. Vi kan 

dela upp dessa två dimensioner i fyra kategorier.  

 

1. Uppförande lojalitet 

2. Attitydmässiga tillgivenheter 

3. Känsla av gemenskap 

4. Aktivt engagemang 

(Keller 2008, ss. 72-74) 

 

Vi kan mäta lojalitet i form av upprepande köp. D.v.s. hur ofta köper kunden 

produkten och hur mycket köper de? Lojalitet är nödvändig men inte ett måste för att 

det skall uppstå en lojalitet gentemot produkten. Vissa konsumenter köper varan för 

att de är i behov av det och det krävs också en visst personlig tillgivenhet. Kunderna 

ska helst gå längre än att bara ha en positiv inställning till varumärket, utan de ska 

även se det som någonting speciellt. Att skapa en större lojalitet kräver att man skapar 
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en djupare fastsättning genom marknadsföringsprogram eller produkter och tjänster 

som uppfyller konsumenternas behov. Varumärket kan också inta en större mening 

för kunden genom att förmedla en känsla av gemenskap. Identifikation med ett 

varumärke kan återspegla en viktig social företeelse där kunderna känner en 

gemenskap eller anknytning till andra människor (Keller 2008, ss. 72-74). 

 

Kanske den starkaste bekräftelsen av varumärkes lojalitet uppstår när kunderna 

engagerar sig eller är villiga att investera tid, energi, pengar eller andra resurser i 

varumärket utöver det som förbrukats under köp eller konsumtion. T.ex. kunderna 

kan välja att gå med i en klubb som är inriktad på ett varumärke och få kontinuerliga 

uppdateringar om varumärket. De kan också välja att besöka en Webbsida relaterad 

till varumärket och delta i en chatt där med andra människor som är lika engagerad 

som dem. I det här fallet blir konsumenterna själva representanter som hjälper att 

stärka varumärket. Varumärkets förståelse och relationen som konsumenterna har 

med varumärket har två dimensioner, den ena är intensitet och det andra är aktivitet. 

Intensitet mäter styrkan av tillgivenheten medan aktivitet berättar för oss hur 

konsumenter köper och använder varumärket, samt ingriper det andra aktiviteter som 

inte är relaterat till köp eller konsumtion (Keller, 2008, s. 74). 

 

Enligt Anne Martensen och Lars Grönholdt (2000, ss. 73-100) så spelar kundlojalitet 

in när a) kunderna fortsätter sitt förhållande till företaget, som kan mätas av återköp 

och därmed framtida beteenden, och b) försätter hans eller hennes relation till att det 

omfattar företagets övriga produkter, som ger en möjlighet till att utöka ytterligare 

försäljning. Den ökade andelen av kunder och försäljning är därför också ett uttryck i 

den beteendevetenskapliga ändamål. Lojalitet kännetecknas också av en viss attityd, 

där kunden anser att varumärket är unikt eller mer lockande i jämförelse med 

konkurrenterna. Kundernas erfarenhet med företaget och dess produkter är så pass 

positiva att han eller hon skulle kunna tänka sig att rekommendera vidare varumärket 

till familj, vänner och bekanta. En rekommendation är således ett uttryck för en 

mycket stark attityd och preferens för företaget och därmed speglar kundlojalitet. 

Martensen och Grönholdt håller inte med Kellers antagande att rekommendation och 

engagemang ingår i samma koncept utan de tycker att det bör ses som två separata 

termer som bör ha sina egna mätningar. Vidare, att skapa ett starkt fäste mellan 
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kunden och företagets varumärke är viktig för att hålla relationen vid liv och det är 

just målet av företagets Strategiska Brand Management processen.  

2. 4 Price strategy  
 
Priset är den delen i den traditionella marknadsföringsmixen som genererar intäkter 

och price premium är en av det viktigaste fördelar i att bygga ett starkt varumärke. 

Konsumenternas värderingar av en produkt sätter den maximala gränsen för hur 

mycket företaget kan ta ut. Ifall kunden anser att priset är högre än kvaliteten kommer 

de inte att köpa produkten. Produktens kostnad sätter golvet för priset, om priset är 

under produktionskostnaden går företaget med förlust, vilket innebär att företaget 

måste finna den rätta positionen mellan taket och golvet. I slutet är det konsumenterna 

som kommer att bestämma ifall det satta priset på en produkt är de rätta (Kotler 2008, 

ss. 639-640).  

 

2.4.1 Konsumenternas prisuppfattningar  
 

Prisstrategi är ett sätt att påverka hur konsumenter kategoriserar priset på ett 

varumärke, efter hur ståndaktig eller flexibelt de anser att priset är baserat på hur 

mycket eller hur ofta priset blir rabatterat. Inom varje nivå finns ett max pris som en 

konsument är villig att betala, ”price bands”(prisskikten), som kan visa bredden på 

flexibiliteten av hur mycket man kan påverkar priset i varje nivå.  Konsumenter 

rangordnar oftast märken i olika nivåer baserat på priset, vilket leder till att det finns 

en koppling mellan priset och kvalitén av produkten. Beroende på hur konsumenten 

uppfattar kvalitén och priset leder det till en förutfattad mening av produkten. 

Konsumenternas förknippningar med det förutfattade värdet av produkten är bland de 

viktigaste faktorerna vid ett köp beslut. Där av använder många marknadsförare sig av 

”value-based pricing strategies”(Värde baserad prissättningsstrategi), vilket innebär 

att det skall vara rätt pris på rätt produkt, i ett försök att bättre möta konsumenternas 

önskningar (Keller 2008, ss. 200-201).  
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2.4.2 Värde baserad prissättning  
 
Meningen med ”value pricing” är att finna den perfekta mixen mellan produkt 

kvalitet, produktens kostnad och produktens pris så att kunderna blir nöjda och 

företaget går med vinst. En ökad popularitet hos marknadsförare är att använda sig av 

”value pricing”, på grund av en ökad konkurrens mellan märken och kundernas krav. 

Företagen har lärt sig den hårda vägen att konsumenter inte är villiga att betala högre 

priser än vad de anser vara värdet av varumärket. Ett starkt varumärke kan ta ut ett 

högre pris, dock kan det inte ta ut ett allt för högt pris. Kunderna är villiga att välja ett 

billigare varumärke eftersom de anser att priset är för högt på en premium vara. 

Nyckeln till en lyckad och effektiv ”value-pricing” strategi är den perfekta mixen 

mellan produktens design och förpackning, kostnad och pris (Keller, 2008, sid. 202-

205).  I praktiken menas det att företagen använder sig av köparens uppfattningar av 

värdet på produkten för att sätta priset. Därefter börjar utformningen av designen och 

vad för kostnader som kan uppkomma. Prissättningen börjar med att analysera 

konsumenters behov och värde teorier som leder till att ett pris sätt för att stämma 

överens med konsumenternas förutfattade värde. Det är viktigt att hålla isär att bra 

värde inte är samma som lågt pris. De företag som använder sig av ”value-based 

pricing” eller ”value pricing” som Keller valt att kalla det, måste ta reda på vilka 

värden konsumenterna kopplar till olika erbjudanden. Dock är detta något företagen 

kan ha svårigheter med att mäta värdet kunderna sätter på deras produkter och tjänster 

(Kotler 2008, ss. 640-641). 

 

 
Figur22 

 

                                                
2 http://gmx.xmu.edu.cn/ews/business/pmarketing/chapter10.htm#value [2011-03-26] 
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Andra kriterier för att motivera marknadsföringsstrategier inkluderar varumärkes 

kännedom, konsumenternas attityder, upprepade inköp och betyg för 

kundtillfredsställelse. Mervärde är en funktion av flera aspekter, men kärnan är att 

försöka spå framtida köp beteenden. De centrala delarna av Customer-Based Brand 

Equity inkluderar upplevd kvalitet (PQ), upplevda värdet för kostnaden (PVC), 

unikhet och ”Willingness to pay” för ett givet varumärke (Netemeyera, Krishnanb, 

Pulliga, Wangc, Yagcid, Deane, Ricks & Wirth 2004, ss. 2-3).  

Enligt Keller (2008, s.202) så tror många ekonomer att kunder enbart accepterar 

priserna och att de inte alls är prismedvetna, vilket inte är fallet. Många kunder tolkar 

priser med hjälp av deras tidigare inköp, reklam och pratet mellan familj och vänner. 

Kundernas köp beslut är baserade på deras uppfattning av priset.  

2.5 Price Premium 
 
Price Premium definieras med priser som överstiger genomsnittliga vinsten, 

författarna ser det som ett prispåslag som överstiger det genomsnittliga priset för flera 

säljare av en viss produkt (Ba och Paviou 2002, ss. 5-6). Sethuraman och Cole menar 

att Price Premium är det maximala priset som konsumenter skulle betala för ett 

nationellt varumärke i förhållande till en butiks varumärke uttryckt som den 

proportionella prisskillnaden mellan de olika varumärkena (Seturaman och Cole 

1999, s. 1). Vilket är det mest användbara måttet för att mäta ett varumärkes värde, på 

grund av att varje del av ett varumärkes värde bör ha ett intryck på priset som 

konsumenterna är villiga att betala, en del som inte har påverkan på priset är alltså 

inte en relevant indikator av varumärkes värde (Anselmsson, Johansson & Person, 

2007, s. 3). Enligt McDonald och de Chernatony (1998, s. 408) så speglar Price 

Premium som varumärkets möjlighet att ta ett högre pris eller att vara mindre 

priskänsliga än deras konkurrenter, vilket måste vägas emot de varumärkena som 

konsumenterna kan se som substitut. Ett varumärkes Price Premium kan identifieras 

genom att informera konsumenterna om priset på konkurrenternas produkter, sedan 

fråga hur mycket mer eller mindre de är villiga att betala för varumärket. 
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2.6 Willingness to pay (WTP) 
 

Fördelen med olika nivåer i avvägningar mellan lågt pris och hög kvalité är både 

användbar och genomgripande, därför att det är lämpligast att hålla dem isär. I alla 

produkt kategorier, finns det en väl definierad fördelning mellan de konsumenter som 

fokuserar på pris och andra som är villiga att betala extra för att få en högre kvalité 

(Aaker 2011, s. 28). WTP innebär det maximala belopp som en person skulle vara 

villig att betala för att få en vara. Det används ofta av beslutfattare för att ge 

information om det ekonomiska värdet i ett icke marknadsmässigt, ideell eller 

miljömässigt tillgång, till exempel signaler till lönsamhetsanalyser (Brown & Gregory 

1999 ss. 1-2). Det innebär inte att konsumenterna är glada att betala det satta priset, 

utan att det hellre betalar priset för produkten än att vara utan. Enligt Wedgwood och 

Sansom finns det tre olika förfaranden att mäta WTP (Wedgwood & Sansom, 2003, s. 

5). 

1. Observera priset som konsumenter betalar i olika marknader. 

2. Observera individuella utgifter av pengar, tid, arbete osv. för att införskaffa 

produkterna eller för att undvika sin förlust.  

3. Fråga personer direkt vad det är villiga att betala för olika produkter eller 

tjänster i framtiden.  

 

2.7 Comparative Product Testing for Own-label Marketing 
 
Enligt Ogenyin Ejye Omar (1994, ss.1-2) genomfördes det en undersökning i 

Manchester, England. Där han ville försöka ge en strategisk guide, både för 

tillverkarna och affärerna, i ett försök att hjälpa dem med segmenteringen. Hans 

genomförande av testen var att ta slumpmässiga människor och be dem att utvärdera 

olika konkurrerande varumärken och egna varumärken på tre olika sätt, blindtest, 

visat test och visat test med förpackningen. Testpersonerna skulle betygsätta de olika 

proven efter olika faktorer, bland annat sötma, tillfredsställd het och hur mycket de 

var villiga att betala för de olika proven. Tillvägagångs sättet var att ge varje 

testperson sex olika bägare och be dem att testa de olika sorterna, betygsätta efter en 

Likertskala då han använde sig av skalan 1 – 7. Dock användes olika produkter i olika 
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tester, då han använde sig av 3150 olika produkt tester totalt (Ogenyin Ejye Omar 

1994, ss. 1 - 2). 

 

I det blinda testet visade det sig att inom apelsin juicer och saft produkter kunde inte 

testpersonerna känna någon skillnad mellan de olika märkena. Däremot under testet 

med Coca-Cola kände testpersonerna skillnad mellan Coca-Cola och de egna 

varumärkena. Det visade sig inte finnas någon större skillnad mellan nationella 

varumärken kontra egna varumärken när det kom till apelsin juice och saft, men en 

stor skillnad mellan nationella varumärken kontra egna varumärken när det handlade 

om Coca-Cola. I det visade testen framkom att det blir en skillnad när testpersonerna 

vet vilket märke som behandlas, överlag inom det visade testet föredrar människor de 

nationella märkena, de egna varumärkena vart mycket lägre värderade i det visade 

testet emot det blinda (Ogenyin Ejye Omar 1994, s. 3). 

 

2.8 Consumers perceptions of store brands versus national brands  
 
År 2005 gjorde De Wulf, Odekerken-Schröder, Goedertie och Ossel en undersökning 

om hur butikernas egna varor står sig emot de nationella, mer kända varor på 

marknaden. I denna undersökning använde de fem apelsinjuicer. Fyra av de 

apelsinjuicer representerade butikernas egna varor som t.ex. Icas, Coops, Willys egna 

märkta varor och en av dessa juicer var ett nationellt varumärke (Minut Maid). 

Sammanlagt deltog det 255 konsumenter i undersökningen och den genomfördes på 

två sätt: Ett blindtest där deltagarna inte fick veta vilket märke de drack och ett 

avslöjat test där deltagarna fick se vad det var de drack (De Wulf, Odekerken-

Schöder, Goedertier & Van Ossel 2005, ss.223-232). 

 

 

Syftet med undersökningen var att de bland annat ville bedöma hur de fyra olika 

butikers egna märken står emot ett marknadsledande varumärke som Minut Maid när 

det kommer till upplevd varumärkets uppfattningar. Anledning till att de använde sig 

av denna tillvägagångssättet var för att de ville se om varumärkets förknippningar är 

högre än smakpreferenserna. Testpersonerna fick smaka på de olika proven och sätta 

betyg på efter en sju gradig Likertskala. Resultatet av det blinda testet förvånade 

författarna då det visade sig att marknadsledande varumärke Minut Maid fick lägst 
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betyg av testpersonerna när de skulle betygsätta efter smaken. Resultatet av detta är 

en bekräftelse till att egna varumärken kan erbjuda samma standard, om inte till och 

med bättre kvalité som ett nationellt varumärke till ett lägre pris. I det avslöjade testet 

visade det sig att Minut Maid fick en högre smak preferens än i det blinda testet. 

Författarnas anledning till detta är för att Minut Maid har en starkt Brand Equity som 

skapar en annan syn på deras juice (De Wulf, Odekerken-Schöder, Goedertier & Van 

Ossel 2005, ss.223-232). 

 

 

Avslutningsvis, ”starka” varumärken integrerar både en funktionell och en emotionell 

upplevelse som skiljer sig från sina konkurrenter som i sin tur blir relevanta för 

konsumenterna. T.ex. Coca-Cola säljer ”Nöje” istället för en enkel törstsläckare och 

därför ska inte stormarknader bara sälja livsmedel utan också erbjuda en sorts 

upplevelse till kunderna i samband med deras konsumtion. Sättet ett nationellt 

varumärke bygger upp deras Brand Equity är väldig annorlunda gentemot butikernas 

egna varumärken (De Wulf, Odekerken-Schöder, Goedertier & Van Ossel 2005, 

ss.223-232). 
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2.9 Sammanfattning av teorin  
 
Efter att ha gått igenom teorin har vi kommit fram till att det finns olika faktorer som 

kan komma att påverkar konsumenternas köp. Vi ansåg att det finns externa samt 

interna faktorer som leder till att konsumenter köper produkterna. Bilden nedan är 

sammanfattning av hur vi ser på det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3,  

 

 

Den yttre cirkeln representerar de externa faktorerna, som kan komma att påverka 

konsumenternas köp. När ett företag skall försöka etablera sig på en marknad, gäller 

det att de först och främst att skapa sig ett varumärke runt deras produkter eller 

tjänster. Nuförtiden går inga tjänster eller produkter omärkta förbi då företagen 

arbetar hårt att skapa sig ett rykte med sitt varumärke på marknaden. Varumärket är 

själva starten av en produkt eller tjänst till att komma ut på marknaden i allmänhet. 
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Den har flera viktiga funktioner och den största nyckelfaktorn är att göra det lätt för 

konsumenterna att känna igen varumärket. Vilket leder oss till nästa del, design.  

 

Att sedan skapa en bra design till sin produkt är det nästa steg för att kunna påverkar 

konsumenternas uppfattning om själva produkten, då väldigt ofta som konsument 

relatera till en produkt på grund av deras utseende och hur varumärket framstår som 

unikt, efter hur företaget själva lyckats placera det i konsumenternas uppfattning. t.ex. 

köper vi Colgate tandkräm när man är utomlands eftersom vi känner igen märket. En 

dåligt designad produkt kan framstå som en billigare produkt hos en konsument som 

kan leda till negativa resultat. Med en bra design ingår också prisstrategin. Företagen 

måste därför anpassa designen med priset, när en design framstår som exklusiv kan de 

därför inte ha ett lågt pris, då den tappar sitt värde i konsumentens ögon. Det gäller 

för företagen att komma med en bra prisstrategi som dels företaget själva går med 

vinst och dels att konsumenterna finner priset att vara acceptabelt. När detta har gjorts 

av företaget är det upp till konsumenterna att bilda sig en uppfattning av varumärket 

och priset. Kunderna skall känna att produkten är värd pengarna. Det hela går runt i 

en cirkel då det alltid återkommer till varumärket vid olika tillfällen. Vi menar inte att 

alla dessa faktorer behöver uppfyllas för ett köp skall gå igenom utan att det är 

faktorer som kan komma att påverka vid ett eventuellt köp. 

 

Den inre cirkeln är de interna faktorerna, som vi känner påverkar konsumenterna mer 

än de externa, då de relaterar till känslor och beteenden. För ett varumärke skall få 

lojala kunder krävs det av företaget att uppfylla de krav som konsumenter ställer på 

deras produkter. Uppnår produkten konsumenternas krav leder detta till upprepande 

köp då man vet vad man får av den produkten, vilket i längden leder till att kunderna 

blir lojala mot varumärket. När det kommer till WTP(Viljan att betala), krävs det att 

kunden redan är lojal mot varumärket. Som lojal kund är man villig att betala mer för 

vissa produkter än andra. t.ex. Går man till en pizzeria och vill ha en Coca-Cola till 

sin pizza, då som lojal kund mot Coca-Cola är man villig att betala de extra pris 

pålägget som pizzerian lägger på produkten. Det behöver inte betyda att kunden är 

glad att betala ett högre pris, endast att en lojal kund oftast är villig att betala det 

priset. Vilket leder oss till price premium att företaget själva kan ta ut ett högre pris 

eftersom de har lojala kunder som är villiga att betala mer för att få just deras 

produkter. 
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3. Metod 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna nå våra mål i undersökning, utförde vi ett experiment där deltagarna 

fick delta i ett blindtest. Vi har valt att utforma testen i tre delar. Första delen där de 

får ta ställning till olika påståenden, andra delen är själva betygsättandet av de olika 

proven som de får smaka. Sista delen är att de skall själva skriva in så mycket de är 

villiga att betala som max för de olika proven. Testmodell som vi valt att använda oss 

av har även används vid tidigare tillfälle av De Wulf, Odekerken-Schröder, Goedertie 

och Ossel (2005) i en liknande form se ovan.  

 

Vidare valde vi att använda oss utav två enkät undersökningar, en vid utförandet av 

vårt experiment samt en Webbenkät för att nå ut till flera tänkbara individer och 

potentiella deltagarna. Tanken med det är att vi skulle kunna få en bättre uppfattning 

av vår undersökning, hur det skiljer sig mellan deltagandet av vårt experiment och hur 

personer upplever ett varumärke när de endast har en visuell referens att koppla till. I 

och med att vi genomförde ett experiment och ville få så många deltagare att delta i 

vår undersökning, tog vi beslutet att inte genomföra någon intervju med deltagarna.  

 

Till vår teori har vi i grunden bara använt oss utav böcker och artiklar. De böcker som 

vi ansåg vara mest relevanta till vår undersökning bestod av författarna Keller, Kotler 

och Aaker. Dessutom använde vi oss utav andra teoretiska källor så som artiklar för 

att sammanställa vår teori och hitta bekräftelse i andra ”liknande” undersökningar. 

Vid två tillfällen har vi blivit tvungna att använda oss av andrahands källor. Vi 

försökte att hitta originalet men misslyckades med det.  

 

De ämnen som vi har valt att titta närmare på och fördjupa oss i, är Brand Equity, 

Building a strong Brand, Price Strategy, Willingness To Pay och Price Premium. 

Både experimenten och webbenkäten utfördes bland studenter från Högskolan i Gävle 

och Uppsala Universitet då vi ansåg att vi kunde nå till en breddare marknad av 

individer med olika personegenskaper och ståndpunkter. 
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3.2 Vetenskaplig metod och ansats 
 

I vår undersökning kombinerade vi den kvantitativa metoden med den kvalitativa 

metoden, men främst har vi använt oss utav den kvantitativa metoden för att samla in 

material. Både i vår webbenkät och i experiment tillämpade vi ett kvalitativt utrymme 

för deltagarna där de fick utforma sina svar och kommentarer, men de innehöll också 

fasta svar alternativ. Vid genomförandet av experimenten var vi tydliga med att hålla 

avstånd till våra deltagare, då vi inte ville påverka deras tycke eller beslut då det 

skulle ske enbart utifrån deras egna åsikter. Vi utgick från ett representativt urval i en 

befolkning och försökte därefter att fånga ett samband i det eller se om det finns en 

variation.  

3.3 Deduktiv 
 

I samband att vi begränsade vår teori till ett visst antal ämnen, använde vi oss utav en 

deduktiv ansats för att sedan kunna jämföra teorin med vår empiri. Med deduktiv 

ansats menas att forskningsarbetet utgår ifrån teori och befintliga begrepp (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011, s. 83). Vi valde den deduktiva ansatsen då vi kände att det 

skulle underlätta för oss vid utformning av frågorna vid webbenkäten och 

experimenten. Dessutom ville vi också pröva teoriers riktigheter. Då vår 

undersökning är i stort baserat utifrån en deduktiv ansats av den kvantitativa metoden, 

lutar vår ståndpunkt mot den positivistiska ansatsen.  

3.4 Kvantitativa och kvalitativa  
 

Praktiker beskriver ofta kvantitativ forskning som en logiskstruktur, vilket innebär att 

teorin bestämmer frågeställningarna och vilka problem forskare skall undersöka 

(Bryman 1997, s. 29). 

 

Den delen som är baserat utifrån den kvalitativa metoden är utformningen av vissa 

frågor i enkäterna. Bryman skriver i sin bok att man kan styra frågorna men samtidigt 

lämna ett stort utrymme åt respondenten att utforma sina svar och kommentarer 

(Bryman 1997, s. 59). Då vår undersökning är baserat utifrån respondenternas 

uppfattning var det nödvändigt för oss att också använda oss av denna struktur. Som 

sagt är vår undersökning baserat utifrån en deduktiv ansats av den kvantitativa 
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metoden och den positivistiska ansatsen. Bryman (1997, s. 23) skriver att positivism 

innebär att den bedömts att vara en beskrivning av en viss ståndpunkt när det gäller 

strävan att utveckla kunskap, dock ska vi tillägga att även om det finns en 

förhållandevis stor överrensstämmelse bland forskarna om vad den grundläggande 

betydelsen går ut på, är de sällan eniga när det gäller begreppets kärna. Vi kan i den 

redogörelse av positivismen som följer därmed inte återfinna en fullständig och 

heltäckande katalogisering av alla de ingredienser i positivismbegreppet som olika 

författare bidragit med. Den mest grundläggande med positivismen är att den utgör en 

filosofi som gör anspråk på att vetenskaplig metod passar alla former av kunskap och 

att den, trots att det finns olika versioner, rymmer en uttömmande beskrivning av vad 

den metoden går ut på.  

3.5 Tillförlitlighet  
 
Det finns två olika begrepp när man talar om tillförlitlighet, validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och skall ge ett trovärdigt svar. 

Validitet innefattar två aspekter, inre och yttre validitet. Inre validitet menas hur 

tillförlitligt resultatet är av ett genomfört test. Yttre validitet handlar om att använda 

sig av rätt målgrupp vid undersökningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul  2011,s. 61). 

 

Reliabilitet är pålitligheten och skall ge stabila utslag. Med det menas att utfallet av 

testet skall vara liknande vid varje tillfälle oberoende vem som genomför testet 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 61).  

 

Vi anser att vi har en hög yttre validitet då vi har använt oss av en fokuserad 

målgrupp. Vilket vi anser har lyckats fånga genom att genomföra vårt experiment på 

Högskolan Gävle och Uppsala universitet, där majoriteten är studenter. Inre 

validiteten anser vi ha lyckats med att få en relativt hög nivå, då vi tror att deltagarna 

svarade ärligt och vi inte påverkade dem. Reliabiliteten i denna uppsats anser vi att 

det är svårt att ta ställning till den, då vi i vår undersökning fick fler deltagare som 

föredrog Coca-Cola över andra Cola sorter. Det kan komma att påverka resultatet, då 

ungefär 40 % av deltagarna föredrog Coca-Cola i jämförelse med dem som föredrog 

Pepsi, som hamnade på ungefär 16 %. Detta anser vi kunna påverkar reliabiliteten.  

Andra faktorer som kan komma och påverka resultatet är hur läsken var vid 
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genomförandet, då ju längre undersökningarna pågick resulterade det i att läsken blev 

avslagen och varm, vilket kan komma och påverkar smaken och dess betygsättning.  

3.6 Urval 
 
Vi har använt oss av ett slumpmässigt urval, mer konkret av styrda slumpmässiga 

urval, där vår tänkta målgrupp är studenter mellan 18 – 30 år. Vidare valde vi att 

genomföra vårt experiment på Högskolan Gävle och Uppsala Universitet för att nå 

vår tänkta målgrupp. Vår webbenkät utfördes via kwiksurvey.com och distribuerades 

via sociala medier, där vi lade ut enkäten i olika grupper där andelen av personerna är 

studenter eller ny utexaminerade studenter.  

3.7 Data insamling 
 

Det finns olika former av information, primär- och sekundärdata. De delas in 

beroende på vart man hämtar informationen ifrån. Med primärdata menas att man 

själv samlar in informationen medan sekundärdata är information som redan finns 

insamlat (Eriksson, Wiedersheim-Paul  2011, s.88).   

 

Vi har använt oss av både primärdata och sekundärdata i vår studie. Vi har själva 

genomfört olika undersökningar med hjälp av olika enkäter till vår empiri. Den 

primära data insamlades via ett experiment där vi använde oss utav ett blindtest och 

webbenkäten genomfördes via Internet för att nå ut till en större målgrupp. 

Uppbyggnaden av våra enkäter var något vi la ner mycket tid på. Vi ville få en enkät 

som skulle gå smidigt att genomföra samt att den skulle locka människor att göra den, 

speciellt den som utfördes via Internet. Den delen som är sekundär i vår 

datainsamling, är den teoretiska delen i vår undersökning. Vi tog hjälp av olika 

litteraturer och artiklar för att styrka de olika delarna i teorin. 
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3.8 Likertskalan 
 

Till våra enkäter har vi använt oss av en så kallad Likertskala (Trost 2007, s.158). 

Den innefattar olika steg, från 1-10, där respondenten fick möjligheten att själva 

bestämma i vilken grad de ville bedöma eller också i vilken grad de har uppfattat 

produkten i frågan. Tanken med Likertskalan är att det skulle underlätta och bli så 

enkelt som möjligt att förstå för våra deltagare. Vi använde oss av en skala på tio, 

eftersom vi ville ge våra testpersoner en bredare chans att kunna ta ställning. Vi 

använde oss också av öppna frågor i vissa delar av enkäten i syfte med att få en 

djupare förståelse till vår analys.  

3.9 Praktiska genomförandet 
 

Att undersöka hur varumärken påverkar oss som konsumenter har vi valt att använda 

oss av fyra olika Cola varumärken. För att se om det finns någon skillnad mellan ett 

premium varumärken som Coca-Cola emot ett billigare märke som Coop Cola när det 

kommer till smaken. För att samla in information till vårt arbete har vi valt att 

använda oss av ett blindtest med en tillhörande enkät där våra testpersoner har fått 

fylla i under själva undersökningen. Vi använde oss av fyra olika smaker på Cola, 

Coca-Cola, Pepsi, Freeway Cola och Coop Cola. I testen fick deltagarna betygsätta 

hur de ser på Coca-Cola och Pepsi, vi frågade även om deras köpvanor och ställde 

både Pepsi och Coca-Cola emot varandra och även emot eventuella billigare substitut. 

Testpersonerna fick smaka på de olika proven och därefter att sätta betyg efter vad de 

tyckte om smaken. Enkäten avslutas med att de får sätta ett pris på de olika proven 

hur mycket de som mest skulle betala för proven. Delmomentet med att få ut 

priset(WTP), utfördes genom att få testpersonerna själva att sätta de pris som de 

skulle vara villiga att betala. Detta används också av Ogenyi Ejye Omar (1994, s.2) då 

han genomförde en undersökning av liknande karaktär, med ett blind- och visat test 

av drycker. Han använde sig av en skala som definieras från det faktiska 

prisintervallet från butikerna, men vi däremot använde oss istället av en öppen fråga 

där våra testpersoner fick skriva in det pris som de skulle vara villiga att betala som 

mest.  
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Vi använde oss även av en webbenkät, där liknande frågor förekom. Dock denna gång 

får deltagarna veta vilka varumärken som behandlas och sätta betyg efter vad de anser 

om de olika varumärkena i vår undersökning. Även här får de sätta det pris som de 

max skulle kunna betala för de olika varumärkena. Avslutningsvis ville vi veta vad 

deltagarna tycker om de olika varumärkena, då de fick skriva vad de ville.  

Genom att använda oss av ett blindtest och ett synligt test ville vi se hur/om det skilde 

sig något på resultaten då deltagarna vet vilket varumärke som behandlas kontra det 

blinda testet. 

 

3.10 Wordle 
 
Vi har använt oss av en minneskarta, till de tog vi oss hjälp av internetsidan 

Wordle.net(http://www.Wordle.net). Den undersöker textdokument och 

sammanställer de i ett så kallat word-cloud. Där då de ord som förekommer flest 

gånger framhävs (McNaught & Lam 2010, s. 630). De vi ville använda det till var att 

framhäva de tankar och kopplingar deltagarna har till de olika varumärkena. Vi ville 

inte göra en djupare analys i detta utan mest visa för våra läsare vilka kopplingar 

deltagarna hade till de olika varumärkena.  

3.11 Metod avgränsningar 
 

Vi har valt att fördjupa oss i målgrupperna av studenter och ungdomar. På grund av 

att vårt test kommer att genomföras på två olika skolor, Gävle Högskola och Uppsala 

Universitet, där majoriteten av personerna är i spannet mellan 18 - 30 år gamla. Vi har 

även valt att hålla oss till fyra stycken olika Colasorter, (Coca-Cola, Pepsi, Coop Cola 

och Freeway Cola) dels pga. den ekonomiska aspekten men även för att testen skall 

vara så enkla som möjligt för våra testpersoner att genomföra. De samma gäller även 

webbenkäten då vi använda oss av sociala medier, där vi delade ut enkäten i olika 

grupper som har koppling till Gävle Högskolan. I ett försök att korta ner den 

teoretiska delen har vi endast använt oss av de delarna som vi ansåg vara mest 

relevanta till undersökningen. I en marknadsföringsvärld finns det idag väldig många 

ämnen och åsikter som kan diskuteras och studeras, som kan användas till olika 

sammanhang. De ämnen som vi tog avstånd till i den teoretiska delen är bland annat 

Points of Parity (PoP), Points of Difference (PoD) och Willingness To Accept 
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(WTA). Då vår undersökning gick ut på att utföra ett blindtest där deltagarna fick 

betygsätta hur de upplevde smaken i vårt test, hade den teoretiska delen PoD och PoP 

inget syfte med att ta med till vår teori eller undersökning då deltagarna inte hade ett 

varumärke att relatera till. Vidare varför WTA inte användes i vår undersökning är för 

att vi var ute efter att ta reda på hur mycket en individ skulle vara villig att max betala 

för de olika smakerna. Däremot skulle man kunna ta med WTA i en vidare 

undersökning av vår undersökning för att se om deltagarna eventuellt skulle acceptera 

ett högre pris för butikernas egna märken. 

 

Vi har också vald att förbise hur reklamen påverka konsumenter då det enda våra 

testpersoner har haft att utgå ifrån är smaken av de olika colasorterna i vårt blindtest.  

 

3.11.1 Felmarginal 
 

Med tanke på att vi sände ut en webbenkät då vi använde oss av sociala medier, kan 

de finnas en risk att några av dessa testpersoner inte ingår i vår tänkta målgrupp. Dock 

i ett försök att minska risken för felmarginal sände vi ut den genom olika grupper som 

är verksamma för studenter på Gävle Högskola. De medlemmar som finns där är 

antingen aktiva studenter eller nyutexaminerade, då vi ansåg att risken för 

felaktigheter är väldigt liten. Detta gäller även för vårt blindtest men eftersom vi 

genomförde testen på två skolor anser vi att risken för felmarginal är väldigt liten.  
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4. Resultat och analys 
 

I den här delen kommer vi att gå igenom de resultat vi har kommit fram till i vår 

undersökning. Som vi nämnde tidigare utförde vi ett blindtest mellan fyra olika Cola 

sorter, (Freeway Cola, Pepsi, Coop-Cola och Coca-Cola) även ett visuell test via en 

webbenkät där vi använt oss av samma Cola märken. Vi valde att dela upp vårt 

resultat i sju olika steg. Detta för att kunna ge en breddare syn på de resultat vi har fått 

under vår undersökning. Från steg ett till steg tre visar vi upp de resultaten som vi fick 

fram genom vår webbenkät där 69 studenter deltog. Det första steget visar vi upp en 

Mind-Map kring de olika varumärken, dvs. resultatet av webbenkäten om vilka tankar 

våra deltagare har när de ser eller tänker på ett av de olika varumärkena. Det andra 

steget visar vi upp vårt resultat när det kommer till hur deltagarna upplever respektive 

märke som läsk i det visuella testet. Fortfarande hade deltagarna endast en bild att 

relatera till respektive sort. Det tredje steget visar vi upp resultatet av de max priset 

som deltagarna individuellt skulle vara villiga att betala för respektive varumärke. Det 

fjärde steget går vi över till enkäten som deltagarna fick fylla i under genomförandet 

av blinda testet. Sammanlagt deltog 126 studenter, här visar vi resultaten som är 

relaterade till Coca-Cola och Pepsi och hur de står sig gentemot de billiga substitut 

märkena. Det femte steget fick deltagarna betygsätta den individuella smaken av de 

olika dryckerna. (Detta är då genomfört i ett blindtest där deltagarna inte vet vilken 

Cola sort de dricker). Det sjätte steget är mycket likt steg tre, men skillnaden här är att 

deltagarna inte att en bild att relatera till utan smaken. (fortfarande är deltagarna 

omedvetna om vilken Cola sort de provade. Det sjunde steget sammanställer vi de 

resultaten som vi har fått från både blindtestet och det visuella testet och ställer de 

emot varandra. Det vi vill visa på är skillnaden av uppfattning av de olika Cola 

sorterna samt hur de billiga substitut märkena står sig mot premium produkterna.  
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4.1 Visuella testet 
 
Här kommer vi att visa det sammanställda resultatet av det visuella testet.  

4.1.1 Steg 1. Mind-Map 
 

En Mind-Map är en minneskarta som beskriver exakt i detalj alla tankar en individ 

har relaterad till ett varumärke. Ett av de enklaste sätten att få konsumenterna att 

skapa en minnes karta är att be dem för deras top-of-mind relaterad till varumärket. 

T.ex. Vad tänker du på när du hör namnet Coca-Cola?  

Den här delen har vi använt oss utav Wordle för att enkelt få fram en visuell bild av 

de tankar våra 69 deltagarna hade relaterat till de olika Cola sorterna. Dessutom ville 

vi få med allas svar och desto större bokstäverna är i bilden, desto oftare har det 

använts av deltagarna och blivit relaterade till varumärket. Deltagarna behandlades 

anonymt och fick skriva fritt om vad de tycker och tänker om respektive sort. Vi 

kommer däremot inte att fördjupa oss alltför mycket i det här då syftet med vår Mind-

Map är att visa upp den allmänna uppfattningen av de olika sorterna. 

  

Coca-Cola 

 
Figur 4 

 

Som ni ser är ordet läsk störst, men själva ordet läsk säger inte så mycket om Coca-

Cola och dess kvalité. Däremot de ord som är bland de största är ord som ”Gott”, 

”Stort varumärket”, ”Sommar”, ”jul reklam”, ”Lastbilen”, ”Snabbmat”, ”Kvalité” etc. 

Tittar man på bilden så är de flesta orden, som relateras till Coca-Cola i positiv 

bemärkelse för företaget och vi kan också se tydlig att Coca-Cola blir relaterat på en 

mer känslosam och personlignivå. Man kan tydlig se i denna Mind-map att företaget 

Coca-Cola har lyckats med att bygga upp en positiv bild av sig själva och sina 
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produkter. Detta ger oss som konsumenter en positiv uppfattning av deras produkter, 

även till dem som inte köper läsk regelbundet. Man kan dra paralleller med CBBE- 

pyramiden, där den delas upp i fyra steg om hur man bygger upp ett starkt varumärke, 

från identitet till relation (Keller 2008, s. 60). Vidare när vi talar om uppfattningar av 

oss konsumenter gillar vi att ha en känsla av bekantskap, som kan påverkar våra 

utvärderingar av ett varumärke även om en själv aldrig har köpt eller använt det förut 

(Aaker 2011, ss. 162-163).   

 

Pepsi 

 
Figur 5 

I denna Mind-map kan vi se att våra deltagare relaterar Pepsi till olika kändisar så 

som Beckham och Britney Spears, till skillnad mot Coca-Cola där de flesta orden var 

mer på en personlig nivå som framhäver känslor hos individen. Vi kan se att det finns 

flera negativa ”tankar” som är relaterad till Pepsi gentemot Coca-Cola. Som t.ex. 

”Kopia”, ”Besvikelse”, ”Dålig”, ”Skymundan Coca-Cola” etc. Att använda sig av 

kändisar kan vara både positivt och negativt, då det är upp till individen själv att 

skapa sin egen uppfattning om kändisarna, vilket leder till att man relaterar dem till 

produkten.   
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Freeway Cola 

 
Figur 6 

I denna Mind-Map ser vi att det negativa dominera våra deltagares uppfattning till 

produkten och varumärket. Av de ord eller tankar som våra deltagare relaterar till är 

framför allt ordet ”billigt” som är en av de ledande kopplingarna. Många av våra 

deltagare hade aldrig smakat på Freeway Cola och kopplar ihop det med Lidl, på 

grund av det ansåg många att det var ett billigare och ett sämre substitut. Nackdelen 

med Lidl är att vi tror att de flesta människor relaterar det med att vara budget butik. 

På grund av det antar vi att många tar förgivet att Freeway Cola är en sämre produkt 

med sämre kvalité och därför ger ifrån sig en sämre smak.    

 

Coop Cola 
 

 
 
Figur 7 

Här gäller det samma som i föregående Mind-Map. De dominerande tankarna runt 

varumärket Coop Cola är i största mån negativa. Ord som ”billigt”, ”dålig”, ”kopia”, 

”fejk” och ”skit” är några av de återkommande orden. Orsaken till den negativa 

responsen kan vara att många inte känner till märket, vilket kan bero på att Coop 
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själva inte framhäver sin egen produkt. Det var något vi själva märkte av vid besök i 

olika Coopbutiker. En skillnad mellan Freeway och Coop Cola är att Coop som butik 

inte klassas som en budgetbutik, utan problemet här kan vara att Coop själva inte 

lyfter fram vissa av sina egna produkter på ett sätt som lockar oss som konsumenter. 

Vi anser att Coop oftast framhäver de större och kända premium produkterna för att 

locka kunder istället för sina egna produkter. Detta anser vi stämmer överens med vad 

Keller (2008, ss. 55-56) menar med att företagen måste försöka skapa och öka 

kännedomen av sina varumärken.  

 

4.1.2 Sammanfattningsvis för Mind-map 
 

När man har endast en bild att relatera till, så ser vi att det är premium produkter som 

dominerar. Deltagarna upplever de billiga substitut produkterna som dåliga, sämre 

och kanske ännu värre som en kopia till Coca-Cola. Även Pepsi som är ett etablerat 

och känt Colamärke, hamnar också till viss del i skuggan av Coca-Cola. Vänder vi vår 

uppmärksamhet emot de billigare produkterna, kan det som påverkar våra deltagare 

vara att de inte känner igen varumärket eller inte har smakat på den. Vilket leder till 

att man kan få en sämre uppfattning av produkten. Freeway kopplar många ihop med 

Lidl, vilket i många fall anses vara en budget butik, där av påverkas deras uppfattning 

av läskens kvalitét. Coop däremot anses vara en av de större och bättre butikerna i 

Sverige, men där kan problemet vara att Coop själva inte lyfter fram sina egna 

produkter till oss konsumenter. 

 



 

 35 

 

4.1.3 Steg 2. Resultat av det visuella testet 
 

Detta är en sammanställning av vår webbenkät av resultatet i ett diagram över hur 

deltagarna betygsatte de olika varumärkena i vår webbenkät.  

 

 
Figur 8 

Ovan kan ni se ett diagram över resultatet av våra 69 deltagare i webbenkäten. På X-

axel är betygsskalan vi har använt oss av under genomförandet av webbenkäten där 1 

anses vara mycket dåligt och 10 som mycket bra. Y-axel beskriver hur många 

deltagare som satt de olika betygen. Resultatet ovan visar att premium varumärkena 

Pepsi och Coca-Cola får generellt sett bättre betyg emot de billigare substituten som 

Freeway och Coop Cola i det visuella testet. Som vi också kan se hade många av våra 

deltagare ingen uppfattning av Freeway och Coop Cola, då vi tror att flera inte har 

testat de. Överlag visar resultatet att Coca-Cola är det dominerande varumärket bland 

de sorter vi har undersökt. Pepsi är det varumärke som följer efter Coca-Cola i 

resultatet. Vi kan se att Pepsi är ett högt uppskattat varumärke bland våra deltagare, 

som också fått höga betyg. Vi kan se tydlig att de billigare substituten så som 

Freeway och Coop Cola hamnar långt ner i betygsskalan. Observera att många av 

våra deltagare inte hade en uppfattning om dem, vilket kan vara en bidragande orsak 

till det dåliga resultatet. Även här tror vi att det är brist på kännedom bland de billiga 

substitut produkterna. Detta stöds även av Chen, Chen och Huang (2012) 
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undersökning då de menar att de viktigaste dimensionerna som påverkar 

konsumenternas köp är lojalitet och medvetenhet. Som i detta fall är många av 

deltagarna inte medveten om de billigare varumärkena. Majoriteten känner till Coca-

Cola och Pepsi, det kan vara en bidragande faktor till de höga betyg, även personer 

som inte dricker läsk vet att de rankas högt och där av påverkas de av det. Som Aaker 

(2011, ss. 162-163) talar om Brand awareness, då han menar att medvetenhet kan 

förse en känsla av nära bekantskap och de gillar vi som konsumenter. När ett namn 

känns familjärt, så måste det finnas en anledning till det.  

 

4.1.4 Steg 3.  Hur mycket deltagarna är villiga att betala som MAX 
 

 
Figur 9 

Figuren ovan ser vi det sammanställda medelvärdet av maxpriset som våra deltagare 

är villiga att betala för 1,5 liter av de olika colasorterna. Som vi kan se är det ännu en 

gång Coca-Cola som ligger i högst upp med ett medelvärde på ungefär 21 kr. Pepsi 

ligger strax efter med ett medelvärde på ungefär 19 kr. Som man kan se i diagrammet 

ovan är det inte en så stor skillnad mellan Pepsi och Coca-Cola, då de skiljer endast 2 

kr. Dock i vår sammanställning skiljer det sig ändå markant då flera deltagare är 

villiga att betala ett högre maxpris överlag för Coca-Cola än för Pepsi. Tar vi och ser 

på de billigare varianterna, får vi en större skillnad mellan de och premium sorterna, 

vi ser att Freeway Cola får ett medelvärde på ungefär 11 kr och Coop Cola på ungefär 

9 kr. Överlag ligger medelpriset högre i vår undersökning än vad det aktuella priset är 
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i butik. Keller (2008, ss. 640-641) och Kotler (2008, ss. 202-205) talar om Value-

based pricing modellen(se figur 2) där principen går ut på att konsumenternas 

värdering av produkten sätter priset, vilket betyder att i detta fall att samtliga ligger 

under det pris som våra testpersoner anses vara rimligt. Vi kan tydlig se att både 

premium produkterna ligger nära varandra i prisuppfattningen och desamma gäller de 

billigare produkterna. Coca-Cola ligger igenom snitt på 15 kr, Pepsi har ett snitt på 14 

kr, Freeway och Coop Cola ligger på 7 kr(samtliga priser är utan pant). Det är 

intressant att se hur deltagarna är villiga att betala ett högre pris för samtliga sorter av 

Cola än vad de faktiskt kostar i butik. Vi tror det kan bero på att beloppen ändå är så 

pass låga, och många av våra deltagare vet inte exakt vad de olika sorterna kostar i 

respektive butik. Där av sätter de ett pris som de anser verka vara rimligt, vilket oftast 

är högre än det faktiska priset. Överlag anser vi att priset har betydelse, framför allt 

när det handlar om små skillnader i beloppet mellan en premium produkt kontra ett 

billigare substitut. Keller (2008, ss. 200-201) säger att konsumenterna rangordnar 

oftast märken i olika nivåer baserat på priset, vilket leder till att det finns en koppling 

mellan priset och kvalitén av produkten. På grund av den lilla skillnaden i priset är 

konsumenterna mer villiga att betala det lilla extra för att få en premium produkt. 

Detta stöds även av Aaker (2011, s. 28) då han menar att det finns konsumenter som 

dels fokuserar på priset och dels att det finns de som är villiga att betala extra för 

kvalité.   
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4.2 Blinda testet 
Här ser vi det sammanställda resultatet av det blinda testet 

4.2.1 Steg 4. Hur premium produkter står sig mot billigare substitut 
 

 
Figur 10 

 

Denna figur representerar de svar våra deltagare gav om hur villiga de är att köpa 

premium produkter kontra billigare substitut (se bilaga 1, fråga 5-6). Vi ser att både 

Pepsi och Coca-Cola har samma högsta och lägsta nivå, de som skiljer är att Coca-

Cola har ett högre medelvärde på ungefär 7,1 emot Pepsi på 4,9. Med det ser vi att 

flera väljer att köpa Coca-Cola framför billigare substitut jämfört med Pepsi där flera 

deltagare kan tänka sig att välja den billigare sorten. En av de anledningar vi anser 

varför det blev så stort gap mellan Pepsi och Coca-Cola, kan vara att majoriteten av 

våra deltagare föredrar Coca-Cola framför Pepsi och ser Pepsi som en konkurrent till 

Coca-Cola och det kan vi dra en jämförelse mellan lojaliteten bland deltagarna. Detta 

stöds även av Chen, Chen och Huang (2012) undersökning då de menar att de 

viktigaste dimensionerna som påverkar konsumenternas köp är lojalitet och 

medvetenhet. Vilket även gör att i majoriteten av deltagarna är villiga att betala ett 

price premium för Coca-Cola kontra Pepsi, vilket gör i den här undersökningen kan 

Coca-Cola ta ut ett högre pris kontra Pepsi. Även tyder det på att Coca-Cola är mindre 

priskänsligt, vilket även McDonald och de Chernatony (1998, s. 408) talar om price 

premium som varumärkets möjlighet att ta ett högre pris eller att vara mindre 
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priskänsliga än deras konkurrenter, vilket måste vägas emot de varumärkena som 

konsumenterna kan se som substitut.  

4.2.3 Steg 5. Resultat av smakprovet 
 

 
Figur 11 

 

Figuren ovan är det sammanställda resultatet av 126 deltagare i vår undersökning. X-

axeln representerar svarsalternativen och på Y-axeln representerar antalen av de olika 

betygen. Som man kan se ovan är det Coca-Cola som har fått högst poäng, vilket även 

kan ses av deras medelvärde på 6,8. Pepsi är strax efter som man kan se i diagrammet, 

med ett medelvärde på 6,0. Freeway Cola kan man se ligger inte allt för långt efter 

Pepsi eller Coca-Cola med ett medelvärde på 5,3. Coop Cola är den produkten som 

fått sämst resultat, med ett medelvärde på 4,3. Det är intressant att se resultatet 

eftersom detta var ett blindtest och allt våra deltagare hade att gå på var smaken. Det 

som är mest intressant är hur relativt bra Freeway Cola ligger i förhållande till sina 

dyrare premier konkurrenter.  
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4.2.4 Steg 6. Blindtest av WTP 
 

 
Figur 12 

 

Figuren visar det sammanvägda medelvärdet av WTP från det blinda testet. Det som 

är intressant att se är att det inte skiljer sig allt för mycket mellan produkten. De 

billiga substitut produkterna i det blinda testet ligger väldigt bra till i jämförelse till 

premium produkterna. Dessutom ligger de också en bra bit över deras aktuella pris. I 

butiken köper man idag en 1,5L Freeway Cola respektive Coop Cola för 7 kr och i det 

blinda testet når de ett medelvärde på 14,90 kr respektive 12,70 kr. När det kommer 

till premium produkterna så ligger medelvärdet väldigt nära deras aktuella pris i 

butiken. En 1,5L Coca-Cola kostar idag i butiken i genomsnitt 15 kr, beroende på var 

man köper den och desamma gäller för Pepsi som kostar 14 kr i genomsnitt. I det 

blinda testet når Coca-Cola upp till 17,30 kr i medelvärde och Pepsi kommer upp till 

14,90 kr. Men trots att etiketten har tagits bort och deltagarna var omedvetna om 

vilken Cola sort dem drack, så fick Coca-Cola ändå högst betyg. Det är ett bevis på att 

Coca-Cola är med eller utan etikett dominant på marknaden när det gäller smaken och 

deras värde som företag ute på marknaden. En anledning som vi anser till varför 

Coca-Cola har fått bäst resultat i det blinda testet är för att majoriteten av deltagarna 

känner till produkten och dess smak och känner till en sort bekantskap och därför 

kände sig säkra med deras beslut gällande betygsättningen av den. Även här kan vi 
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koppla till Kellers (2008) och Kotler (2008) value-based pricing modellen (se figur 2) 

där vi kan se att medelvärdet på priset ligger högre än det verkliga genomsnittspriset.  

4.3 Steg 7. Jämförelse mellan blinda konstra visuella testet 
 

På grund av att det var olika antal deltagare i respektive test så har vi valt att använda 

oss utav medelvärdet för att jämföra resultaten med varandra.  

 

 

 
Figur 13 

 

I denna figur jämför vi det visuella mot det blinda testet för att visa de skillnader vår 

undersökning har resulterat till. Vad man kan läsa ut av diagrammet är att premium 

produkter tappar i det blinda testet i jämförelse mot det visuella testet, medan de 

billiga substitut varorna ökar. I det visuella testet ser vi att Coca-Cola har ett 

medelvärde på 8 poäng medan i det blinda testet sjunker det till 6,8 poäng, det 

resulterar till en skillnad på -1,2 poäng. Pepsis medelvärde i det visuella testet visade 

sig ligga på 7 poäng till skillnad i det blinda testet där de sjunker ner till 6 poäng, en 

skillnad på -1 poäng. Freeway Cola fick ett medelvärde på 2,7 poäng i det visuella 

testet men höjde sig sedan till 5,3 poäng i det blinda testet, en höjning på hela 2,6 

poäng. Coop Cola fick ett medelvärde på 2,5 poäng i det visuella testet men höjde sig 

också till en poäng snitt på 4,3 poäng. Det resulterar till en poänghöjning av 1,8 

poäng. Vi kan se i vårt resultat att Coca-Cola som är marknadsledare i Sverige, tappar 

mest i betyg under det blinda testet. Det kan vara ett bevis på att de fick de höga 
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betygen i det visuella testet på grund av deras varumärke och människors kopplingar 

till företag. Det kan också vara ett bevis på att Coca-Cola har lyckats med att skapa en 

hög medvetenhet omkring sitt varumärke, vilket även stöds av Keller (2008). Detta 

gäller i stort sett också för Pepsi som är ett känt varumärke. Men inte i lika stor 

utsträckning som för Coca-Cola. Resultatet visar att Pepsi har tappat minst i det 

blinda testet mot det visuella. Det kan bero på att de flesta av deltagarna som var med 

föredrog Coca-Cola före Pepsi. För att få fram de resultaten utgick vi från en 

betygsättning av 7 eller högre och räknade sedan ut det i procent. Vi sållade bort 

deltagare som föredrog både Coca-Cola och Pepsi, det resulterade i att 39,7 % av 

deltagarna föredrar Coca-Cola framför Pepsi som fick 15,9 %. Av 126 deltagarna var 

det 23, 8 % som föredrog både Pepsi och Coca-Cola. De resterande 20,6 % satte en 

sexa eller sämre i betyg på fråga 1 – 2 (Se bilaga 1).  

 

Tittar vi på de billiga substitut produkterna, ökade Freeway Cola med hela 2,6 i 

genomsnitts poäng och Coop Cola med hela 1,8 poäng från det visuella testet. 

Orsaken till denna höjning anser vi vara på grund av att vi tog bort etiketten från 

produkten som ledde till att deltagarna tyckte att den var bättre än vad de hade trott 

sig vara. Samband med att under det visuella testet var det många av deltagarna som 

inte kände till varumärket som ledde till en missledande uppfattning om produkten 

kvalité. Om vi återkopplar till vår Mind-Map ser vi att majoriteten av deltagarna 

relaterade varumärket Freeway Cola och Coop Cola som negativt och med sämre 

kvalité. Vilket ledde till det sämre betyget i det visuella testet. Detta kan vi tydligt se i 

resultatet i det blinda testet att när man tar bort etiketten från produkterna höjdes 

deltagarnas uppfattning av de båda varumärken då de inte hade en visuell referens att 

koppla till utan endast smaken att utgå ifrån.  

 

Kotler (2008, ss. 515-516) talar om att det är viktigt med etiketter då dem identifierar 

produkten eller själva varumärket. Den betygsätter också produkten och beskriver 

flera faktorer om produkten. Sådana faktorer är, t.ex. vem som har gjort den, var den 

kommer ifrån, innehållet etc. Etiketten kan också gynna produkten och hjälpa 

varumärkets positionering. Våra resultat visade sig vara positiv för budget 

produkterna att ta bort etiketten, då det höjdes deltagarnas uppfattning om dem och 

hade inga förutfattade meningar om produkten.  
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Figur 14 

 

Vänder vi våra blickar nu mot jämförande av WTP ser vi även här att det finns en 

markant skillnad mellan det visuella testet och det blinda testet. Fortfarande ser vi att 

Coca-Cola leder statistiken i både det visuella och det blinda testet. Återigen ser vi en 

tendens att premium produkter tappar i det blinda testet i jämförelse mot det visuella, 

medan de billiga substitut varorna ökar.  I det visuella testet ser vi att Coca-Cola har 

ett medelvärde på 21,30 kr medan i det blinda testet sjunker medelvärdet till 17,30 kr 

som resulterar till en skillnad på 4 kr. Desamma gäller också Pepsi, där medelvärdet i 

priset sjunker från 19,20 kr till 15,60 kr vilket är en skillnad på 3,60 kr. Freeway Cola 

som anses vara en av de billigare substitut produkterna fick nöja sig i det visuella 

testet med ett medelvärde på 10,60 kr men som sedan ökade till 14,90 kr i det blinda 

testet som resulterar till en ökning på 4,30 kr. Desamma gäller också Coop Cola som 

även de anses vara en av de billigare substitut produkterna i vår undersökning. Coop 

Cola fick ett medelvärde på 9,30 kr i det visuella testet men som ökade upp till 12,70 

kr i det blinda testet. Vi kan konstatera att det är en ökning på 3, 40 kr. Återigen kan 

vi se i vårt resultat att Coca-Cola som är marknadsledare i Sverige, tappar mest under 

det blinda testet. Anledning till den höga prissättning i det visuella testet kan vara att 

Coca-Cola har ett starkt varumärke som leder till en uppfattning om att dem är bäst 

och därför blir man som konsumenten också villig att betala mer för en premium 

produkt. Detta stämmer överens med vad Aaker (2011) säger med att visa 

konsumenter är villiga att betala ett högre pris för att få en högre kvalité när han talar 
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om WTP (Aaker 2011, 28). Desamma gäller också för Pepsi, dock inte i samma 

utsträckning då de inte är marknads ledare i Sverige.  

 

Om vi nu vänder vår uppmärksamhet till de billiga substituten ser vi att bägge 

produkterna ökade i deltagarnas prisuppfattning i blind testet kontra det visuella. En 

av anledningarna till det dåliga resultatet i det visuella testet kan vara att människor 

kopplar samman kvalitén och priset vilket oftast kan leda till att människor får 

förutfattade meningar om produkten. I diagrammet kan vi se att detta stämmer då det 

visuella testet gav ett sämre resultat än vad det blinda testet gjorde. Detta stämmer 

överens med Keller (2008, ss. 200-201) när han talar om kvalité och priset. När 

referenspunkten i mån av etiketter togs bort, ser vi att deras värde ökar. Det kan vi 

påvisa med en ökning av 4,30 kr respektive 3,40 kr i medelvärde av priset.   

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan se en stor skillnad mellan det blinda testet och det visuella testet. På figur 8 

kan vi tydligt se att många att våra deltagare inte hade någon uppfattning om Coop 
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Cola eller Freeway Cola. Det kan tolkas som flera av deltagarna inte hade någon 

kännedom om produkten och därför hade ingen uppfattning av produkterna. Tittar vi 

på vårt köp cirkeln så kan vi se att både Freeway Cola och Coop Cola inte riktigt har 

lyckats med att skapa någon vidare stor kännedom kring sitt varumärke. Chih-Chung 

Chen, Ping-Kuo Chen och Chiung-En Huang (2012) skriver i sin artikel om hur viktig 

det är med att öka kännedomen kring sitt varumärke. På köp cirkeln kan vi se att både 

Freeway Cola och Coop Cola befinner sig i den yttre cirkeln men som inte uppfyller 

samtliga kriterier i den yttre cirkeln. T.ex. använder sig både Freeway Cola och Coop 

Cola av samma prisstrategi, dvs. att deras produkt erbjuds till ett lågt pris. Detta ger 

ett budskap till oss konsumenter att det är en billig variant av Cola och därför 

nervärderar kvalitén av produkten. Vi anser också att det kan vara en bidragande 

faktor till att de billigare substituten inte kommer in i den inre cirkeln, då många av 

våra deltagare inte kände igen deras varumärken. Då det saknas kännedom av 

varumärkena hos våra deltagare visar det sig svårt för Coop Cola och Freeway Cola 

att skapa sig lojala kunder. Vi kan också se att både Coca-Cola och Pepsi har lyckats 

med att uppfylla samtliga kriterier i köp cirkeln och har därför också en större fördel 

på marknaden gentemot andra produkter inom samma segment. Genom att de flesta 

av våra deltagare har kännedom om Coca-Cola och Pepsi, har de en marknadsfördel 

till att skapa och behålla lojala kunder. Om vi blickar tillbaka till vår minneskarta över 

Coca-Cola och Pepsi ser vi att våra deltagare kopplar produkterna till en mer 

personlignivå, vilket även kan visas i resultatet då både Pepsi och Coca-Cola överlag 

fick höga betyg. Vilket innebär ur vår modell att både Pepsi och Coca-Cola befinner 

sig i den inre cirkeln.  
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5. Slutsats 
 

Som vi nämnde tidigare utförde vi ett liknande experiment på Brand Management 

kursen där resultaten blev oväntat som i sin tur väckte vårt intresse till att utföra en 

större undersökning med fler deltagare. Anledningen till att resultatet blev så oväntat 

under Brand Management kursen tror vi att det kan bero på att det endast var 30 

studenter som deltog och därför blev resultatet inte pålitliga.  

 

Syftet med detta experiment var att återigen undersöka hur de billiga 

substitutprodukterna står sig emot premium produkterna både i pris- och 

smakupplevelse. Denna gång var målet att genomföra en ny undersökning med minst 

120 deltagare i ett försök att få en ökad trovärdighet.  

 

I frågan om vad man är villig att betala för en premium produkt kontra ett billigt 

substitut ser vi att majoriteten av våra deltagare är villiga att betala ett högre pris än 

det faktiska priset. Det är intressant att se premium produkterna tappar i det blinda 

testet men där de billiga substituten ökar. Här ser vi tydligt hur varumärken påverkar 

våra deltagare i sin prisuppfattning, med det menar vi att när de visuella referenserna 

tas bort finns det inga kopplingar till produktens kvalité eller pris i deltagarnas ögon. 

Hur som helst ligger genomsnittspriset över för samtliga produkter i både det visuella 

och det blinda testet. Vi tror att en stor anledning till detta är för att det inte handlar 

om allt för stora belopp då det inte blir så priskänsligt, sedan kan det också bero på att 

deltagarna inte är medvetna om vad det faktiska priset ligger på och därför ser vi att 

många svarade inom ett mellanrum på 10 – 25 kr.   

 

I frågan om det blev en skillnad i uppfattning av en produkt när man endast utgår 

ifrån smaken kontra en visuell referens kan vi se en tydlig skillnad (se Figur 13). Den 

största skillnaden hittade vi bland de billiga substitutprodukterna där deras betygsnitt 

höjdes vid det blinda testet. Vi anser att det höjdes under det blinda testet för att 

skillnaden i smaken inte var så stor mellan de olika Colasorterna. Samtliga innehåller 

ungefär desamma ingredienser och därför i samband med att vi tog bort etiketterna 

hade de endast smaken att gå efter. Medan i det visuella testet kopplade man de 

billiga substituten med någonting billigt och med sämre kvalité. Ett annat intressant 

resultat är att både Coca-Cola och Pepsi tappar i det blinda mot det visuella testet. 
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Även detta anser vi vara på grund av samma anledning som på de billigare 

substituten.  

 

I frågan om det är varumärken eller smaken som bestämmer varför vi köper de olika 

colasorter, har vi kommit fram till i denna undersökning att överlag har Coca-Cola 

dominerat i både det blinda och det visuella testet. Vi tror att det kan bero på för att 

majoriteten i vår undersökning föredrog Coca-Cola för att de känner sig mer bekant 

med varumärket och själva smaken.  

 

I det blinda testet kan vi tydligt se att både Coca-Cola och Pepsi tappar i smak och 

därför anser vi att själva varumärket är mest avgörande till att ta det steget till ett köp 

av produkterna. Det som är skillnaden mellan de premier produkterna och de billiga 

substituten är att premium produkterna lyckas bättre i en mycket stor utsträckning 

med sin marknadsföring. T.ex. Coca-Cola väcker känslor hos oss konsumenter genom 

att få oss att tänka på ”sommar” eller ”julen” genom sin marknadsföring. Både 

sommar och julen väcker stora känslor för de flesta konsumenter som får oss att tänka 

på någonting bra. När det gäller Pepsi använder de sig utav kändisar för att nå ut till 

flera potentiella konsumenter. Vi tror att Pepsi försöker att få sitt varumärke att bli 

mer exklusivt gentemot sina konkurrenter med sin marknadsföring där flera stora 

kändisar medverkar. Man kan även läsa ut av resultatet att de billigare substituten 

ökade i det blinda testet mot de visuella. Vilket även här får oss att anse att 

varumärken har en betydelse för våra val av konsumtion. Dock i deras fall blev det en 

positiv respons när etiketten försvann medan i Coca-Cola och Pepsi blev det en 

negativ. I ett blindtest som genomfördes av Ogenyin Ejye Omar (1994), visade sig 

vara en stor skillnad mellan premium produkter och de billiga substituten. Idag 18 år 

senare ser vi att klyftan mellan kvalitén av produkterna har minskat. Däremot kom 

han fram till samma resultat i det visuella testet där överlag visade det sig att 

människorna föredrar premium produkterna före de billigare substitut produkterna. 

Det är ett bevis på att själva varumärket har en större betydelse än kvalitén av 

produkten. 

 

Vi tycker att vi har lyckats med att nå en hög yttre validitet då vi har använt oss av en 

fokuserad målgrupp som vi lyckades fånga genom att utföra vårt experiment på 

Högskolan Gävle och Uppsala Universitet, där vi riktade in oss på studenter. I frågan 
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om reliabilitet så har vi svårt att ta ställning till, då andra faktorer kan ha kommit till 

att påverka resultatet. Så som läskens temperatur även kolsyrehalten.   

  

5.1 Vidare forskning 
 
En intressant vidare forskning skulle vara att använda sig utav samma deltagare och 

genomföra två olika experiment på dem. Den ena skulle vara ett blindtest där 

deltagarna är omedvetna om vad det är de dricker och det andra skulle vara ett 

visuella test där deltagarna är medvetna om vad de dricker. Experimentet kan då visa 

oss ett tydligare resultat mellan dem olika sorterna och deltagarnas preferenser. För att 

sedan utveckla forskningen något mer skulle en kombination av WTA (Willingness to 

Accept) och WTP (Willingness to Pay) vara ett intressant tillvägagångssätt. 

Användningen av WTA i det visuella testet och WTP i det blinda testet kan ställas 

mot varandra för att sedan framställa resultatet och/med deltagarnas preferenser. För 

att få djupare förståelse vore det intressant att intervjua flera av deltagarna för att 

undersöka de bakomliggande faktorer som leder till ett köp.  
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Bilaga 1.   
 
Enkät vid genomförandet av det blinda testet. 

 

Jag tycker Coca-Cola är den godaste bland Cola-läsken.  
Instämmer inte      Instämmer helt 
1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
Jag tycker Pepsi är den godaste bland Cola-läsken. 
Instämmer inte      Instämmer helt 
1      2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jag köper Coca-Cola istället för andra märken som kostar lika mycket. 
Instämmer inte      Instämmer helt   
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  
 
Jag köper Pepsi istället för andra märken som kostar lika mycket. 
Instämmer inte      Instämmer helt   
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
  
 
Jag köper Coca-Cola istället för märken som kostar mindre?  
Instämmer inte      Instämmer helt   
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10  
 
Jag köper Pepsi istället för märken som kostar mindre?  
Instämmer inte      Instämmer helt   
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Betygsätt de olika smakproven efter smaken.  
 
Prov    Äckligt   Godast 
A 1     2     3 4    5    6 7    8    9 10 
B 1     2     3 4    5    6 7    8    9 10 
C 1     2     3 4    5    6 7    8    9 10 
D 1     2     3 4    5    6 7    8    9 10 
 
 
Hur mycket är du villig att betala som MAX för de olika smakproven, 1,5 liter flaska? 
 
A.____kr B.____kr C.____kr D.____kr     
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Bilaga 2. 
 

Enkät för Varumärkes undersökning 
Hjälp oss med vår C-uppsats, genom att besvara nio korta frågor. 
Tack på förhand.  
 
 
 
 
Sätt betyg på varje varumärke efter hur mycket du tycker om dem. 
 

Hur tycker du att Coca-Cola är som läsk ? 
  

          
  

(1 = Mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
  

 

    
1  

    
2  

    
3  

    
4  

    
5  

    
6  

    
7  

    
8  

    
9  

    1
0  

    Inge
n 
uppfattnin
g  

Reset 
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Hur tycker du att Pepsi är som läsk ? 
 

 
 

(1 = Mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
  
 

    
1  

    
2  

    
3  

    
4  

    
5  

    
6  

    
7  

    
8  

    
9  

    1
0  

    Inge
n 
uppfattnin
g  

Reset 

Hur tycker du att Freeway Cola är som läsk? ( Lidl ) 
 

 
 
  

(1 = Mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
  

 

    
1  

    
2  

    
3  

    
4  

    
5  

    
6  

    
7  

    
8  

    
9  

    1
0  

    Inge
n 
uppfattnin
g  
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Reset 

Hur tycker du att Xtra-Cola är som läsk ? ( Coop ) 

 
  

(1 = Mycket dåligt, 10 = mycket bra) 
  

 

    
1  

    
2  

    
3  

    
4  

    
5  

    
6  

    
7  

    
8  

    
9  

    1
0  

    Inge
n 
uppfattnin
g  

Reset 

Hur mycket skulle du betala som MAX för de olika märkena för 1,5 liter flaska? 
Coca-Cola    
Pepsi    
Freeway Cola    
X-tra Cola    
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Vad är det första du tänker på när du ser märket Coca-Cola 
 

  
 
  

Skriv så många du vill, minst 1. 
 
 
   

Vad är det första du tänker på när du ser märket Pepsi? 
 

 
 
 

Skriv så många du vill, minst 1. 
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Vad är det första du tänker på när du ser märket Freeway (Lidil) ? 
 

 
 

Skriv så många du vill, minst 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Vad är det första du tänker på när du ser märket X-tra Cola (Coop)? 
 

 
 

Skriv så många du vill, minst 1. 
 


