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Relationsperspektivet ger en möjlighet till djupare förståelse av varumärkeslojalitet 
och framhäver samtidigt en mer ingående kunskap om konsumenternas egentliga 
behov. En förståelse av varumärkesrelationer kan hjälpa företag att skapa bättre 
produkter och marknadsföringsaktiviteter åt konsumenterna. Den grundläggande 
konstruktionen av varumärkesrelationer är inte vad olika chefer ämnat eller ens vad 
varumärkesimagen är, utan det fundamentala är vad konsumenterna gör med 
varumärken för att skapa mening i sitt liv. Fokusen för nya undersökningar har 
därmed riktats i allt större utsträckning mot konsumenterna och deras relation med 
företag och speciellt varumärken. 

Studien gjordes för att öka förståelsen för varumärkesrelationer samt erbjuder företag 
ett nytt sett att se på konsumenterna. Man har märkt inom tjänstemarknadsföring att 
alla konsumenter inte nödvändigtvis vill ha en relation med företagen. Eftersom 
fokusen väldigt ofta ligger på långtidskundförhållanden tappar man mycket viktig 
information genom att utesluta alla andra relationsformer. Därför är det viktigt för 
företag att lära sig mera om sina konsumenter samt förstå hur olika förhållandeformer 
uppstår mellan konsumenten och varumärket. Relationerna behöver nämligen inte 
vara långsiktiga och invecklade utan kan lika väl vara korta, negativa, privata eller 
frivilliga. 

Syfte med avhandlingen var att studera relationsformer som konsumenterna bildar 
med varumärken. Fokusen var på att utvidga den teoretiska referensramen med nya 
former av relationer som data påvisade. Den empiriska undersökningen utfördes 
kvalitativt. Ett målmedvetet urval på åtta informanter gjordes och sammanlagt 
diskuterades 590 varumärkesrelationer. 

Studiens resultat visade att alla de relationsformer som diskuterades i den teoretiska 
referensramen inte fick stöd i denna undersökning. Detta kan förklaras med valet av 
informanter samt valda produktområdet. Det var nödvändigt att utvidga den 
teoretiska referensramen med ytterligare tre relationsformer. De nya 
relationsformerna var alla av vardaglig karaktär, såväl positiva som negativa, intensiva 
som mer neutrala.   
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1  Inledning 

Hur många varumärken finns det i världen? Ingen vet exakt, men antalet är stort. 

Varumärkeskonkurrensen är hård och det finns många företag som försöker mäta hur 

framgångsrika vissa varumärken är. Man kan på bl.a. www.businessweek.com se världens 

topp 100 varumärken där Coca-Cola toppar listan. Större företag har oftast egna 

avdelningar för forskning och undersökning där målet är att förstå vad konsumenterna vill 

ha för produkter för att sedan tillverka det som eftertraktas. Zaltman (2003:1) menar att det 

ofta händer att fokusgruppen begär någon produkt, men då företaget äntligen lanserar 

produkten på marknaden köper inte kunderna produkten av någon orsak. Det är för ofta 

som företagen tillverkar det som konsumenterna frågat efter, men misslyckas med att sälja 

ut produkten och i värsta fall går konsumenterna till konkurrenten (Zaltman 2003:1). Detta 

beror enligt Zaltman (2003:1) på att företagen inte förstår hur konsumenterna tänker och 

samspelar. För att exploatera nya möjligheter kräver det att företag vet mer än vad de gör 

idag (Zaltman 2003:1). Enligt Rohit Desphandé (2001) används över 80 % av företagens 

marknadsundersökningar till att förstärka existerande kunskap, när man istället borde 

fokusera på att testa och utveckla nya möjligheter och alternativ. 

Micco Grönholm är en varumärkesutvecklare med internationell marknadsföring som 

specialitet och kallar sig för The Brandman (från www.micco.se). Han har tagit ett 

annorlunda synsätt till varumärkesutveckling och förstår att mening samt värde i 

varumärket kan skapas för konsumenten på många olika sätt.  

”Anta att en ung person blir förälskad och gifter sig. Anta sedan att samma person 

nästkommande år möter någon som ser bättre ut, är rikare och roligare att umgås med. 

Bingo! Hon byter ut genast ut sin äkta hälft. 

Eller inte. Det som är överraskande är inte att ungefär hälften av alla äktenskap 

spricker. Det överraskande är att ungefär hälften av äktenskapen inte leder till 

skilsmässa. 

Att bli förälskad i en person är en emotion vars konsekvenser kan hålla i åratal. 

Dessutom brukar inte människor bli förälskade en andra gång utan att först ha slutat 

älska den första kärleken. 

Att bli förälskad i ett varumärke har liknande konsekvenser. Bara för att man råkar 

upptäcka ett ”bättre” varumärke innebär det inte per automatik att man är beredd att 

byta. Pepsi kanske smakar bättre än Coke, med de flesta har en gång blivit förälskade i 

Coke och har inte som avsikt att lämna varumärket.” (Micco Grönholms blogg 2009, 

www.micco.se) 
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Konsumenterna kanske inte ens själva alltid förstår varför de väljer ett visst varumärke 

framom ett annat. Någon känsla finns troligen förknippad med märket som vi alltid väljer 

alternativt efter att ha provat ett annat märke alltid vill återgå till. Micco Grönholm (2009) 

tror att det beror på vilket varumärke kunderna älskade först.  

”Det fanns t.ex. många andra persondatorer före Apple, liksom det fanns många 

mobiltelefoner före iPhone, men ingen annan lyckades samla en stor skara så hängivna 

anhängare. Och trots att Ford var den första serietillverkade bilen, är väl knappast 

Ford ett bilmärke som älskas.  

För visst är det så att om man är riktigt förälskad i en annan person blockeras intresset 

för att hitta någon annan att älska. Det samma gäller varumärken. Har man väl blivit 

förälskad i ett varumärke blockeras intresset för att hitta ett annat varumärke i samma 

kategori. Man upphör helt enkelt med att jämföra det varumärke man älskar med 

konkurrerande varumärken.” (Micco Grönholms blogg 2009, www.micco.se) 

 

Man behöver kanske inte ens älska ett varumärke för att känna sig dragen till det. Det kan 

förutom kärlek finnas många andra känslor förknippade med ett varumärke som gör att det 

känns som ett tryggt eller som ett säkert val och man på basen av dessa känslor alltid väljer 

ett varumärke framom ett annat. Det handlar alltså inte mera om finurliga 

marknadsföringsbudskap utan något mycket enklare, nämligen varumärkesrelationer. 

1.1 Problemområde 

Att bygga starka och unika varumärken är ett av de mest grundläggande målen för ett 

konkurrenskraftigt företag. Starka varumärken resulterar i bättre avkastning, såväl kort som 

långsiktigt och därför vill man skapa bra varumärken som håller ut i flera decennier eller 

möjligtvis ännu längre (Esch, Langer, Schmitt & Geus 2006:98). 

Marknadsföringsakademiker och praktikanter är överens om att bestående kundrelationer 

är nödvändiga för en långvarig och framgångsrik affärsverksamhet (Hess, Story & Danes 

2011:14; Aaker, Fournier & Brasel 2008:1; Gurviez & Korchia 2003:3; Grönroos 1994:4). 

Lojala kunder medför inte bara finansiella fördelar utan kan i bästa fall fungera som aktiva 

varumärkesambassadörer. Fokusen för nya undersökningar har därmed i allt större 

utsträckning riktats mot konsumenterna och deras relation med företag och speciellt 

varumärken (Brakus, Schmitt & Zarantonello 2009:52; Aaker et al. 2008:1; Veloutsou 

2007:7). Största delen av de undersökningar som analyserar relationer har haft fokus på 

den sociala länk som formas mellan konsumenten och den nödvändiga stödprocessen.  

Företag kan använda sina varumärken till att skapa och kvarhålla relationer med 

konsumenterna och därför är det viktigt att man förstår denna specifika 
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varumärkesrelation. Undersökningar som behandlar denna typ av varumärkesrelation är 

fortfarande knappa, speciellt då det kommer till produkterrelationer jämfört med 

servicerelationer. (Veloutsou 2007:7)  

Ämnet varumärkesrelationer (eng. brand relationships) är ännu inte så väl undersökt och 

det saknas en entydig definition av begreppet (Veloutsou 2007:9). Avsikten med detta 

arbete är ändå inte att sammanställa en klar definition utan snarare att få en djupare och 

enhetligare insyn i ämnet och mer specifikt studera olika relationsformer. Kundrelationer i 

sig är däremot ett ämne som erbjuder bra forskningar och definitioner, men det finns ett 

klart gap i litteraturen då det kommer till att förstå kundernas relationer med varumärken 

(Aaker et al. 2008:1; Veloutsou 2007:7; Fournier 1998:343). Att komma åt och verkligen 

förstå varför, när och i hurdan form som konsumenterna söker och värderar pågående 

relationer med varumärken är ännu relativt oklart (Veloutsou 2007:9; Fournier 1998:343; 

Frederik & Webster 1992:6). De undersökningar som gjorts har varigt selektiva i sitt urval 

alternativt har de fokuserat på ett visst område som t.ex. kärlek (Shimp & Madden 1988), 

pålitlighet (Hess 1995), minoritetsgrupper (Kates 2000) eller så har undersökningen 

avslutats då men fått en klarare uppfattning om samverkan mellan konsumenten och 

varumärket (Fournier 1998:344). Det finns exempelvis fortfarande gap i kunskap om 

männens och kvinnornas relationer på olika varumärkesnivåer (Zayer & Neier 2011:84). 

Fournier (1998) anser att det högst antagligen existerar skillnader mellan män och kvinnors 

relationer med varumärken och hänvisar då till tidigare forskningar som påstår att kvinnor 

de facto uppvisar mer och starkare ömsesidiga relationer samt varumärkesengagemang än 

vad män gör. Det kan därför vara motiverat att undersöka såväl män som kvinnors 

varumärkesrelationer för att få en djupare förståelse. 

Varumärkeslojalitet erbjuder en bra grund för konsument-varumärkesrelationsforskning 

eftersom lojalitet har en väldigt grundläggande roll i relationskonceptet.  Begreppet 

lojalitet brukar ofta definieras som långsiktigt, engagerat och känsloladdat och i 

relationsforskning ligger fokusen därför oftast på dessa karaktäristikan. Detta har igen 

många gånger lett till att man bortser från de många andra relationsformer som kan 

beskriva en konsument-varumärkesrelation för att endast koncentrera sig på de 

ovannämnda karakteristikorna. Det är kanske mot denna bakgrund som 

relationsforskningen har utvecklats något långsammare. (Fournier 1998:343) 
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Relationsperspektivet lägger fram ett förslag till en djupare förståelse av varumärkes 

lojalitet samt framhäver en mer ingående kunskap om konsumenternas egentliga behov 

samtidigt som metaforen hjälper företag att skapa bättre produkter och 

marknadsföringsaktiviteter åt konsumenterna (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:443; Monga 

2002). Går man till relationens kärna kan man säga att relationer är meningsfulla; de både 

för med och strukturerar meningen i vårt liv (Fournier 1998:345). Vår 

personlighetsutveckling är till stort beroende av de relationer som samlas kring oss och 

meningsfulla relationer kan ändra vår självkänsla eller förstärkas genom självförtroende 

och värdighet (Hinde, Finkenauer & Auhagen 2001:187; Fournier 1998:345). Eftersom en 

relation är just det vad relationen betyder för de involverade personerna, krävs det för att 

förstå en relation att man behärskar de värden som relationen står för (Hinde et al. 

2001:187; Fournier 1998:345). Fournier (1998) har identifierat tre centrala värden; 

psykologiska-, sociokulturella- och relationsvärden. Man kan säga att de här värden 

fungerar som en ram där relationens innebörd formas och utvecklas för de involverande 

parterna (Fournier 1998:346). 

Relationer kan vidare hjälpa oss att lösa gåtor i livet, hjälpa oss att få svar till djupare 

bekymmer eller spänningar som vi tampas med i vår vardag. Relationer kan existera på en 

undermedveten nivå, men styr och påverkar oss ändå. En relation kan också framföra 

viktiga livsuppgifter, sådana som påverkar vår uppfattning om oss själva och de olika 

situationerna som vi under vår livstid går igenom. Exempel på sådana situationer är 

skolgång, avläggande av examen, grundande av familj, fyrtioårskris, pensionering. Viktigt 

är att inse att en relation kan ha ett betydelsefullt inflytande på en persons liv eller på en 

person som är engagerad i relationen och detta kan ske på alla nivåer av relationen. 

(Fournier 1998:346) 

Varumärkesrelationsperspektivet kan dessutom hjälpa oss att förstå olika roller som 

varumärken har i konsumenternas liv. Bl.a. Aaker (1997) och Fournier (1998) påpekar att 

varumärken kan spela en mycket viktig roll i konsumentens vardag och kan fungera som 

ett verktyg som konsumenten kan kommunicera och uttrycka sig själva med. 

Varumärkesrelationer kan enligt Fournier (1998:366) uppstå från helt vardagliga 

upplevelser som med tiden blir allt djupare och meningsfullare. Fournier (1998:366) menar 

mer specifikt att konsumenterna inte bara för ihop varumärken till system för att underlätta 

vardagen, utan de gör detta för att skapa mening i sitt liv. Fournier (1998:367) påpekar 

dessutom att konsumenterna inte bara väljer varumärken, utan konsumenterna väljer 
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livsstilar. Det är viktigt att notera att den grundläggande konstruktionen av 

varumärkesrelationer inte är vad olika chefer ämnat eller ens vad varumärkesimagen är, 

utan det fundamentala är vad konsumenterna gör med varumärken för att skapa mening i 

sitt liv. Med andra ord är inte den bild och relation som konsumenterna skapar med 

varumärken nödvändigtvis densamma som företaget skapat och vill sälja utåt. Faktum är 

oftast att dessa två väldigt mycket skiljas åt och därför krävs det en helt ny 

begreppsbildning av varumärke och utgångspunkten är nu konsumenternas livserfarenhet. 

(Fournier 1998:367) 

Inom tjänstemarknadsföring har man märkt att alla konsumenter inte nödvändigtvis vill ha 

en relation med företaget eller de anställda. Eftersom fokusen i relationsmarknadsföring 

oftast ligger på långtidsförhållanden som utvecklas under en längre tidsperiod så tappar 

man mycket viktig information genom att utesluta alla andra relationsformer  

(Sweeney & Chew 2002:27), nämligen korta, ytliga eller negativa relationer. Det kan redan 

mot denna bakgrund vara av nytta för företag att lära sig mer om sina konsumenter och 

förstå de olika förhållandeformer som uppstår mellan konsumenten och varumärken 

(Fournier, Dobscha & Mick 1998:1). Faktumet är att konsumenternas erfarenheter i själva 

verket väldigt ofta avviker från vad företaget ämnat och detta kräver att företagen kommer 

på nya, relations- och erfarenhetsbaserade metoder för att analysera målgrupperna 

(Fournier 1998:367). På detta sätt kan företagen utveckla sina produkter och tjänster så att 

de finns något som tilltalar alla konsumenter vilket igen kräver att marknadsförarna i 

dagens läge måste vara mer mångsidiga och våga se och förstå konsumenternas relationer 

med varumärken. Det kan annars hända att konsumenterna blir irriterade på företaget och 

på deras konstanta uppvaktning om detta inte är något som konsumenten vill ha. 

Relationerna behöver nämligen inte alltid vara långsiktiga och invecklade, utan en relation 

kan lika väl vara negativ, privat, frivillig etc. (Sweeney & Chew 2002:27) 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Avhandlingens syfte är att studera relationsformer som kunden bildar med varumärken. 

Fokusen är på att utvidga den teoretiska referensramen med nya former av relationer som 

data påvisar. I studien kommer man att utgående från konsumenternas berättelser förstå 

och sammanställa olika relationsformer som är aktuella inom området för hygien och 

kosmetika.  

Av intresse är att undersöka den direkta relation som konsumenten formar med ett 
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varumärke och därmed kommer detta att vara fokus för undersökningen. Den indirekta 

relation, som konsumenterna formar med andra konsumenter om ett varumärke, kommer 

därmed inte att undersökas i denna avhandling eftersom undersökningen då skulle ha blivit 

för bred. En annan avgränsning är det valda produktområdet där fokusen kommer att vara 

på den fysiska produkten och inte på servicen som är förknippad med varumärket. Hygien 

och kosmetika innehåller grovt taget de produkter som kan förekomma i badrummet, dvs. 

allt från schampo till rakapparater eller smink till deodoranter.  

1.3 Definitioner 

I tabellen nedan (se tabell 1) finns några viktiga ord och begrepp som används 

genomgående i arbetet. Det är viktigt att genast i början definiera och hålla begreppen 

separat, vilket underlättar vidare läsning. Begreppet varumärke diskuteras mer ingående i 

kapitel 2.  

Tabell 1 – Definitioner  

Ord Definition 

Varumärke 

(eng. Brand) Ett namn, term, skylt, symbol, design eller en kombination av 
dessa som har för avsikt att identifiera varan eller servicen för en försäljare 
eller en grupp av försäljaren. Varumärkets syfte kan också vara att 
differentiera sig från konkurrenterna. (Kotler, Chadler, Brown & Adam 
1994:269)  

Relation 
Ömsesidig växelverkan, meningsfulla förhållanden, ett mångfaldigt 
fenomen som kan ta olika former, en pågående process som förändras med 
tiden (Fournier 1998). Definitionen aktuell inom varumärkesforskning. 

Varumärkes 
personlighet 

En samling av karaktärsdrag som konsumenten konstruerat. Konsumenten 
har baserat sina slutsatser på upprepade beteende observationer som 
utförts av varumärket som i sin tur styrs av varumärkets förvaltare eller av 
företaget. (Fournier 1998:268) 

Varumärkes lojalitet 

Varumärkes lojalitet karaktäriseras av upprepade köp som påverkas av 
konsumentens positiva attityd gentemot varumärket, inte upprepade 
uppköp på grund av vana. Varumärkes lojalitet kan börja av en objektiv 
orsak, men efter att ha existerat en längre tid och blivit marknadsfört av 
företaget så bli fästet lätt emotionellt. (Solomon, Bamossy, Askegaard & 
Hogg 2010:350) 

Varumärkes kvalité 

Konsumentens uppfattning om ett varumärkes förmåga att uppfylla 
förväntningarna. Kvalité är något som alla konsumenter efterfrågar men de 
har sällan all information som behövs om en produkt och det är företagens 
uppgift att förstå vad konsumenterna upplever som kvalité. (Aaker 1996:16) 

Varumärkes 
undvikande 

En händelse då konsumenten medvetet väljer att avstå från att köpa ett 
varumärke. En sådan händelse ska dock inte vara beroende av varans höga 
pris, otillgänglighet, svårkomlighet eller annan liknande orsak. (Lee, Motion 
& Conroy 2008:169) 
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1.4 Avhandlingens uppläggning 

Arbetets första kapitel är en introduktion till avhandlingens forskningsämne där 

problemområdet, arbetets syfte, avgränsningar och viktiga definitioner presenterades och 

diskuterades.  I följande kapitel (kapitel 2) presenteras tidigare studier, relevanta teorier 

och modeller angående varumärkesrelationer. I den teoretiska referensramen ingår också 

ett avsnitt om kritik gällande varumärkesrelationssynsättet, som framförs mer som ett stöd 

för kritiskt tänkande. 

Avhandlingens empiriska studie baserade sig på åtta intervjuer i kombination med 

observationer från intervjutillfällen. Det kvalitativa angreppssättet var att föredra med 

tanke på avhandlingens syfte, nämligen att få en djupare insyn i ämnet. Tidigare studier om 

varumärkesrelationer har främst varit kvalitativa, då syftet oftast varit att förstå 

konsumenternas synvinkel. Mer detaljerad information om denna studies metod samt urval 

presenteras i kapitel 3. Kapitlet behandlar ytterligare hur det insamlade data kommer att 

analyseras samt forskningskvalitén diskuteras.  

I kapitel 4 presenteras resultaten gällande varumärkesrelationer. Kapitlet är strukturerat i 

enlighet med den teoretiska referensramen för att skapa en bättre struktur i arbetet. Man 

har använt direkta citat från intervjuerna, för att bättre motivera forskarens tankegångar 

och slutsatser. Kapitlet diskuterar varje relationsform skilt för sig och en jämförelse med 

teorin görs då syfte var att göra en kompletterande studie samt utvidga teoretiska 

referensramen med nya relationsformer. Slutligen presenteras de nya relationsformerna och 

kapitlet avslutas med ett sammanfattande kapitel där de mest relevanta resultaten lyfts 

fram.  

I arbetets sista kapitel (kapitel 5) förs en sammanfattande diskussion. Kapitel inkluderar de 

viktigaste resultaten och intressanta teman lyfts fram och diskuteras. Ytterligare 

presenteras teoretiska och företagsmässiga implikationer samt idéer till fortsatta studier. 
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2 Konsumenternas relationer med varumärken  

I detta kapitel presenteras ett omfattande relations orienterat synsätt för relationer mellan 

konsumenter och varumärken där de mest relevanta teorier och modeller diskuteras med 

tanke på avhandlingens syfte. Först följer en kort beskrivning om vad ett varumärke 

egentligen är. Efter detta diskuteras varumärket som en relationspart eftersom detta ger en 

mer djupgående kunskap och förståelse om det undersökta ämnet. Sedan framförs kritik 

gentemot konsument-varumärkesrelationssynsättet där en konstruktiv diskussion förs kring 

ämnet. Efter detta presenteras några relevanta modeller som närmare undersöker relations 

kvalité, vilket är grunden för relationsperspektivet och därmed mycket relevant för vidare 

läsning. Därefter presenteras Fourniers (1998) studie. Fournier var en av de första att 

försöka förstå konsumenternas relationer med varumärken och kan därför sägas vara en 

föregångare. Hennes arbete har fungerat som en bas för fortsatta studier och har flitigt 

citerats i senare undersökningar. Efter detta diskuteras varumärkes undvikande där fokusen 

ligger på negativa relationer, vilka är minst lika viktiga som positiva relationer. I följande 

kapitel presenteras vad denna studie kommer att bygga på, vilka modeller som inkluderas i 

den empiriska undersökning och slutligen avslutas kapitel två med en kort sammanfattning.   

2.1 Vad är ett varumärke 

Begreppet varumärke kan definieras på många sätt, men Kotler, Chadler, Brown & Adam 

(1994) ger kanske den mest övergripande definitionen. De beskriver ett varumärke som ett 

namn, en term, ett tecken, en symbol, en konstruktion eller en kombination av dessa vars 

syfte är att identifiera varor eller service för en eller flera försäljare. Ett varumärkes syfte 

kan också vara att differentiera sig mot konkurrerande märken (Kotler et al. 1994: 269). 

Varumärket hjälper samtidigt också konsumenten att upprätta och förstärka sin önskade 

identitet, såväl för sig själv som för andra. Marknaden fungerar som en stor arena där 

konsumenterna får välja ut de varumärken som de anser att uttrycker deras kulturella 

betydelse och identitet. (Zayer & Neier 2011:98)  

Sweeney & Chew (2002) anser att ett varumärke är mycket mer än en källa till identitet 

eller differentiering. De menar att ett varumärke är länken mellan företaget, 

marknadsföringsaktiviteterna och konsumenternas uppfattning. Denna uppfattning gäller 

främst de funktionella och emotionella element som kan upplevas med varumärket 

alternativt det sätt som märket presenterar sig själv på. Sweeney & Chew (2002) föreslår 
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att just denna länk kan ses som en relation mellan konsumenterna och varumärken och att 

närmare förstå detta förhållande kan hjälpa både marknadsförare och företag att förbättra 

varumärkets värde. (Sweeney & Chew 2002:26) 

Varumärken kan vidare ses som enheter med personliga karaktärer vilka är väldigt lik våra 

mänskliga drag och till dem har konsumenterna lätt att relatera sig till (Blackston 2000; 

Fournier 1998; Aaker 1997). Det är också förstått att konsumenterna kan ha anknytningar 

till produkter, service eller annat slag av erbjudanden som t.ex. den musik som spelas i 

butiker. (Veloutsou 2009:127; Fournier 1998; Aaker 1997). Konsumenterna utvecklar 

känslor gentemot sina varumärken till en grad att man börjat föreslå olika slag av 

relationsformer som varierar i både styrka och längd (Veloutsou 2009:127, Fournier 

1998:362). Cleopatra Veloutsou (2009) hävdar i sin artikel att det finns två typer av 

relationer som konsumenterna kan ha med varumärken. Den första är en direkt relation 

som konsumenterna formar med ett visst varumärke medan den andra typen baserar sig på 

den indirekta anknytning som konsumenterna formar med andra konsumenter om ett 

varumärke. I det senare alternativet fungerar varumärket mer som en agent som främjar att 

andra förhållanden med konsumenter uppstår och är därmed en indirekt relation. Ett bra 

exempel är sådana grupper där konsumenter som beundrar ett visst märke samlas, umgås 

och går med i grupper vars huvudsyfte är själva varumärket och diskuterar sedan kring det. 

(Veloutsou 2009:128)  

2.2 Varumärket som en relationspart 

Varumärken kan beskrivas av konsumenter som vänliga eller intressanta, vilket indikerar 

att vi delar ut beskrivande attribut åt våra varumärken (Sweeney & Chew 2002:28). 

Blackston (2000:102) anser att man kan se ett varumärke som en person som konsumenten 

sedan väljer att antingen ha en relation med eller inte. För att en relation ska existera krävs 

det att växelverkan mellan parterna fungerar (Veloutsou 2007:10; Fournier 1998:344). 

Detta betyder att båda parterna måste påverka, definiera och omdefiniera relationen 

(Sweeney & Chew 2002:28; Fournier 1998:344). Ett annat nödvändigt kriterium för en 

fungerande relation är att växelverkan är ömsesidig och meningsfull, men samtidigt måste 

vi förstå att relationer är komplexa processer eftersom de varierar i både form samt ändras 

med tiden (Zayer & Neier 2011:83; Veloutsou 2007:10). Relationer både påverkar och blir 

påverkade av den omgivning som de omges av (Fournier 1998: 346). Fournier (1998) 
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presenterar fem sociokulturella faktorer som anses ha en inverkan på relationers särdrag. 

Dessa är ålder, livscykel, kön, familj/socialt nätverk och kultur.  

Relationer med mentala avbildningar (eng. images), mer specifikt symboler och objekt, är 

bara en av Gummessons (1994:11–14) många relationsaspekter som kan användas då man 

vill förstå och analysera olika relationer. Det är uppfattat att konsumenterna formar 

relationer med varumärken för att minska på sina urvalsmöjligheter (Sheth och Parvatiyar 

1995:398–399). De fästen som konsumenterna har med specifika varumärken eller service, 

är till sin natur väldigt lik och därför kan man mot denna bakgrund argumentera för att 

konsumenterna utvecklar relationer med sina varumärken (Veloutsou 2007:8). Existensen 

av varumärkesrelationer har i flera sammanhang blivit påvisade och det framgår tydligt i 

väl definierade konsumentgrupper eller subkulturer (Veloutsou 2007:11). Ett bra exempel 

är homosexuella mäns specifika relationer med sina varumärken (Kates 2000), vilket 

diskuteras mer ingående senare i arbetet. 

Antagandet att konsumenternas agerande har en inverkan på relationen och 

relationsdynamiken är förstått, men att kunna se varumärket som en aktiv part känns ännu 

för många främmande (Fournier 1998:344). Detta är dock något som definitivt är värt att 

notera. Ett sätt att försöka se varumärket som en relationspart är att fokusera på de olika 

sätt som varumärket animeras, förmänskligas eller personifieras på (Fournier 1998:344). 

Aaker (1997) menar att konsumenterna inte har några problem med att genomgående ge 

personligheter åt livlösa varumärkesobjekt eller att tänka på varumärken som om de vore 

av mänsklig karaktär. Eftersom konsumenterna accepterar annonsörernas försök att 

personifiera varumärken och därmed livar upp varumärken i överensstämmelse med vad de 

själv tycker, påvisar detta en viss villighet från konsumenternas sida att se varumärket som 

en aktiv part i relationsdyaden. (Sweeney & Chew 2002:28; Fournier 1998:345).  

Blackston (2000:102) anser att varumärkesrelationer är en naturlig följd av 

varumärkespersonligheter. Då man diskuterar varumärkespersonligheter är det vanligt att 

konsumenterna beskriver ett varumärke som pålitligt eller vänligt. Samma beslut gör man 

med andra människor då man beskriver en person som övertygande, skrämmande eller 

kanske som aggressiv. Man gör kvalificerade uttalanden om andra personers 

personlighetsdrag på basen av hur dessa är relaterade till egna personlighetsdrag och 

värderingar. Varför inte då göra detsamma med varumärken? (Blackston 2000:102)  
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Man har märkt att varumärkesrelationer ofta leder till ökade marknadsandelar och vinst 

samtidigt som det ger ett konkurrenskraftigt språng åt företaget (Carr 1996:4). Dessutom 

hjälper varumärkesrelationer företag att förbättra marknadsföringsbeslut om bl.a. 

produktpositionering och marknadsföringen kring produkten (Carr 1996:4; Schlueter 

1992:4). Varumärkesrelationer har också fördelar för konsumenterna, eftersom relationerna 

bl.a. försäkrar konsumenten om en överensstämmande produkt kvalité. Detta tillåter 

konsumenten att uttrycka sig emotionellt eller socialt bl.a. genom att uttrycka sig till andra 

människor om produkten (Sweeney & Chew 2002:26). 

Att använda sig av talesmän (t.ex. kända personer) för varumärken har visat sig vara 

effektivt eftersom de lyfter upp innebörden av produkten genom praktisk användning 

(Fournier 1998:345; McCracken 1989:311). Det kan också vara att talesmannens 

personlighetsdrag är så lik varumärkets att varumärket blir en del av talesmannen (Fournier 

1998:345). McCracken (1989:311) anser dessutom att talesmän är speciellt effektiva 

eftersom de ofta blir själen i reklamen. Man kan också försöka skapa en stark personlig 

association för varumärket och kan då t.ex. hänvisa till det tvättmedel som mormor alltid 

använde eller det rakvatten som pojkvännen använde. På detta sätt förknippar konsumenten 

starkt varumärket med det förflutna jaget och kan leva sig så starkt in i situationen att det 

väcker starka känslor av trygghet vid användning av produkten. Varumärken som man fått 

i gåva av någon är oftast kopplade till den person man fått gåvan av och konsumenten livar 

lätt upp varumärket med hjälp av gåvogivarens personlighetsdrag. (Fournier 1998:345)  

Fournier (1998:345) påpekar ändå att ett varumärke för att kunna fungera som en legitim 

relationspart måste uppnå en del konkreta kvalifikationer och fungera som en aktiv och 

bidragande part i relationen. Detta kan t.ex. uppnås genom olika 

marknadsföringsaktiviteter eller genom levande varumärkeskarakteristikan. Det finns dock 

fortfarande brister inom detta tankesätt, att se ett själlöst varumärke som en aktiv part i en 

relation som grundar sig på tanken om växelverkan. Ett varumärke kan visserligen präglas 

av ovan nämnda karakteristikan, men är ändå inte en levande enhet. Faktum är att 

varumärket saknar objektiv existens. Varumärket är helt enkelt en samling av uppfattningar 

som konsumenterna själva skapat. Varumärket kan därmed inte agera, tänka eller känna av 

sig själv. Ända sättet som varumärket kan tänkas göra dessa saker är genom annonsörerna 

som administrerar det. (Sweeney & Chew 2002:28, Fournier 1998:345) 
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2.3 Kritik mot varumärkesrelationssynsättet 

Fastän existerande undersökningar stöder tanken om konsument-varumärkesrelationer 

finns det såväl konsumenter som forskare som inte är övertygade, alternativt är ovilliga att 

förstå hur konsumenterna bildar relationer med varumärken. I detta avsnitt kommer man 

att framföra de motargument som finns och kort diskutera kring dem. Denna empiriska 

illustration presenteras inte för att påvisa teorins ogiltighet utan framförs mer som ett stöd 

för kritiskt tänkande och betonar de områden som möjligtvis kräver en omdefiniering.  

Bengtsson (2003:154) påpekar att fast varumärkesrelationer är ett lovande sätt att se och 

förstå konsument-varumärkesbeteende så finns det fortfarande brister i tankesättet. Mest 

kritik har riktats mot genomförbarheten av att noggrant kunna påvisa hur konsumenterna 

samspelar med varumärken (Bengtsson 2003:154). Genom att argumentera för att 

varumärkesrelationer är ett lätt begripligt koncept (Blackston 1993) menar Bengtsson 

(2003) att man många gånger tar konsument-varumärkesrelationer för givet, utan att 

kritiskt diskutera dess verkliga överförbarhet. Visserligen finns det många undersökningar 

vars syfte har varit att kvalificera varumärket som en relationspart (bl.a. Fournier 1998) 

och det är också förstått att konsumenterna ger mänskliga attribut åt varumärken, men detta 

betyder inte att sociopsykologiska teorierna är direkt överförbara på den relation som 

konsumenterna bildar med varumärken (Bengtsson 2003:154). Bengtsson (2003) vill 

därmed att man kritiskt ska tänka igenom och analysera sammanhanget mellan 

konsumenterna och varumärken samtidigt som man diskuterar de begränsningar som finns 

med att överföra ömsesidiga relationsteorier på detta specifika koncept. 

Fournier (1998) anser att ett varumärke bl.a. genom olika marknadsföringsaktiviteter 

legitimeras till en relationspart. Den grundläggande idén är att konsumenterna översätter 

olika aktiviteter som är förknippade med varumärket och formar varumärkets 

personligheter utifrån detta. Därför menar Fournier (1998) att varumärket kan ses som en 

aktiv part i relationsdyaden. Bengtsson (2003) menar att man här måste vara kritisk och 

kolla närmare, då personifieringen av ett varumärke inte nödvändigtvis gör varumärket till 

en aktiv part för konsumenten. Varumärke är trots allt ett livlöst objekt som endast kan 

svara på ett väldigt standardiserat sätt då det inte av sig själv kan tänka eller känna. 

Eftersom växelverkan mellan konsument och varumärke många gånger saknas är detta en 

potentiell grund som indikerar att en omdefiniering vore på plats. (Bengtsson 2003:155) 
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Bengtsson (2003:155) hävdar även att den relation som konsumenterna har med 

varumärken i många aspekter skiljer sig från den relation man formar med personer. Då 

varumärket inte på en individuell nivå kan svara eller ens reagera på konsumenternas krav, 

bli förhållandet därmed och sakna ett mycket viktigt attribut som karaktäriserar en 

personlig relation (Bengtsson 2003:155). Visserligen kan konsumenterna ringa upp 

kundservicen och på detta sätt uppnå individualiserad service, men då är konsumenten 

troligen medveten om att de är i kontakt med en människa och inte med själva varumärket 

(Bengtsson 2003:155). Våra egna personliga förhållanden skiljer sig redan sinsemellan 

märkvärdigt, exempelvis jämför ett affärsförhållande med ett kompisförhållande (Prince & 

Arnould 1999). Bengtsson (2003) tror därför att det eventuellt kan existera en liknande 

skillnad mellan mänskliga förhållanden och konsument-varumärkesförhållanden. Kanske 

är det bara vokabulären som bör uppdateras för att bättre beskriva konsument-

varumärkesförhållanden och varumärkeskvalité, så att det bättre lämpar sig att beskriva 

mindre seriösa förhållandeformer (Bengtsson 2003). 

Andra delar under kritik är engagemang, ömsesidig växelverkan och intimitet i konsument-

varumärkesrelationer (detta behandlas mer ingående i följande kapitel, relationskvalité och 

modeller), där speciellt saknande av ömsesidig växelverkan gör konstruktionen 

problematisk (Bengtsson 2003:156). Engagemang genereras i ett förhållande då en individ 

ger av sig själv till någon annan (Giddens 1992:137) medan varumärkesrelationer primärt 

är ensidiga och gör därmed ömsesidigt engagemang mer problematiskt (Bengtsson 

2003:156). Man engagerar och fäster sig oftast i någon annan eftersom denna delar samma 

mål medan många konsumenter inte känner att ett varumärke kan engagera sig till den 

enskilda konsumenten (Bengtsson 2003:156). Då konsumenter visar sig skeptiska mot 

tanken av att ha en relation med ett varumärke är detta oftast beroende på att det saknas 

ömsesidigt engagemang i förhållandet (Bengtsson 2003:156). Liknande reaktioner kan 

komma emot då man diskuterar ömsesidigt beroende, då en konsument lätt kan känna att 

denna är beroende av ett varumärke medan det kan vara svårt att förstå hur ett varumärke 

kan vara beroende av den enskilda konsumenten (Bengtsson 2003:156). Visserligen måste 

företagen få sina varumärken sålda, men detta är sällan riktat mot en enskild konsument 

och för konsumenten kan varumärken oftast kännas anonyma i den bemärkelsen att det 

knappast för företaget spelar någon roll ifall konsumenten istället köper en annan produkt 

(Bengtsson 2003:156).  
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Intimitet hör igen till ett av de mest personliga elementen i ett förhållande och är en 

exklusiv rätt som man väljer att antingen dela med eller hålla för sig själv, men är 

samtidigt det som gör förhållanden intima (Bengtsson 2003:156). Konsumenten kan inte 

dela med sig av sin livshistoria till varumärket eftersom varumärket är livlöst. Bengtsson 

(2003:157) föreslår slutligen i enlighet med vad Belk (1988) också tycker, att man istället 

för att försöka se konsument-varumärkesförhållandet som en tvåsidig relation (person-

märke), se det som en tresidig relation (person-märke-person). Varumärken kan vara 

budbäraren som genererar intimitet i en human relation och kan på detta sätt stärka 

konsumenternas relationer med varumärken (Bengtsson 2003:157).  

2.4 Relationskvalité och modeller 

Begreppen varumärkeskvalité och varumärkeslojalitet är varandra väldigt lik i den 

bemärkelsen att båda begreppen försöker greppa den styrka som finns mellan konsumenten 

och varumärket samt försöker förutspå hur stabil och hållbar relationen är (Fournier 

1998:367). En välkonstruerad modell som mäter relationskvalité kan fungera som en bra 

grund för att utvärdera konsumenternas olika förhållandeformer. Relationskvalité är en av 

de mest undersökta variablerna i existerande litteratur om människorelationer. Kvalité som 

variabel har påvisats kunna förutspå många viktiga konsekvenser i en relation, bl.a. 

stabilitet och tillfredställelse, anpassning, ensidig tillhörighet, reaktion mot förräderi samt 

respons gentemot attraktiva alternativ. Kvalité är kanske den variabeln som bäst kan 

förklara hur en relation med ett varumärke får sin början. (Fournier 1998:363)  

Som tidigare nämndes har relationsmetaforen lyfts upp i allt fler studier eftersom det ger 

oss en djupare förståelse av relationen mellan konsumenterna och varumärken. Det finns 

ändå få studier som rent empiriskt undersökt konsument-varumärkesmodellerna och 

Breivik & ThorbjØrnsen (2008) har därför gjort en jämförelse mellan två mycket flitigt 

använda relationsmodeller (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:443). De två modellerna som 

valdes till deras undersökning var BRQ-modellen (varumärkesrelationskvalité; eng. Brand 

Relationship Quality) som utvecklades av Fournier (1998) och RI (investering i relation; 

eng. Relationship Investment) som utvecklades av Rusbult (1980).  Breivik & 

ThorbjØrnsen (2008:444) argumenterar för sitt val av just dessa två modellen enligt 

följande:  
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 modellerna har en liknande bakgrund eftersom båda har sitt ursprung i social 

psykologi med fokus på nära relationer 

 modellerna är sinsemellan jämförbara med tanke på att begreppen som används i 

själva modellerna har sitt ursprung från samma ämnesområde  

 modellerna är de mest tillämpande och använda relationsmodeller inom forskning 

av varumärkes administration  

 båda har samma huvudsyfte i och med att de försöker förklara och erbjuda en 

allmän struktur för konsument-varumärkesrelationer 

Nedan följer en närmare presentation av modellerna enskilt. 

2.4.1 Brand Relationship Quality -modellen  

Brand Relationship Quality -modellen (hädanefter BRQ-modellen) utvecklades av 

Fournier (1998) och tar i beaktan flera relationsdimensioner som inverkar på förhållandets 

kvalité, stabilitet och hållbarhet (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:445; Fournier 1998:363). 

BRQ-modellen är ett kundbaserat mått av konsument-varumärkesrelationens styrka samt 

djup. Modellen innehåller sex olika underdimensioner, vilka är kärlek/passion, självkänsla, 

engagemang, ömsesidigt beroende, intimitet och kvalité av partner. (Breivik & 

ThorbjØrnsen 2008:445) Strukturen är avbildad i Figur 1.    

Figur 1 – BRQ -modellen 

 

Källa: Fournier 1998 
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De olika dimensionerna har identifierats via olika djupintervjuer av Fournier (1998) men 

dess teoretiska ursprung kan hittas i olika relationsteorier utvecklade av bl.a. Kelly & 

Thibaut (1978) och Berscheid & Reis (1998). De olika dimensionerna fungerar som 

indikatorer för att analysera kvalitén av den generella relationen men Fournier (1998:363) 

betonar att modellen endast är preliminär och vissa sammanband mellan de olika 

dimensionerna och konsumenternas handlingar förblir odefinierade. Modellen visar att det 

krävs mer än bara positiva känslor för att upprätthålla en relation. Viktiga särdrag i en 

fungerande relation är känslo- och försörjningsfäste (kärlek/passion och självkänsla), 

beteendefäste (ömsesidigt beroende och engagemang) och stödande kognitiv tilltro 

(intimitet och kvalité av partner). Dessa särdrag kombinerat ger relationen styrka och 

varaktighet. (Fournier 1998:363) 

Kärlek/Passion. I kärnan av en stark varumärkesrelation är en grund som är väldigt lik 

kärlek. Konsumenter i starka varumärkesrelationer känner lätt att någonting saknas då de 

inte använt varumärket på en tid. Starka varumärken karaktäriseras ofta som oersättliga 

och unika till en grad att det uppstår separationsångest om varan inte mera skulle kunna 

fås. (Fournier 1998:364) 

Självkänsla. Denna dimension förklarar hur mycket varumärket bidrar till att lösa 

bekymmer angående identitet och uttrycker därför en signifikant del av konsumenten. 

Denna dimension varierar i tidshorisont och varierar från gamla (nostalgiska) till nutids 

och framtida (möjliga och önskade) jaget. Varumärken karaktäriseras som säkra, unika och 

beroende. (Fournier 1998:364) 

Engagemang. Hör grad av engagemang är vanligt bland starka varumärkesförhållanden. 

Konsumenterna känner sig oftast emotionellt bundna till sina varumärken och känner att de 

aldrig vill byta bort alternativt kan de känna att de investerat mycket i relationen att de 

därför inte vill byta.  (Fournier 1998:365) 

Ömsesidigt beroende. Starka varumärkes förhållanden präglades ofta av en hög grad av 

ömsesidigt beroende mellan konsumenten och varumärket. Denna dimension omfattar ofta 

förekommande interaktioner samt ökade och mångsidigare varumärkes 

relationsorienterade aktiviteter. Vardagliga förhållandeformer av denna karaktär kan leva 

vidare trots en låg nivå av känslomässigt och intimt engagemang. (Fournier 1998:364) 
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Intimitet. I kärnan av mycket starka varumärkesrelationer finns ett antagande om att 

produkten är överlägsen och oersättlig. Konsumenterna ger djupare mening åt sina 

varumärken med hjälp av reklam och delar emellanåt ut egna smeknamn åt sina 

varumärken. (Fournier 1998:365)   

Kvalité av partner. Här evaluerar konsumenten sitt varumärke, hur bra det presterar och 

lever upp till konsumentens förväntningar i förhållandet. Konsumenten värderar bl.a. 

varumärkets pålitlighet, förutsägbarhet, huruvida varumärket håller fast vid de regler som 

präglar ett förhållande, förtroende att varumärket gör vad det är ämnat att göra samt en 

känsla av trygghet för de saker som varumärket gör. (Fournier 1998:365) 

Kvalitén av konsument-varumärkesrelationer kan med andra ord utvecklas genom 

meningsfulla aktiviteter. BRQ-modellen vill förklara hur olika aktiviteter kan antigen 

stärka eller sänka på BRQ:s utfall (Fournier 1998:365). Modellen ger tydliga riktlinjer om 

hur starka varumärkesrelationer uppstår och förklarar den process genom vilket stabilitet 

uppnås eller inte uppnås med tiden (Fournier 1998:367). Marknadsförare borde alltså 

försöka påverka BRQ-faktorerna direkt eftersom detta påverkar den allmänna kvalitén av 

varumärkesrelationen (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:446). I praktiken kan detta dock vara 

svårt eftersom de olika faktorerna inte korrelerar direkt med varandra och det saknas en 

djupare förståelse för hur modellen fungerar (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:446). Fournier 

(1998) medger dock att olika kombinationer kan resultera i olika konsekvenser och utfall, 

t.ex. en relation som karaktäriseras av en hög kvalité av partner och ömsesidigt beroende 

och med de andra faktorerna som relativt låga, skulle resultera i en låg sannolikhet till 

återköp. Tar vi en relation som präglas av hög grad av engagemang men med låg grad av 

kvalité av partner, är sannolikheten till återköp högre fast BRQ-värdet för dessa två 

relationsförhållanden kan vara samma. (Breivik & ThorbjØrnsen 2008:446)  

2.4.2 Relationship Investment -modellen  

Relationship Investment -modellen (hädanefter RI -modellen) baserar sig på en äldre 

modell (ömsesidigt beroende-modellen; eng. Interdependency Model) som skapades av 

Kelly & Thibaut (1979). Modellen bestod då av två typer av beroende förhållanden; 

tillfredställelse med den nuvarande partnern och kvalitén av alternativ (Breivik & 

ThorbjØrnsen 2008:447). Rusbult (1980:172) ansåg dock att det inte räcker med dessa två 

förhållandefaktorer för att förklara beroendeförhållanden. Rusbult (1980:172) påstår att 

förhållanden inte skulle hålla ut om de endast baserade sig på tillfredställelse och kvalité av 
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andra förhållanden eftersom de skulle falla isär genast då motgångar kommer emot. 

Faktum är att förhållanden oftast fortsätter fast det finns alternativa förhållanden 

tillgängliga, även då det nuvarande förhållandet inte är så tillfredställande (Rusbult, Martz 

& Agnew 1998:359). Rusbult (1980) lägger därmed till ytterligare två faktorer till 

modellen: investering i relationen och personligt engagemang. Modellen är avbildad i 

Figur 2. 

Figur 2 – RI -modellen 

 

Källa: Rusbult 1980 

Modellen har redan före sin uppgradering flitigt använts i 

relationsmarknadsföringsundersökningar, men har nu efter Rusbults (1980) utveckling 

börjat tillämpas allt bredare. RI-modellen har använts bl.a. i konsument-varumärkes 

relationsundersökningar (för närmare studier se t.ex. Sung & Campbell 2009; Nysveen, 

Pedersen, ThorbjØrnsen & Berthon 2005). Modellen består av fyra komponenter som 

stöder förutsägelsen av kvalitén och stabiliteten av en relation. Personligt engagemang är 

en väldigt central komponent i RI-modellen, speciellt då man vill analysera uthållighet. 

Beroende nivån hänvisar till den grad som konsumenterna känner att de har ett behov av 

relationen alternativt förlitar sig på förhållandet. Beroende är en väldigt grundläggande 

relationsform, ett tillstånd som beskriver den beroendeframkallande känslan av att vilja 

hållas kvar (känna sig tillfredsställd), behov av att vara kvar (ha höga investeringar) eller 

måsta vara kvar (bara ha dåliga alternativ) i en relation. (Rusbult et al. 1998:359–360)  
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Hur blir en konsument då beroende av ett förhållande? Det finns tre huvudsakliga faktorer 

som kan förklara detta, vilka är:  

Tillfredställelse. De positiva och negativa känslorna som uppstår under en relation har en 

klar inverkan. Tillfredställelsen ökar då parten uppfyller de mest kritiska behoven och 

människan blir lätt beroende av relationen. (Rusbult et al. 1998:359) 

Kvalité av alternativ. Ett förhållande är också beroende av de olika tillgängliga alternativ 

som finns till hands. Denna komponent präglas av önskan efter det bästa möjliga 

alternativet och huruvida de mest kritiska behoven kunde bättre uppfyllas utanför den 

nuvarande relationen. (Rusbult et al. 1998:359) 

Investering i relation. Denna faktor hänvisar till det värde och betydelse som präglar 

relationen. Mer specifikt handlar detta om sådana resurser och investeringar som skulle 

minska betydligt eller helt försvinna om relationen plötsligt tog slut (Rusbult et al. 

1998:359). En del investeringar är direkta, som t.ex. tid och pengar medan andra 

investeringar är mer indirekta och tar form först då yttre resurser som gemensamma vänner 

eller egendom förknippas med relationen. Konsumenterna spenderar trots allt både tid och 

personlig insats på att lära känna nya produkter, tilläggsprodukter, kompletterande 

produkter, program och service som är förknippat med varumärket (Breivik & 

ThorbjØrnsen 2008: 447). Olika investeringar i relationen ökar förhållandets beroende 

eftersom just dessa investeringar ökar på kostnaden för att avsluta förhållandet (Rusbult et 

al. 1998:359). 

Dessa tre komponenter resulterar i att konsumenten känner sig mer engagerad och 

beroende av förhållandet. Personligt engagemang anger avsikten att hållas kvar i 

relationen, som tar i beaktan såväl den långsiktiga inriktningen till relationen som känslan 

av psykologisk bundenhet (Rusbult et al. 1998:359–360). Då människan är väldigt 

beroende av förhållandet så tenderar hon att känna sig samtidigt starkt engagerad (Rusbult 

et al. 1998:359–360). Enligt RI-modellen ökar en persons engagemang i relationen 

fortsättningsvis ända tills hon är nöjd med relationen, har inga andra bra alternativ och har 

investerat mycket i själva relationen (Breivik & ThorbjØrnsen 2008: 447). En nackdel med 

RI-modellen är att fokusen ligger på nära relationer vilket speciellt vid undersökning av 

konsument-varumärkesrelationer kan vara för begränsande då många relationer inte 

naturligt är av närstående slag (Breivik & ThorbjØrnsen 2008: 448). 
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2.5 Presentation av Fourniers (1998) studie 

Susan Fournier (1998) var en av de första att verkligen försöka förstå konsument-

varumärkesrelationer. Hon gjorde en ingående undersökning av tre kvinnor som hon 

intervjuade på djupet. Med sin undersökning visar Fournier (1998) fördelen med att förstå 

vilka roller varumärken kan ha i konsumenternas vardag och hennes artikel har 

karaktäriserats som en modern klassiker (Bengtsson 2003:154) och har fungerat som en 

bas för vidare undersökningar. Fournier (1998) identifierade först sju framstående 

varumärkesdimensioner eller beskrivningar som presenteras i tabell 2. Dimensionerna 

beskriver många relationsområden som existerar mellan konsumenterna och deras 

varumärken inom området för konsumtionsvaror (Fournier 1998).  

Tabell 2 – Varumärkesdimensioner 

Vem Varumärkesdimension 

Fournier (1998) Frivillig (avsiktligt valda) mot påtvingade 

Fournier (1998) Positiva mot negativa 

Fournier (1998) Intensiva mot ytliga (vardagliga) 

Fournier (1998) Bestående (långtids) mot kortsiktiga 

Fournier (1998) Offentliga mot privata 

Fournier (1998) Formella (roll- eller uppgiftsrelaterade) mot 

informella (personliga) 

Fournier (1998) Symmetriska mot asymmetriska 

Sweeney & Chew (2002) Dominans mot underordnande 

Sweeney & Chew (2002) Vänlig mot fientlig 

 

Fournier (1998) menar att de här relationsdimensionerna framhäver många 

relationsområden som i övrig litteratur endast får minimal uppmärksamhet och ger som 

exempel vardagliga relationer. Mycket oftare behandlas intensiva och långsiktiga 

förhållandeformer i konsumentrelationsmarknadsföring än ytliga och vardagliga. 

Preferensdrivna relationer får ofta mer utrymme i undersökningar än de relationer som 

präglas av undvikande karaktär eller relationer med negativa effekter. (Fournier 1998:361)  

Sweeney & Chew (2002:31) har i en senare undersökning om konsument-

varumärkesrelationer inom servicebranschen kommit upp med ytterligare två dimensioner 

som de vill tillägga Fourniers (1998) ursprungliga resultat. I Sweeney & Chews (2002) 

undersökning fick Fourniers (1998) alla sju dimensioner stöd, men de ansåg att det fanns 

rum för utvidgning. Dominans och underordnade relationsdimensionen påminner kanske 

till en viss mån Fourniers (1998) ursprungliga frivilliga mot påtvingade dimension. Den 
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nya dimensionen, dominans, präglas dock oftast av en omständighet där konsumenten mer 

eller mindre inte kan tåla ett alternativ och därför självmant väljer något annat märke. I 

underordnande förhållanden väljer konsumenten ett mindre oattraktivt alternativ bland 

några dåliga alternativ. Sweeney & Chew (2002:31) vill lyfta fram makt (eng. power) 

konceptet i denna relationsdimension vilket oftast leder till ökad konflikt och medgivande 

och kan därför lätt leda till bitterhet från konsumentens sida. (Sweeney & Chew 2002) 

Den andra nya dimensionen som Sweeney & Chew (2002) presenterar, vänlig mot 

fientligt, kan inte hållas helt separat från Fourniers (1998) dimension positiv mot negativ. 

Den nya dimensionen, vänlig mot fientlig, visar inte bara riktningen (positiv/negativ) av 

associationen gentemot den existerande relationen, utan beskriver dessutom relationssorten 

och de känslor som finns förknippade. Det är mot denna bakgrund som Sweeney & Chew 

(2002) vill lägga till ytterligare en dimension för att komplettera Fourniers (1998) 

ursprungliga modell. 

Utifrån Fourniers (1998) sju framstående relationsdimensionerna som presenterades ovan 

har Fournier (1998) utveckla femton relationsformer som presenteras i tabell 3. De här 

femton varumärkesrelationer hänför sig till den direkta relation som konsumenterna formar 

med sina varumärken, medan tabell 2 visade mångfalden av varumärkesrelationer där även 

mer ovanliga relationer som påtvingade, kortsiktiga eller privata får rum. Fournier 

(1998:361) menar att det är viktigt att kunna karaktärisera och beskriva de olika 

relationsformerna bl.a. på grund av att de olika relationsformerna ger upphov till olika 

specifika fördelar och kan därmed bidra till personlig undersökning. Då man vill undersöka 

eller värdera hur olika varumärkesrelationer påverkar personlighetsutveckling eller hur 

personligheter kan påverka varumärkesrelationer är det nödvändigt att ha väl strukturerade 

relationsformer (Fournier 1998:361). Med dessa 15 relationsformer ville Fournier (1998) 

utvidga förståelsen av varumärkes lojalitet och varumärkes personlighet. 
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Tabell 3 – Konsument-varumärkesrelationsformer  

Vem Relationsform Definition av relation 

Fournier (1998) Arrangerat äktenskap 
Ofrivillig sammanslutning som påtvingas av en tredje parts preferenser. Relationen ämnad för 
långvarigt och exklusivt engagemang fast till en låg känslomässig bundenhet. 

Fournier (1998) Sporadisk vänskap/kompisar  
Vänskap med låg inverkan och intimitet. Relationen karaktäriseras av oregelbundna och 
sporadiska engagemang med få förutsättningar för växelverkan eller belöning. 

Fournier (1998) Bekvämlighets äktenskap 
Långvarigt engagemang som fått inverkningar från omgivningen samt av noga övervägda 
alternativ. Relationen regleras av tillfredställande regler. 

Fournier (1998) Engagerat partnerskap  
Långvarig, frivilligt påbörjad och socialt stödd sammanslutning. Vidare beskrivs 
sammanslutningen som intim, förälskad, tillförlitlig och av ett engagemang att stanna ihop 
trots fientliga omständigheter. Anslutning till exklusiva regler förväntas. 

Fournier (1998) Bästa vänner 

Frivillig sammanslutning som baseras på principen av samverkan. Uthållighet säkras tack vare 
konstant positiv belöning. Relationen karaktäriseras vidare genom avslöjande av verkliga 
självet, ärlighet och intimitet. Överensstämmelse av parternas bild och personliga intressen är 
gemensamma. 

Fournier (1998) Kategoriserad vänskap 
Mycket speciellt, situationsmässigt avgränsat, pågående relation som karaktäriseras av en 
lägre intimitet än andra förhållandeformer. Relationen dock högre i belöning av social 
känslomässighet och ömsesidigt beroende. Lätt att inleda och avsluta. 

Fournier (1998) Släktskap Ofrivillig sammanslutning med ätliga knytningar. 

Fournier (1998) Tröstförhållande/undvikande  
En sammanslutning som präglas av en önskan att röra sig bort från tidigare eller tillgängliga 
parter. Detta i motsats till den attraktion man har till den valda partnern i sig. 

Fournier (1998) Barndoms vänskap 
Sällan engagerad, känsloladdad relation med minnen från barndomen. Utstrålar säkerhet och 
trygghet från ett tidigare jag. 

Fournier (1998) Frieri/uppvaktning Tillsvidare förhållande på väg till ett mer engagerat partnerskap.  

Fournier (1998) Beroende förhållande 
Tvångsmässigt, mycket emotionellt, själviska attraktioner som begrundas av känslor att den 
andra är obytbar. En separation från den andra orsakar ångest. Hög tolerans mot andras 
överskridande resultat. 

Fournier (1998) 
Kortvariga förhållanden/ 
fling 

Kortsiktiga, tidsbundna engagemang med höga emotionella belöningar, men saknar 
förpliktelse och ömsesidiga krav. 
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Fournier (1998) Fiendskap 
Intensiv relation som karaktäriseras av negativa känslor och en önskan att undvika eller vålla 
skada åt den andra. 

Fournier (1998) Hemliga förhållanden 
Högt känsloladdat och mycket privat förhållande som anses vara riskabelt om det läcker ut till 
offentligheten. 

Fournier (1998) Slaveri 
Icke frivillig sammanslutning som enbart styrs av önskan och lusten mot själva relationsparten. 
Relationen innehåller negativa känslor, men består på grund av omständigheterna. 

Kates (2000) Medlem i samfund 
En frivillig sammanslutning mellan de lokala och målgruppen. Förhållandet karakteriseras som 
positivt, tillförlitligt, lojalt och engagerat. Affärsverksamheten ses som en del av samfundet, 
som en del av umgänget. 

Kates (2000) Politiskt allierade 

En frivillig sammanslutning mellan stora och traditionella företag och målgruppen. 
Förhållandet karaktäriseras som positivt, ömsesidigt och består av en hög nivå av 
varumärkeslojalitet. Målgruppen köper varumärken för att legitimera det budskap som 
företaget vill sända. 

Kates (2000) Politisk fientlighet 
En intensivt negativ relation som närmare karaktäriseras av ovilja, avsky och undvikande samt 
en vilja att vålla eller påverka marknaden. Detta kan riktas mot människor, varumärken eller 
företag som inte stöder samma tänkande som målgruppen starkt står för. 

Sweeney & Chew (2002) Älska-hata relation 
Frivillig sammanslutning som är emotionellt intensiv. Karaktäriseras av både positiva och 
negativa känslor mot den andra. Fortsätter på grund av växelverkan eller positiva belöningar. 
Kan vara en vänlig eller fientlig sammanslutning. 

Zayer & Neier (2011) Billig träff/sällskap 
Relationen drivs intensivt av den känslighet som finns gentemot kostnaden som uppkommer 
av att vara med den parten. Oftast är dessa förhållanden korta eller tillfälliga, där det är lätt att 
inleda och avsluta förhållanden. 

Zayer & Neier (2011) Mentor 
Långtids, frivillig relation som är hög i socialt känslomässiga belöningar. Ofta medföljs en 
respekt samt en strävan att kunna överträffa relationspartnern.  

Zayer & Neier (2011) Affärspartner 
Frivillig relation utan intimitet. Relationen är verksam till sin natur och upprätthålls endast så 
att positiva belöningar kan nås. 
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Som det redan framgår från tabellen så finns det nyare undersökningar som baserar sig på 

det arbete som Fournier (1998) gjorde. Kates (2000) valde att undersöka homosexuellas 

varumärkesförhållanden, eftersom han var intresserad av att närmare förstå hur man kan 

karaktärisera förhållandet mellan de homosexuella och deras varumärken. Denna fråga var 

speciellt aktuell vid sekelskiftet och Kates (2000) ansåg att speciellt många större företag 

som IBM och IKEA försökte nå de homosexuella via olika marknadsföringsaktiviteter för 

att ytterligare höja kundlojaliteten (Kates 2000:494; Kates 1998). Kates (2000) vill bidra 

till Fourniers (1998) ursprungliga studie med ytterligare tre relationsformer vilka alla är av 

politisk karaktär. Kates (2000) tillägger medlem i samfund (eng. community members) som 

en relationsform eftersom detta speciellt för den undersökta minoritetsgruppen tog starkt 

uttryck. I Kates (2000) studie ville exempelvis de homosexuella stöda butiker och 

varumärken som upprätthölls av andra homosexuella. En annan relationsform som Kates 

(2000) ansåg vara nödvändig att tillägga var politiskt allierade. Här fungerade lite samma 

princip, nämligen att man stöder de företag och varumärken som står för samma värden 

som konsumenten själv, men bojkottar de varumärken som diskriminerar eller anses ha 

homofobi. En sista relationsform som Kates (2000) ville lägga till var politisk fientlighet, 

vilket tog speciellt tydligt uttryck bland den undersökta minoritetsgruppen. Denna 

relationsform är speciellt komplex men samtidigt väldigt intressant och kan riktas mot 

människor (t.ex. politiska personer), varumärken eller företag som inte delar samma värden 

som gruppen. Exempelvis kan sådana förhållanden uppstå mot företag som visar sig vara 

mot de homosexuella och/eller företag som vägrar ge lika rättigheter åt alla människor. 

Känslorna är här oftast mycket starka. (Kates 2000)   

Sweeney & Chew (2002) gjorde en studie som endast baserades på Fourniers (1998) 

ursprungliga studie, fast med fokus på kundservice. De femton relationsformer som 

Fournier (1998) identifierade fick alla stöd i den senare undersökningen. På grund av 

uppkomsten av den nya relationsdimensionen som diskuterades i förra avsnittet 

(vänligt/fientlig), samt på basen av uppfattningen att konsumenterna samtidigt kan ha såväl 

positiva som negativa relationer med samma varumärke, presenterar Sweeney & Chew 

(2002) ytterligare en relationsform, älska-hata relation. Den nya dimensionen fångar enligt 

Sweeney & Chew (2002:40) en mycket viktigt komponent av relationen, nämligen makt 

(eng. power). Ett bra exempel är ett besök till gymmet, vilket för många kan kännas som 

en stor uppoffring eller annars bara som motvilligt. Detta skapar oftast blandade känslor då 
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man vet att man borde och det är hälsosamt men samtidigt är det tungt och tråkigt. 

(Sweeney & Chew 2002:39)  

I en annan undersökning som Zayer & Neier (2011) gjorde kunde endast 13 av Fourniers 

(1998) ursprungliga 15 relationsformer identifieras. Det är här värt att påminna att Fournier 

(1998) baserade sin undersökning på tre kvinnor medan Zayer & Neier (2011) endast 

undersökte män och studerade 15 personer. De relationsformer som inte fick stöd i Zayer 

& Neiers (2011) undersökning var släktskap och barndoms vänskap, som inte nämndes av 

någon informant. Zayer & Neier (2011) presenterar istället ytterligare tre relationsformer 

som de ansåg vara nödvändiga att tillägga. Billiga träffar, var den första relationsformen 

som identifierades och påminner lite till sin karaktär de två andra relationsformerna fling 

och kategoriserad vänskap, men den nya relationsformen styrs mycket starkt av 

konsumentens priskänslighet (Zayer & Neier 2011:89).  Denna priskänslighet är inte något 

förvånansvärt eftersom Otnes & McGrath (2001) identifierat rea-shopping som ett sätt för 

män att känna att de vinner eller uppnår något samtidigt som de shoppar och därför kan 

detta anses vara en naturlig följd till rea-shopping. Följande relationsform som 

identifierades av Zayer & Neier (2011) var mentor, där konsumenter diskuterar 

varumärken med djup respekt och hoppas att de genom att konsumera varumärket eller 

bara förknippas med varumärket kan vinna positiva attribut, t.ex. att se extra bra ut. Den 

sista relationsformen som identifierades av Zayer & Neier (2011) var affärspartner, som är 

en relationsform som kan vara långvarig men endast så länge konsumenten genererar något 

positivt från förhållandet. Konsumenterna använder ett specifikt varumärke för att visa 

eller uttrycka sin framgång antingen inom affärslivet eller gentemot det motsvarande könet 

(Zayer & Neier 2011:98). 

Fournier (1998) anser att varumärkesrelationer kan ha en oförklarligt stark inverkan och 

menar då mer specifikt att när en betydande relation väl har uppstått mellan konsumenten 

och varumärket så blir betydelsen av varumärket en del av själva produkten. Oberoende 

om relationen är inrotad på varumärkesnivån eller i själva produktklassen är detta ett mer 

komplicerat problem som kräver mycket noggrann insyn i den större processen om hur 

betydelse rör sig mellan de två sfärerna (Fournier 1998:368). Zayer & Neier (2011:100) 

kom fram till liknande resultat i sin undersökning och betonar att konsumenterna kan ha 

mycket varierande relationer med sina varumärken och att dessa relationer dessutom kan 

starkt variera i intensitet, engagemang, tid och inverkan. Fournier (1998:367) medger att 

ett varumärke oftast för samma konsument kan falla in i en eller flera kategorier och att 
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detta bara visar att relationsfenomenet är obestämt och diffust. Också Veloutsou (2007:11) 

och Fournier & Yao (1997) stöder detta tänkande och tillägger att konsumenterna bra kan 

forma relationer med flera varumärken inom samma produktkategori så länge som de 

känner till dem. Det samma gäller människorelationer, ingen förbindelse kan bildas och 

vidareutvecklas om man inte känner till motparten (Veloutsou 2007:11). Detta bevisar bara 

att varumärkesrelationer är ett mycket komplex fenomen, som är obestämd över omgivning 

samt att relationer verkligen segmenterar konsumenterna (Zayer & Neier 2011:98). 

Fördelen med att förstå hur konsumenterna formar (eller inte formar) relationer med sina 

varumärken är att företag och marknadsförare bättre kan anpassa sig och skapa effektivare 

marknadsföringsaktiviteter som tilltalar den önskade målgruppen. Som exempel hemliga 

förhållanden är tydligen en relationsform där konsumenterna inte känner sig bekväma med 

att visa uppköpen offentligt. Här kan det gälla för företaget att skapa en trygg omgivning 

eller på annat sätt sänka på tröskeln så att det för konsumenten känns behagligare att göra 

uppköp av denna karaktär. Ett annat exempel är relationsformen affärspartner. Denna typ 

av relation är inte direkt att önska eftersom konsumenten endast hålls lojal mot varumärket 

så länge denna får något positivt ut av relationen och relationen saknar därmed intimitet. 

Konsumenten är oftast samtidigt öppen för andra alternativ och byter lätt då bättre 

alternativ hittas. Billiga träffar är liknande då relationen starkt präglas av att hitta det 

billigaste alternativet och därmed har konkurrerande varumärken lätt att vinna över 

konsumenten. Denna relationsform präglas dessutom oftast av korttidsförhållanden och är 

knappast något företag vill sträva efter. (Zayer & Neier 2011:100–101)  

2.6 Varumärkes undvikande 

Konsumenterna köper ofta varumärken för de positiva fördelar och attribut märket står för 

(Lee, Motion & Conroy 2008:169). Som det redan tidigare diskuterades finns det många 

undersökningar som stöder tanken om att konsumenterna uttrycker sig själva samt skapar 

sin identitet och självkänsla genom de varumärken som de använder (Fournier 1998, Aaker 

1997, McCracken 1989, Belk 1988). I motsats till detta har betydligt mindre fokus riktats 

mot den motsatta relationssidan, där konsumenterna undviker specifika varumärken för att 

undgå oönskad mening eller innehåll i livet. Man har dock märkt ett ökat intresse att 

undersöka även denna sida av varumärkesrelationer och det påstås vara minst lika 

värdefullt att förstå vad konsumenterna inte vill ha som att förstå vad konsumenterna vill 

ha av ett varumärke (Lee et al. 2008:169).  
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Då konsumenten prövar en ny produkt eller service jämför de sitt första intryck med 

produktens verkliga utförande och på detta sätt antingen förstärks konsumentens 

förväntningar alternativt så förkastas de (Halstead 1989:17). En positiv förstärkning händer 

då konsumentens förväntningar är samma som konsumentens erfarenhet. Negativ 

förstärkning händer då konsumentens erfarenhet är mindre än förväntningarna och 

resulterar ofta i missnöje (Halstead 1989:17). Det är därför motiverat att förvänta sig att en 

sådan negativ förstärkning kan leda till undvikande av varumärke (Lee et al. 2008:170). 

Ett varumärke är en samling med värden och då konsumenten känner att varumärket eller 

företaget representerar icke önskvärda eller olämpliga värden är det motiverat för 

konsumenten att undvika varumärket (Lee et al. 2008:170). Det finns en skillnad mellan att 

undvika varumärken och att bojkotta varumärken, där det senare syftar till att 

konsumenterna undviker att köpa märken tack vare de ideologiska missnöjen som företaget 

står för, men då företaget ändrar på sina förutsättningar och missnöjet försvinner är 

konsumenten färdig att återgå till att köpa varumärket igen. Medan dessa två koncept är 

varandra väldigt lik är det vid varumärkes undvikande ingen garanti på att konsumenten 

någonsin kommer att återgå till varumärket. (Lee et al. 2008:170) 

Lee et al. (2008) gjorde en studie om varumärkes undvikande och identifierade tre 

huvudorsaker till varför konsumenterna undviker ett varumärke. Orsakerna presenteras i 

tabellen nedan (se tabell 4). 

Tabell 4 - Orsaker till varumärkes undvikande 

Vem Relationsform/kategori Teman Definition av relation 

Lee et al. (2008) 
Erfarenhetsbaserat 
undvikande: 
förväntningarna ej nådda 

Negativ produkt 
eller service 
erfarenhet 

Fungerade dåligt, strul med 
produkten eller orsakade besvär.  
Butikens dåliga omgivning. 

Lee et al. (2008) 
Identitets undvikande: 
symboliskt motsägande 

Oönskade jaget 
Negativ referensgrupp, dålig 
tillförlitlighet, ej äkta, dålig 
individualisering. 

Lee et al. (2008) 
Moraliskt undvikande: 
ideologiskt okompatibel 

Cyniskhet eller 
viktigt med 
ursprungslandet 

Oansvarighet från företagets 
sida, makten i obalans. 
Finansiell fosterländskhet.  

 

I den första kategorin, erfarenhetsbaserat undvikande, undviker konsumenterna vanligen 

varumärken eftersom de haft dåliga erfarenheter som oftast är beroende av att 

förväntningarna inte nåtts (Lee et al. 2008:172–173). I den andra kategorin, 

identitetsundvikande, undviker konsumenterna varumärket eftersom de anser att 

varumärket symboliskt inte går ihop med deras egen identitet och på detta sätt upprätthåller 
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en bra självkänsla (Lee et al. 2008:172–173). Det sägs även att människan utvecklar sin 

självkänsla genom att undvika vissa företag och varumärken som inte går ihop med de 

egna värden man har (Bhattacharya & Elsbach 2002). Det kan då vara frågan om en 

referensgrupp som man inte vill höra till och därför undviker varumärket eller så kan man 

anse att varumärket tappat sin individualitet (Lee et al. 2008). Visserligen är det bra för 

företag att vara stora och nå massan men för många konsumenter är detta något man vill 

undvika; att vara en i massan. I den sista kategorin, moraliskt undvikande, undviker 

konsumenterna varumärket om de anser att ett varumärkes politiska administration eller 

marknadsföring har en negativ inverkan på samhället. Det kan vara att företaget valt att 

lägga ut en del av sin produktion och använder utländsk (billig) arbetskraft för 

tillverkningen och detta är något som konsumenterna inte vill stöda. Följaktligen vill 

konsumenterna undviker märket. (Lee et al. 2008:172–173) 

Relationsformerna är kanske inte som sådana direkt jämförbara med de som tidigare 

presenterades (se tabell 3). Vill man länka ihop Lee et al. (2008) relationsformer om 

varumärkesundvikande så att de bättre passar ihop med arbetets övriga relationsformer kan 

man t.ex. presentera dem på följande sätt. Lee et al. (2008) första relationsform, 

erfarenhetsbaserat undvikande kunde man exempelvis kalla för opålitlig kompis för att ge 

ett mer beskrivande namn åt relationsformen. Orsaken går då bättre ihop med arbetets 

övriga relationsformer. Nästa relationsform som Lee et al. (2008) presenterade är identitets 

undvikande, vilken igen är väldigt lik den relationsform som Fournier (1998) identifierat 

och kategoriserat som tröstförhållande/undvikande. Enligt Fournier (1998) präglas 

relationen av en känsla att röra sig bort från den nuvarande parten för att man känner att 

man inte längre hör hit, vilket går bra ihop med Lee et al. (2008) beskrivning om att 

produkten möjligtvis uppfattas ha en negativ referensgrupp eller dålig individualisering 

och konsumenten väljer därför att undvika produkten, de hör inte dit. I detta arbete 

kommer identitets undvikande länkas ihop med Fourniers (1998) relationsform 

tröstförhållande och behandlas som en kategori. Lee et al. (2008) sista relationsform är 

moraliskt undvikande som omfattar teman som cyniskhet, alternativt anser konsumenten 

att ursprungslandet är viktigt och har en känsla av finansiell fosterländskhet. Denna 

relationsform kunde man namnge cyniskhet/moraliskt undvikande och bildar ytterligare en 

relationsform som kommer att användas senare i studien. Från Lee et al. (2008) studie om 

varumärkes undvikande tillämpas sammanlagt två relationsformer.    
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2.7 Sammanfattning av kapitel två 

Avhandlingens syfte är att studera relationsformer som kunden bildar med varumärken. 

Som diskuterades tidigare i kapitlet har det gjorts några uppdateringar av Fourniers (1998) 

modell och alla relationsformer som ovan presenterades kommer att fungera som bas för 

denna undersökning. Det sammanlagda antalet relationsformer utgående från den 

teoretiska referensramen är 24, då tabell 3 omfattade 22 stycken och man valde att tillämpa 

från Lee et al. (2008) studie ytterligare två relationsformer. Fokusen i arbetet ligger på att 

utvidga den teoretiska referensramen med nya former av relationer som data påvisar. 

Eftersom relationsfenomenet är så komplext är det motiverat att göra en kompletterande 

och stödande undersökning och meningen var att välja ett varumärkesområde som är 

relevant för företag i olika industrier.  

Som tidigare argumenterades är det nyttigt för företag att förstå hur konsumenternas 

relationer inverkar på valet av varumärken samt hur företag kan utnyttja denna kunskap. 

Denna avhandling kommer att hjälpa företag att förstå ett nytt sätt att se på sina 

konsumenter, att förstå hur de bäst ska utnyttja de relationsformer som konsumenterna 

formar och redan har format med företagets varumärken. Med denna kunskap kan företag 

t.ex. skapa mer exakta marknadsföringsverktyg som tilltalar den specifika 

relationsgruppen. Relationerna segmenterar också konsumenterna, kanske kunde företag 

utnyttja denna typ av segmentering för att bättre nå ut till konsumenterna. 

Det är viktigt för företag att förstå att de inte ensidigt kan förespråka och sälja ut en image 

som de vill att deras varumärke ska stå för. Konsumenterna tar emot den information som 

når dem, jämför det med redan existerande information och skapar sedan sin egen åsikt 

som aningen går ihop med företagets önskade image eller så är det något helt annat som 

reflekterar konsumentens egna värderingar. Konsumentens relation med företagets 

varumärken kan vara såväl positiv som negativ, kortsiktig som långsiktig, ytlig som djup. 

Det är upp till företagen att fundera hurdan typ av kundrelationer de vill sträva efter för att 

sedan rikta fokusen på hur de kan nå dem.  
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3 Metoddiskussion  

Avhandlingens syfte är att studera relationsformer som kunden bildar med varumärken. 

Fokusen är på att utvidga den teoretiska referensramen med nya former av relationer som 

data påvisar. I studien kommer man att utgående från konsumenternas berättelser förstå 

och sammanställa olika relationsformer som är aktuella inom området för hygien och 

kosmetika. För att besvara syftet har en fältundersökning gjorts. Detta kapitel kommer att 

inledningsvis behandla val av forskningsmetod. Vidare redogörs för insamling av data och 

intervjuguiden diskuteras mer specifikt. Efter detta behandlas val av informanter där bl.a. 

olika kvalitetskriterier diskuteras. Därefter redogörs för hur det insamlade data i denna 

avhandling analyserats, varefter forskningskvalitén diskuteras i ett eget kapitel. 

Metoddiskussionen avslutas med en kort sammanfattning. 

3.1 Val av forskningsmetod 

När man gör en studie ska man utifrån sin problemformulering hittar den metod som 

lämpar sig bäst för att besvara arbetets syfte (Holme & Solvang 1997:87). Genom att ha ett 

klart och välformulerat syfte kan man gallra bort onödig och överlopps data, eftersom detta 

inte ryms med i det avgränsade syftet (Silverman 2006:8; Patton 2002:213; Eisenhardt 

1989:536).  

De två huvudsakliga angreppssätten är kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. 

I detta fall var det kvalitativa angreppssättet att föredra med tanke på avhandlingens syfte, 

nämligen att få en djupare insyn i ämnet. Närmare kännetecknas kvalitativa metoder av en 

närhet till forskningsobjektet där forskaren försöker sätta sig in i den undersöktes situation 

och försöker se världen ur hennes perspektiv och då menar Holme & Solvang (1997) att 

man ska möta personerna ansikte mot ansikte för att bättre få reda på de vardagliga 

låtanden och göranden som en person innehar (Holme & Solvang 1997:92). Avsikten med 

detta arbete är inte att dra generella slutsatser utan att få en bättre insyn i hur 

konsumenterna formar relationer med varumärken. Redan mot denna bakgrund var det 

kvalitativa sättet att föredra eftersom man här måste sätta sig in i konsumentens situation 

för att förstå vilka attribut just hon uppskattar hos motparten (varumärket). Den kvalitativa 

forskningsprocessen samt resultatet kommer att ske i en fortsatt växelverkan mellan teori 

och empiri mellan forskaren och undersökningspersonerna (Holme & Solvang 1997:98). I 

resultatkapitlet kommer man att återge direkta citat från intervjuerna för att bättre kunna ge 
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stöd åt resultaten och slutsatserna. Genom att återge andra människors direkta tankar 

kommer man att kunna förse arbetet med mer konkreta resultat.  

3.2 Insamling av data 

Silverman (2006) och Patton (2002) anser att man intervjuar för att komma åt sådan 

information som man annars inte skulle komma åt t.ex. via enbart observationer. I denna 

avhandling har man valt att intervjua samtliga informanter samt att samtidigt observera 

dem under intervjuerna. Som intervjumetod valdes i enlighet med avhandlingens syftet den 

generella intervjumetoden. En intervjuguide konstruerades (se bilaga 1) vars syfte var att 

hålla intervjuerna i styr. Med hjälp av intervjuguiden kan intervjuaren se till att alla 

intervjuade blir frågade samma frågor och att samma ämnen/teman diskuteras med 

informanterna. En stark fördel med metoden är att intervjuaren ser till att tidsanvändningen 

maximeras då man i förväg noggrant bestämt vilka frågor bör diskuteras och var fokusen 

ska ligga (Patton 2002). Intervjuguider finns sällan till för att följas slaviskt utan används 

mer som en schablon eller checklista (Patton 2002), vilket i denna avhandling var 

intervjuguidens primära syfte. Genom att ställa frågor och föra en diskussionsaktig intervju 

får man lättast information om en persons uppfattning eller känsla om en företeelse som 

man är intresserade av (Lantz 1993).  

En nackdel med den generella intervjumetoden är att det för intervjuaren är tidskrävande 

att försöka sammanställa en systematisk och effektiv intervjuguide som ska tillämpas åt 

samtliga informanter (Patton 2002). Silverman (2006) och Patton (2002) förklarar att man 

intervjuar för att komma åt information från den intervjuades perspektiv och har då ofta 

som syfte att förstå dennas personliga värderingar, attityder, erfarenheter, tolkningar etc. 

Detta är inte lätt och man måste därför med omsorg kunna värdera kvalitén på intervjun. 

Patton (2002) menar att den information som man erhåller långt är beroende på själva 

intervjuaren och de frågor man väljer att ställa samt hur frågorna formuleras.  Viktigt är att 

terminologin stämmer ihop med den undersökta gruppen så att frågorna uppfattas korrekt 

av samtliga informanter (Patton 2002). Genom att tala samma språk som informanterna 

kommer kvalitén på det insamlade data att höjas, eftersom stämningen är mer avslappnad 

och informanterna känner att de mer öppet kan prata. Det är därför motiverat att använda 

sig av en väl konstruerad intervjuguide för att styra intervjun i önskad riktning samt i 

förväg formulera sina frågor på ett tydligt sätt för att minimera missförstånd. En 

pilotintervju utfördes för att säkerställa sig att frågorna var rätt formulerade och att inga 
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större oklarheter uppstod. Efter pilotintervjun omstrukturerades intervjuguiden för ett 

smidigare slutresultat och tillämpades sedan på samtliga informanter.  

Gummesson (2000) diskuterar om hur viktigt det är att informanterna känner sig bekväma 

med intervjuaren. I denna avhandling kommer miljön att hållas neutral för att inte påverka 

informanterna. Därmed utfördes samtliga intervjuer hemma hos respektive informant. 

Denna studie inspirerades av Fourniers (1998) studie och informanterna uppmuntrades gå 

igenom egna produkter och fick gärna visa dem under intervjun för att ytterligare sporra 

diskussionen. Sondering är en metod som Patton (2002) diskuterar och användes för att 

uppmuntra informanterna att prata mera och att få ut värdefull information. Viktigt är dock 

att man inte börja förhöra informanterna, utan istället försöka visa ett genuint intresse för 

det som diskuteras och istället ställa följdfrågor. Ett bra sätt att visa sitt intresse är genom 

att nicka eller säga små ifyllnadsord som okej, joo, ahaa etc. så att informanten förstår att 

man lyssnar och vill höra mera. (Patton 2002) 

Man ska inte som intervjuare påverkas av de svar man får, utan istället förhålla sig neutral 

under intervjun för att komma åt så mycket information som möjligt (Patton 2002). Detta 

är ett omdiskuterat ämne som även tas upp av Gummesson (2000) ifall man som 

intervjuare kan hållas neutral och objektiv i en social situation som t.ex. en intervju. 

Viktigt är att den valda metoden granskas kritiskt för att nå bra resultat och i denna 

avhandling har samtliga intervjuer bandats in med bandspelare, varefter de transkriberades. 

Då man bandar in intervjuerna tillåter det att man vid behov kan återgå till intervjuerna. De 

transkriberade intervjuerna fungerade som bas för analysen och därför är det synnerligen 

viktigt att samtliga intervjuer transkriberas korrekt. Viktigt är att lyssna på informanterna 

redan under intervjun för att säkerställa sig om att de uppfattat frågan korrekt samt rätta 

möjliga missförstånd genom att omformulera frågan (Silverman 2006; Patton2002). Alla 

dessa tips hölls i minnet vid samtliga intervjuer för att få bästa möjliga resultat. 

3.2.1 Intervjuerna och intervjuguiden 

Som stöd för intervjuerna användes en intervjuguide med färdigt formulerade frågor och 

viktiga teman som man ville diskutera (se bilaga 1). Undersökningen delades upp i två 

delar, där man föst bad informanterna berätta lite om sig själva. Förutom namn och ålder 

ville man veta mer om deras personlighetsdrag, shoppingvanor och annat intressant som de 

var villiga att dela med sig. Meningen var också att genast i början lätta upp stämningen 
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och få informanterna att glömma bandspelaren, vilket gjorde vissa informanter nervösa i 

början.  

I undersökningens andra del intervjuades informanterna med hjälp av intervjuguiden. Vid 

bearbetning av intervjuguiden tog man fasta på Silvermans (2006:391) och Pattons (2002) 

tips om att ställa mycket öppna frågor, vilket gör att informanterna friare svarar på 

frågorna och uttrycker sig då med egna ord. Silverman (2006) rekommenderar att man 

först frågar hur någon sak/händelse/fenomen görs och ställer sedan en tilläggsfråga varför 

de gör som de gör. En annan viktig regel som Patton (2002) framför är att ställa singulära 

frågor och menar med detta att man inte får ställa massor följdfrågor eller försöka utvidga 

sin fråga för att täcka fler teman på en gång, då detta sannolikt bara konfunderar 

informanterna. I denna avhandling ställdes mycket öppna frågor där informanterna fritt 

fick berätta om sina varumärken och diskutera kring dem. Informanterna bads redogöra för 

sina tankar bakom uppköpen, varför de valt ett märke framom ett annat och vilka faktorer 

som påverkade valet. Av intresse var att förstå hur länge informanten använt ett märke, hur 

bunden informanten anser sig vara till just det märket och villigheten att testa något annat 

märke. 

Patton (2002) anser att det är okej att använda sig av ledande frågor för att komma åt viktig 

information då man har en bra förförståelse. Patton (2002) hävdar att en riktigt duktig 

intervjuare använder förantagna frågor för att nå mer informationsrik data och för att få ett 

bättre djup i sin intervju. Man ska ändå inte försöka leda in sina informanter att svara åt 

något håll (Patton 2002), men vet man som intervjuare att informanten har någonting att 

berätta om ett ämne/område så ska man inte ignorera denna kännedom utan rikta in en 

fråga så att informanten sedan fritt kan berätta mera om det. Detta gjordes då man ville 

komma åt mer känsliga eller negativa varumärkesrelationer, t.ex. då man frågade vid ett 

varumärke varför de inte valt ett billigare alternativ eller ett konkurrerande märke. På detta 

sätt nåddes ett bättre djup i intervjuerna. 

Ett sista tips som Patton (2002) ger är att man i slutet av intervjun ska ställa en öppen fråga 

eller ge informanten möjlighet att lägga till något eller fråga om något blivit oklart. Många 

informanter uppskattade detta, speciellt om de kände att de inte fick allt sagt på en viss 

fråga eller någon produkt glömts bort. Samtliga intervjuer avslutades därför med en öppen 

fråga där informanterna hade möjlighet att tillägga något. Nästan alla informanter hade 

någon kommentar eller produkt de ännu ville diskutera. 
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Under intervjuerna gjordes små anteckningar, vilket till största delen bestod av små 

kommentarer då någonting märkningsvärt hände t.ex. informanten funderade efter länge 

eller ville gömma någon produkt. Noggrannare anteckningar om intervjutillfället gjordes 

direkt efter, samt en preliminär analys av intervjun.  

3.3 Val av informanter 

Många anser att slumpmässiga urval är den bästa metoden eftersom den medför högsta 

reliabiliteten och speciellt vid stora sampel kan man lättare generalisera resultaten om valet 

av informanter varit oberoende. Eisenhardt (1989) har en annorlunda syn på saken och 

anser att slumpmässiga urval varken är nödvändiga eller ens önskvärda. Då man oftast bara 

kan undersöka ett begränsat antal informanter, vilket situationen för väldigt många är, är 

det då motiverat att välja exempelvis extrema, motsatta eller annars bara intressanta och 

informationsrika fall för närmare observation (Eisenhardt 1989). I denna avhandling 

kommer informanterna att väljas från egen bekantskapskrets, samt genom att målmedvetet 

välja ut fall som är rika på information. Gummesson (2000) betonar hur viktigt det är att 

informanterna känner sig bekväma med intervjuaren och därför har man valt informanterna 

från egen bekantskapskrets samtidigt som man för denna undersökning antar att man får 

mer information genom att intervjua bekanta än totalt främmande personer. Här antar man 

att bekanta mer sannolikt öppnar sig och mer detaljerat vågar beskriva känslor och 

relationer som de har med varumärken framom vad främmande personer skulle göra. För 

undersökningen skulle det mot denna bakgrund inte vara ändamålsenligt med ett 

slumpmässigt urval. 

Vid val av informanter togs Fourniers (1998) fem sociokulturella faktorer i beaktan, 

eftersom de anses ha en inverkan på relationers särdrag. Då avhandlingens syfte var att 

identifiera olika varumärkesrelationer så fungerar dessa bra som urvalsgrund. Faktorerna 

presenteras i tabellen nedan (se tabell 5) där en kort beskrivning av hur dessa faktorer 

uppnåtts medföljer. En mer detaljerad beskrivning över de valda informanterna finns med 

som bilaga (se bilaga 2).  



35 

 

Tabell 5 – Valkriterier för informanter 

Faktor Hur det uppnåtts 

Ålder 
Informanter i varierande ålder valdes,  
mellan 17-50 åringar. 

Livscykel 
Informanter från olika stadier i livscykeln valdes, unga som 
bor hemma, unga som nyligen flyttat hemifrån, unga i 
parförhållanden, äldre singla, äldre i familjeförhållande etc. 

Kön Både män och kvinnor inkluderades. 

Familj/ 
socialt nätverk 

Informanter i olika familjeförhållanden inkluderades; 
personer med egen familj samt utan egen familj. 
Även variation i socialt nätverk försökte uppnås, men detta 
kanske mer av en subjektiv tolkning om respektive 
informants sociala nätverk. 

Kultur 

Samtliga informanter valdes från huvudstadsregionen. 
Spridning nåddes i den mån att såväl finskspråkiga som 
finlandssvenskar inkluderades, då man utgående från den 
teoretiska referensramen anser att kulturen har en 
inverkan.  

 

En relevant fråga med tanke på olika typer av urval är själva sampelstorleken. Patton 

(2002:244) menar att det inte finns någon enhetlig regel för vad den optimala 

sampelstorleken är. Patton (2002) anser att storleken ska vara beroende av vad man vill 

komma fram till, vad man vill göra med resultatet, vad resultatet skall användas till etc. 

Man måste alltså utgå ifrån om man gör en undersökning på djupet eller en bred 

undersökning. Vill man gå in på djupet och verkligen förstå ett fenomen räcker det med ett 

mindre sampel medan om man vill generalisera och se mönster och likheter måste man 

göra ett mycket bredare urval. Valet av informanter är extremt viktigt i en undersökning 

eftersom det kommer att definiera resultatet och påverka huruvida man kan generalisera 

resultatet till den övriga populationen. (Eisenhardt 1989:537) 

För denna avhandling valdes 8 informanter. Då avhandlingens syfte var att få en djupare 

förståelse var det lämpligt med färre informanter eftersom man då kunde utföra mer 

djupgående intervjuer. Undersökningen bestod av två delar, kartläggning av personlighet 

och själva intervjudelen. Intervjuerna räckte i medeltal över 80 minuter och därmed 

genererades mycket data och man kan mot denna bakgrund motivera att 8 informanter var 

tillräckligt för att besvara avhandlingens syfte.     
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3.4 Analys av data 

Analysen av materialet började redan vid insamlingen av rådata och fortsatte genom hela 

arbetsprocessen samt jämfördes konstant med tidigare information. Detta arbetssätt stöds  

av Belk, Sherry & Wallendorf (1988). Spiggle (1994) presenterar en relativt omfattande 

metod för analys av insamlat data som tillämpades i denna avhandling. Spiggle (1994) 

presenterar sju oberoende faser som en forskare går igenom vid bearbetning av rådata, där 

faserna är kategorisering, abstraktion, jämförelse, dimensionalisering, integration, 

upprepning och motbevis. Spiggle (1994) påpekar att faserna inte följer en viss förbestämd 

ordning och inte ska utföras mekaniskt, utan forskaren börjar med att först organisera sitt 

data för att sedan plockar ut värdefull information som man kan dra konklusioner från, för 

att sedan slutligen säkerställa eller omkullkasta en teori eller antagande med hjälp av denna 

analysprocess. Man har i denna avhandling i enlighet med Spiggle (1994) utifrån 

informanternas bakgrundsinformation och intervjutillfällen försökt kategorisera olika 

relationsformer som informanterna format med varumärken och detta fungerade som grund 

för analysen. 

Man valde att av samtliga informanter före den egentliga intervjudelen (i del 1) be dem 

berätta om sig själva och beskriva sig själva, vilket fungerade som stöd för intervjuerna. I 

intervjuns första del värmde man upp informanterna, skapade en avslappnad stämning och 

underlaget fungerade bra som grund för kartläggning av personlighet (se bilaga 2). Av 

intervjuerna (del 2) ville man komma åt de olika förhållandeformer som informanterna 

formar med varumärken och analysen började redan under intervjutillfällena. Gummesson 

(2000) menar att olika typer av informationssamlande ofta händer samtidigt; nämligen att 

samla in information, analysera informationen, dra slutsatser och implementera 

informationen etc. Viktigt är dock att vara försiktigt med att i ett alltför tidigt skede dra 

slutsatser eftersom dessa då lätt blir halvfärdiga eller felaktiga. Samtliga intervjuer 

bandades in eftersom detta gav forskaren möjlighet att återgå till materialet på nytt vid ett 

senare skede av analysprocessen, vilket är något som rekommenderas av väldigt många 

forskaren för att höja på undersökningens kvalité (bl.a. Silverman 2006, Patton 2002; 

Spiggle 1994). 

Av det insamlade data (transkriberade materialet) gjordes först en kontentanalys 

(Silverman 2006). Detta innebar att man kategoriserade (Silverman 2006; Spiggle 1994) 

och grupperade allt insamlat data till olika relationsformer som sedan sammanställdes i en 

tabell (se bilaga 3). Efter detta jämfördes tabellen med den tabell som presenterades i 
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teoridelen (se tabell 3). All information analyserades och jämfördes noggrant med den 

teoretiska referensramen. Resultaten presenteras i kapitel 4. 

3.5 Studiens forskningskvalitet 

Det är viktigt att man i förväg bestämmer hur man vill samla in rådata (Silverman 2006). 

Samtliga intervjuer bandades in och transkriberades efteråt, vilket utgjorde en mycket 

viktig del av rådata för undersökningen. Transkribering av intervjuer utgör en viktig del av 

analysfasen där forskaren tvingas lyssna om och om igen igenom ljudbandet för att få 

djupare förståelse och klarhet för det undersökta fenomenet (Silverman 2006). Eftersom 

intervjuerna fanns nerskrivna på papper var det betydligt lättare att i analysskedet återgå 

till texten samt göra anteckningar och kopplingar i de transkriberade intervjuerna. Detta 

ökar trovärdigheten av analysen och resultaten. Informanterna beddes i efterhand läsa 

igenom den transkriberade intervjun för att säkerställa att man uppfattat allt rätt och gavs 

tillfälle att korrigera texten ifall nödvändigt. Detta gjordes för att höja kvalitén på 

forskningen och är vad Belk et al (1988) kallar för member-check. 

En bra teknik för att höja trovärdigheten på undersökningen under själva data- 

insamlingsprocessen, är fortsatt engagemang, ihärdig observation och triangulering mellan 

olika källor och metoder (Wallendorf & Belk 1989). I denna avhandling har syftet hela 

tiden hållits i fokus och har fungerat som en röd tråd genom hela arbetet. Eftersom både 

intervjuer och observationer gjordes i denna avhandling fick de antaganden som gjordes 

under intervjuerna förstärkning från informanternas kroppsspråk etc. Att endast intervjua 

skulle inte ha gett samma djup i undersökningen och därför var observationerna här 

mycket viktiga för att förbättra forskningskvalitén.  

En forskning förblir lätt obetydlig ifall forskaren inte kan övertyga läsarna om arbetets 

trovärdighet och därför är det viktigt att man motiverar att metoderna som använts är 

pålitliga samt att slutsatserna relevanta (Silverman 2006). Eftersom begreppen reliabilitet 

och validitet är mer beskrivande för kvantitativa studier, kommer man här att använda sig 

av andra mått för att mäta trovärdighet. Silvermans (2006) 10 kvalitetsfrågor valdes för att 

mäta avhandlingens trovärdighet. Frågorna är sammanfattade i en tabell (se tabell 6) och 

tabellen har utvidgats med egna kommentarer för hur dessa krav uppnåtts i denna 

avhandling. 
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Tabell 6 – Avhandlingens 10 kvalitets frågor 

Kvalitetsfråga Hur detta uppnåtts 

1. Är metoderna för 
datainsamling lämpliga för 
forskningsfrågan? 

Ja. Syftet har konstant under arbetsprocessen hållits i minnet och fått styra arbetet i rätt riktning. Dessutom har triangulering av 
metoder använts för att få mer trovärdiga resultat. 

2. Är kopplingen till teorin eller 
kunskap tydlig? 

Ja. Teorin har fungerat som grundsten för hela arbetet där tidigare kunskap fungerat som bas för den nya undersökningen. Arbetets 
syfte har dock varit att utvidga tidigare kunskap utan att ignorera det man vetat från tidigare och flera källor har utnyttjats. 

3. Är urvalsmetoden, 
datainsamlingen och analys 
tydlig? 

Ja. Urvalsmetoderna är relevanta med tanke på arbetets syfte och motiverad med relevanta referenser. Datainsamlingen gjordes i 
enlighet med syftet där syftet fungerade som en avgränsande faktor. Analysen gjordes på basen av de transkriberade intervjuerna 
samt utarbetade anteckningar från intervjutillfällen. 

4. Är metoden lämplig för 
forskningsfrågan (syftet)? 

Ja. Intervjuerna och observationerna fungerade kompletterande för att besvara avhandlingens syfte där användning av de båda 
metoderna gav ett bättre djup åt avhandlingen. Det kvalitativa angreppssättet var att föredra då syftet vara att få en djupare insyn i 
det undersökta ämnet.   

5. Var datainsamlingen 
systematisk? 

Ja. Först bads respektive informant berätta om sig själv vilket fungerade som bakgrundsinformation för forskaren. Därefter fortsatte 
intervjuerna som stöddes på bakgrundsinformationen. Observationer gjordes samtidigt, men så att endast små anteckningar gjordes 
under intervjuerna för att inte störa informanten. Anteckningarna skrevs ut genast efteråt för att ge förstärkning till det som 
diskuterades under intervjuerna (kroppsspråk, miner etc.). Den kvalitativa forskningsprocessen skedde i en fortsatt växelverkan 
mellan teori och empiri, mellan forskaren och undersökningspersonerna. 

6. Refereras det till 
accepterade processer i 
analysen? 

Ja. Analysen gjordes i enlighet med de råd som Spiggle (1996) presenterade. Analysen av materialet började redan vid insamlingen 
av rådata och fortsatte genom hela arbetsprocessen samt jämfördes konstant med tidigare information. Forskaren börjar med att 
organisera rådata för att sedan plockar ut värdefull information som man drog konklusioner från och resultaten jämfördes med 
teoretiska referensramen. Slutligen säkerställdes resultaten och antaganden med hjälp av analysprocessen.  

7. Hur systematisk är 
analysen? 

Analysen var systematisk och följde samma struktur som den teoretiska referensramen. Analysen har en röd tråd som starkt är 
kopplad med arbetets syfte. Olika teman behandlades skilt för sig för att skapa mindre och tydligare helheter som gav arbetet en 
bättre struktur.  

8. Finns det diskussion om hur 
teman, koncept och 
kategorier härletts ur data? 

Ja. Resultaten presenteras bit för bit och följer samma struktur som teoretiska referensramen för tydlighetens skull. Man har alltid 
motiverat och stött alla resultat med hjälp av direkta citat från intervjuerna för att visa hur tankar och koncept härletts ur rådata, 
varefter man kort ännu diskuterat varje relationsform. 

9. Finns det tillräckligt 
diskussion om bevisen för 
och emot forskarens 
argument? 

Ja. Relevanta och beskrivande citat har använts från data för att stärka forskarens egna tankar och tolkningar. Om någon 
relationsform enligt forskaren stod under tolkning har detta tagits upp och diskuteras. 

10. Syns en klar separering 
mellan data och tolkning? 

Ja. Det material som är taget direkt från rådata är alltid med i resultatkapitlet som direkta citat. Tolkning och analys följer citaten och 
en diskussion förs kring respektive relationsform där man återkopplar till teoretiska referensramen.  
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3.6 Sammanfattning av kapitel tre 

I detta kapitel har man redogjort för hur den empiriska undersökningen utfördes. Syfte med 

avhandlingen var att utvidga den teoretiska referensramen med nya relationsformer som 

data påvisar och man valde att utifrån konsumenternas berättelser förstå och sammanställa 

aktuella relationsformer för det valda produktområdet. Med tanke på avhandlingens syfte 

var det kvalitativa sättet att föredra, eftersom man ansåg det vara viktigt att kunna sätta sig 

in i konsumenternas situation för att förstå vilka attribut som uppskattas i respektive 

varumärke. Man valde att intervjua åtta informanter samt samtidigt observera 

informanterna under intervjutillfällen för att tolka kroppsspråk, miner etc. Som metod 

valdes den generella intervjumetoden, där man tog stöd av en väl konstruerad 

intervjuguide. Intervjuguidens främsta syfte var att hålla intervjuerna i styr samt att 

försäkra sig om att samtliga informanter blev frågade samma frågor och att önskade teman 

diskuterades. 

Valet av informanter skedde på basen av Fourniers (1998) fem sociokulturella faktorer där 

målet var att försöka nå en så stor spridning bland informanterna som möjligt. Detta 

gjordes eftersom de sociokulturella faktorerna anses av Fournier (1998) ha en inverkan på 

relationsformerna. Då målet med denna avhandling var att identifiera så många 

relationsformer som möjligt samt att utvidga den teoretiska referensramen med nya, var ett 

målmedvetet val av informanter att föredra. Analys av data skedde i enlighet med de råd 

som Spiggle (1994) presenterade. Avslutningsvis diskuterades avhandlingens 

forskningskvalitet där Silvermans (2006) 10 kvalitetsfrågor valdes för att mäta 

avhandlingens trovärdighet.  



40 

 

4 Resultat angående varumärkesrelationer 

I detta kapitel kommer man att presentera och analysera det insamlade data. Man kommer 

att återge direkta citat från intervjuerna för att bättre motivera tankegångarna och 

slutsatserna. Syfte med arbetet var att utvidga den teoretiska referensramen med nya 

relationsformer som den empiriska undersökningen medförde. Man kommer i detta kapitel 

att inledningsvis presentera resultaten angående de redan existerande relationsformerna 

skilt för sig, för att sedan mot slutet av kapitlet presentera och diskutera de nya 

relationsformerna. Kapitlet kommer för tydlighetens skull att vara strukturerad i enlighet 

med tabell tre i den teoretiska referensramen, där relationsformerna finns samlade. 

Kapitlets uppställning ser ut som följande; undersökningens resultat presenteras bit för bit 

och jämförs först med Fourniers (1998) studie (kapitel 4.1). Därefter fortsätter 

resultatanalysen och en jämförelse med Kates (2000) studie görs (kapitel 4.2). Efter detta 

fortsätter studiens resultatpresentation och resultaten jämförs med Sweeney & Chews 

studie (kapitel 4.3). Resultatdiskussionen fortsätter ytterligare och jämförs sedan med 

Zayer & Neier (2011) undersökning (kapitel 4.4). Sedan diskuteras varumärkes 

undvikande och de egna resultaten jämförs här med Lee et al. (2008) studie (kapitel 4.5). 

Slutligen kommer de nya relationsformerna att presenteras och diskuteras i ett eget avsnitt 

(kapitel 4.6) och kapitlet avslutas med en sammanfattning (kapitel 4.7) som lyfter fram de 

mest relevanta resultaten. 

I den empiriska undersökningen deltog åtta informanter (fem kvinnor och tre män). Antalet 

varumärken som diskuterades uppgick totalt till 590 stycken. I medeltal diskuterades 74 

varumärkesrelationer med respektive informant. Av det insamlade data gjordes en 

kontentanalys och detaljerade resultat finns med som bilaga (se bilaga 3). Till näst kommer 

varje relationsform att diskuteras samt resultaten jämförs med den teoretiska 

referensramen. 

4.1 Resultat och en jämförelse med Fourniers (1998) studie 

Susan Fournier (1998) presenterar i sin studie 15 relationsformer. Alla Fourniers (1998) 

relationsformer fick stöd i denna studie och kommer här att diskuteras mer noggrant.  Den 

första relationsformen arrangerat äktenskap fick ett ganska varierat stöd bland 

informanterna (detaljerad information finns med som bilaga, se bilaga 3). Arrangerat 

äktenskap är en ofrivillig relation som är påtvingad av en tredje parts preferenser och är 

därför sällan en intensiv relation. Nedan ett beskrivande exempel av relationsformen. 
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”Pepsodent är nu ett märke som han tycker om, så jag tror att jag i fortsättningen 

kommer att börja köpa det istället för jag kan helt bra använda det när jag inte själv 

har så stor skillnad och han vägrar använda min tandkräm, så slipper jag köpa två 

tuber” [Emilia 22år] 

Typiskt särdrag för relationsformen är som namnet redan säger, att relationen är påtvingad 

av en annan persons preferenser. Den andra personen kunde typiskt vara pojk- eller 

flickvännen, en bra kompis, föräldrarna eller någon annan närstående person. Relationen är 

ofrivillig och för en del av informanterna var relationsformen vanlig då man t.ex. bodde 

hemma. Föräldrarna köpte då alltid vissa märken hem och hela familjen tvingades använda 

varumärket fast informanterna inte personligen tyckte om produkten. Fast relationen som 

Fournier (1998) beskriver oftast är ämnad för exklusivt engagemang, var detta inte 

nödvändigtvis fallet. Informanterna kunde använda ett varumärke för att vara den andra 

personen till lags och exemplet nedan beskriver bra en sådan situation. 

”Som schampo använder jag TRESemmé, som min flickvän har köpt och den använder 

jag emellanåt och är helt bra när jag ändå inte är nöjd med något schampo. Men hon 

tycker att den är bra, så jag använder nu den mest kanske därför.” [Patrik 26år] 

För två av informanterna kunde inte denna relationsform identifieras under intervjuerna. 

För övriga informanter uppkom denna relationsform, men med en ganska varierande 

frekvens. Vill man börja tolka frekvenser eller antal relationsformer borde en mer 

djupgående studie dock ha gjorts, dessutom av kvantitativ karaktär. Denna undersökning 

kunde dock fungera som en bas för fortsatta studier och diskuteras mer i kapitel fem.  

Relationsformen sporadisk vänskap/kompisar var i denna undersökning en ganska ofta 

förekommande relationsform. Detta kan antas vara beroende på valda produktområdet och 

motsvarade ganska långt egna förväntningar; nya varumärken köps men då produkten tar 

slut kanske man vill pröva något annat emellanåt för att möjligtvis någon gång igen återgå 

till samma märke. Man känner sig inte bunden till varumärket, fast varan är bra. Relationen 

karaktäriseras enligt Fournier (1998) av oregelbundna och sporadiska engagemang med få 

förutsättningar för växelverkan eller belöning. 

”Tää on kiharille hiuksille semmoinen geeli mikä puserataan niin ne kiharat 

puseerautuu silleen. Tää on ollut ihan hyvä, mutta...tää on varmaan ainut purkki minkä 

oon ostanut, mutta on ollut jo monta vuotta kaapissa. Monesti kesällä voin käyttää, 

mutta mulla on myös toinenkin tuote tossa.” [Annikki, 35vuotta]  

Med alla informanter diskuterades denna relationsform och många olika produkter föll 

under denna kategori. Ett annat väldigt beskrivande exempel för samma relationsform är 

följande. 
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”[diskuterar schampon]... att mera använder jag nog det som finns i butiken. Jag har 

ändå så kort hår att det har ingen skillnad vad jag använder så butiksvaror som  

Ihan Puhdas eller VO5 går riktigt bra för mig.” [Erik 50år] 

Typiskt var att informanterna hade olika produkter som de varierade mellan utan att 

egentligen bry sig desto mer om vilket märke valdes till näst. Många gånger ville man ha 

variation i doft eller konsistens. Informanterna ansåg oftast inte att den specifika 

produktgruppen var så viktig för ett lyckat slutresultat och kunde därför lätt bolla mellan 

olika varumärken. 

Nästa relationsform bekvämlighets äktenskap visade sig också vara en ofta förekommande 

relationsform för den undersökta gruppen och valda produktområdet. 

”De här är nu min andra burk och kommer att köpa mera av den. Om man har en fettig 

hud här på t-området i ansiktet så är alternativen för män väldigt få och här är då en 

produkt, revolutionary micro pearl system. Jag vet nog inte om den är så revolutionary, 

men jag sätter den på morgonen och vid halva dagen så har effekten farit. Men jag 

tycker ändå att resultatet har blivit bättre än vad jag fått av de andra märken som jag 

testat, så de här är det bästa som jag hittills har testat.” [Vilhelm 24år] 

Citatet ovan beskriver relationsformen bra och för de övriga informanterna var situationen 

oftast liknande; man hade ett problem som man ville ha en lösning till och så hade man 

hittat en produkt som ger en tillfredställande lösning. Oftast hade informanterna försökt 

hitta den ultimata produkten, men med tiden blivit trött på att testa sig fram och slutligen 

fastnat för en produkt som åtminstone gav lite av den önskade effekten. Nedan ännu ett 

exempel på relationsformen. 

”Lumenen kulmakarvaväri, se on kans ihan hyvä. Lumene on jotenkin ollut aina niin 

helppo valinta, sit ku mä meen niitä kyniä aina ostamaan niin mun mielestä niitten ei 

tarvitse olla hirveän kalliita, huultenrajauskynää ja kulmakarvakynää, niitten ei 

välttämättä tarvii kestää niin hyvin.” [Annikki 35vuotta] 

Följande relationsform engagerat partnerskap fick ett starkt stöd bland informanterna då 

många varumärken föll under denna kategori. Fournier (1998) beskriver relationen som 

bl.a. en långvarig och socialt stödd sammanslutning som är intim, förälskad och tillförlitlig, 

där engagemanget är högt trots fientliga omständigheter. Detta lämpade sig bra för valda 

produktområdet då kosmetika och hygienartiklar för många visade sig vara ett sådant 

produktområde där man hade sina varumärken som man alltid ville köpa och titta inte mera 

på andra märken. Till näst några beskrivande exempel. 
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”Den här har jag köpt förra veckan, men jag har använt den här produkten tidigare 

och jag tycker den är jätte bra. Jag brukar tvätta mejken bort med den, använder den 

dagligen och de här är en produkt som jag kommer att köpa i fortsättningen också. Kan 

rekommendera den och jag känner inget behov av att testa någon annan produkt. Jag 

tror dessutom inte heller att min hy sku tycka om att jag sku använda så många olika 

märken, så jag försöker hålla mig till samma.” [Margareta 47år] 

”Jag tycker om Aco, från apoteket. De är också ett märke som jag starkt litar på och 

jag tänker just då specifikt på min den här mattapintavoide, den funkar så bra. De 

doftar alltid så gott och är fräscha, virkistäviä! De att de är en apoteksprodukt gör ju 

också att det känns att det är ett säkert val för de känns att de är mer steriliserat och de 

doftar gott och de är fräscha. De är en safe choice!” [Catharina 17år] 

Denna kategori var bland de mest omdiskuterade relationsformerna och det fanns många 

fler liknande exempel från intervjuerna. Detta är förståeligt då det kommer till 

avhandlingens valda produktområde och stämmer överens med det som även Micco 

Grönholm (2009) argumenterade för; bli man förälskad i en produkt slutar man ofta söka 

efter andra bättre alternativ för man är redan så nöjd med sin nuvarande partner 

(varumärke). Speciellt bland kosmetika och hygienartiklar finns det många produkter som 

kan orsaka allergiska reaktioner eller som reagerar konstigt mot den egna kroppen och 

därför kan konsumenterna inte blint lita på att det som kompisen har lämpar sig för en 

själv. Man tvingas pröva sig fram och då man äntligen hittar en riktigt bra produkt så slutar 

man lätt kolla på andra märken. Man stannar med andra ord ihop trots fientliga 

omständigheter, vilket går ihop med det som Fournier (1998) anser karaktäriserar denna 

relationsform. 

Bästa vänner, var också en relationsform som diskuterades mycket under intervjuerna. 

Denna påminner kanske lite om föregående relationsform, men här är fokusen på att 

produktens värderingar och egenskaper ska gå ihop med informantens egna; med andra ord 

är intressena gemensamma. 

”Den här är för ögonbrynen och jag tycker jätte mycket om den för den är lite som en 

krita, det är ingen penna utan de är mer som en mjuk penna. Jag tycker jätte mycket om 

den för den får åtminstone mina ögonbryn att se bra ut. Jag har lätt att forma dem med 

den här. Ögonbryn är ju ändå ganska svåra att fixa eller att få bra och se ut, men den 

här är bra och den sku jag kunna rekommendera till mina kompisar och den kommer 

jag i fortsättnigen också att köpa.” [Catharina 17år] 

Typiskt för denna relationsform, som uppkom i många intervjuer var att produkterna 

ansågs vara gjorda för den enskilda konsumenten, produkten lyfte fram de bästa 

egenskaperna i informanten eller så förstod varumärket individen och hjälper denna nå ett 

sådant slutresultat som eftersträvades. Följande exempel är beskrivande. 
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”Den bara doftade så gott. Dove, jag tycker bara så mycket om Dove för det är för äkta 

människor och dom har så bra reklamer. Man känner sig naturlig när man använder 

dem.” [Emilia 22år] 

Relationsformen kategoriserad vänskap fick ett bredare stöd bland informanterna än vad 

som hade förväntats. Fournier (1998) beskriver relationen som bl.a. mycket speciellt, 

situationsmässigt avgränsad och pågående relation som är lätt att inleda och avsluta. Nedan 

följer några beskrivande exempel från intervjuerna: 

”Escadas parfymer, dom är jätte bra att ta med på resor eller om jag far till 

pojkvännen övernatten. Liten flaska och tar lite utrymme så den är lätt att ta med. 

Escada har jag använt ganska länge, jag tycker om den för den har en ganska stark 

doft men är ändå inte stickande. En god och stark doft. Jag använde Escada i början 

när jag dejtade min pojkvän för jag ville att han sku känna att jag doftar gott, men nu 

efter att vi har varit en tid tillsammans har jag övergått till mina normala parfymer för 

de är inte så starka. Jag vill inte vara den som stinker mest i bussen.” [Emilia 22år] 

”Sen har jag faktiskt ännu L´Oréals som man sätter under ögonen, om man vakat lite 

så kan man sätta den under ögonen så känns det lite bättre. Vet inte om den hjälper så 

mycket, kanske är det lite mera mentalt att man tycker att den ska hjälpa och så inbillar 

man sig att den verkligen hjälper, att inte har jag märkt någon verklig skillnad. Men 

den kanske lite kyler ner och lugnar ner, och så kanske den har lite mentol i sig också 

så de känns skönt när man sätter på det.” [Erik, 50år] 

Fast relationsformen är väldigt specifik och situationsmässigt avgränsad så visade det sig 

finnas många liknande exempel från intervjuerna. Informanterna hade vissa produkter som 

de alltid exempelvis tog med sig på resor, men som annars aldrig användes till vardags. 

Produkten ansågs ändå vara lite bättre eller speciellare och skulle därför sparas till vissa 

specifika situationer. Alternativt användes en viss produkt bara då det verkligen behövdes, 

t.ex. vid sjuktillstånd.  

Följande relationsform släktskap diskuterades något mindre med informanterna i denna 

undersökning och identifierades inte som en aktiv relationsform av alla. Det kan här vara 

värt att notera att relationsformen i Zayer & Neiers (2011) undersökning inte fick något 

stöd bland de undersökta männen. Fourniers (1998) beskrivning av relationsformen är 

mycket kort och ger kanske lite utrymme för tolkning.  Viktigt är att betona att relationen 

ska ha ätliga knytningar, men här anses att varumärkespreferenser som starkt ärvts 

hemifrån faller under kategorin. Följande exempel beskriver bra hurdana relationer som 

klassades hit. 

”Bephanten, den är nog jätte bra för sår och sånt och den har jag bara för att min 

mamma säkert sa att jag ska ha den och därför använder jag den. De kommer helt 

tydligt hemifrån att man ska använda de och min mamma tvingar mig, men den är väl 

helt bra. ” [Annina 24år] 
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”Scholl FootCare, den har jag använt faktiskt länge och de här sku jag säga att är bra. 

Jag vet inte om de här nu är den bästa, men de här är något som vi använde alltid 

hemma hos mina föräldrar, så sen har jag bara fortsatt att använda den, så de har nog 

kommit därifrån med.” [Erik 50år] 

En möjlig orsak till att relationsformen här fick ett något mindre stöd bland informanterna 

kan vara beroende på valda produktområdet. Hygienartiklar och kosmetika är ett område 

där man tvingas pröva sig fram vad som känns behagligt för en själv och vad som lämpar 

den egna kroppen. Visst kan vissa varumärkesrelationer ärvas hemifrån, men sedan fanns 

det fall då man fått utslag eller en allergisk reaktion mot en produkt först efter en längre 

tids användning och därför mot egen vilja tvingats byta märke. Relationsformen kan tänkas 

vara mer aktuell inom andra varumärkesområden som t.ex. bilmärken eller sportlag 

(ishockey, fotboll, handboll) vilka båda är mer engagerade och långvariga märkesområden 

där märkespreferenserna lätt kommer hemifrån och håller i livet igenom.  

Nästa relationsform, tröstförhållande/undvikande präglas enligt Fournier (1998) av en 

önskan att röra sig bort från sin nuvarande partner. Som tidigare diskuterades är denna 

relationsform väldigt lik Lee et al. (2008) varumärkeskategori oönskade jaget och man 

valde att i detta arbete slå ihop kategorierna till en. Nedan några exempel från intervjuerna. 

”Lumene är ett märke som jag nog aldrig går först till. Lumene används av tanter som 

inte bryr sig om hur de mejkar sig eller ser ut, de köper puder för att man ska köpa 

puder för att de hör till. Jag har nog mera det att jag vill köpa de här märkena som jag 

har för att de används av fräscha och kanske lite yngre människor och jag vill höra till 

dem. Jag vet sen inte vilka spurgun som köper de andra märken.” [Emilia 22år] 

”Got2Be spiking glue. Jag har inte använt den till någo irokeesi juttun, men den är 

kanske lite för kovaa kamaa och jag har fått feedback av min flickvän också att det är 

inte så kiva när jag har jätte stelt hår och jag medger också själv att det är kanske inte 

så najs.” [Vilhelm 24år]  

Typiskt för denna relation var att man tidigare varit ivrig och engagerad i varumärket, men 

man har med tiden ändrats och utvecklats och nu känner man att varumärket inte mera 

passar en själv. Informanterna hade kanske redan nya favoriter som de hellre umgicks med 

eller så sökte de fortfarande någon mer lämplig partner. Ett beskrivande exempel på det 

senare alternativet är följande exempel. 

”Maybelline har så speciella produkter, där är alltid något speciellt i dom och de har 

inte riktigt någo vanliga basprodukter. De är inte kanske bara för mig. Jag tror att 

deras målgrupp är helt alla, båda unga ock vuxna. Jag har använt deras produkter nog 

tidigare och alltid emellanåt försökt använda något, men har inte riktigt hittat något 

bra.” [Annina 24år] 
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Barndoms vänskap är en intressant relationsform som Fournier (1998) beskriver som en 

sällan engagerad men känsloladdad relation med minnen från barndomen där relationen 

utstrålar säkerhet och trygghet. Detta är den andra relationsformen som i Zayer & Neiers 

(2011) studie inte fick något stöd. I denna undersökning diskuterades dock relationsformen 

ganska ofta och informanterna hade flera exempel att komma med.  

”Sebamed är ett tvättmedel som jag har goda associationer till på grund av att jag vet 

att det är en produkt som verkligen sköter om kroppen. Speciellt när jag har torr hy så 

är det någonting jag inte sku tveka att köpa. Det är något som vi har använt hemma i 

vårt barndomshem och har använts länge och jag tror att mina föräldrar använder det 

ännu också. Kanske är det lite av ett familjebränd.” [Patrik 26år] 

”Joo, jag kan genast säga ett märke som betytt mycket under mitt liv, Yves Rocher och 

det var i min ungdom en av de första sånhäna post-orders mejk firmor som man 

beställde då via posten, som var väldigt ovanligt på den tiden i min barndom. Jag 

kommer ihåg att det var bra marknadsfört, det var så nytt och där köpte jag nog allt. 

Det var ett väldigt bra märke och det finns faktiskt ännu också av dem, fast nu har de ju 

egna butiker och allt.” [Margareta 47år] 

Fast relationen var positiv med goda minnen från barndomen var detta ändå en relativt 

passiv relation. Då man frågade varför informanterna inte mera använde produkten var de 

få som kunde ge ett direkt svar. En del funderade på att möjligen börja använda produkten 

på nytt för informanterna fick så glada minnen tillbaka. Andra kunde konstatera att det får 

hållas som ett glatt minne i det förflutna, se exemplet nedan. 

”Lumene ljuslila/ljusröd, de här är ju riktigt högstadie favoritfärger. Kommer ihåg den 

här buren och mekanismen, aah, får så bra minne tillbaks av den här produkten. Roliga 

tider, men de här färgerna sku jag aldrig mera använda. Jag sku vela använda 

ögonskugga men inte vet jag, kanske är jag för lat för att mejka mig till skolan eller 

träningarna.” [Emilia 22år] 

Följande relationsform frieri/uppvaktning fick ett jämt stöd bland informanterna. Fournier 

(1998) beskriver relationsformen som ett tillsvidare förhållande på väg att bli mer 

engagerat och kom bl.a. till uttryck under intervjuerna på följande sätt. 

”L´Oréal Paris vuoden meikkituotteeksi valittu Cosmopolitanissa, tämmöinen ihon 

tasoitusvoide. Tää on tosi hyvä, se valittiin viime vuoden meikkituotteeksi. Mä ostin sen 

koska näin sen just lehdessä ja sitä kehuttiin niin paljon siinä lehdessä. Kaveri kun 

kokeili sitä joka oli täällä mun luona, niin mun piti heti myydä sitä mun pulloa hänelle 

ja kävin sitten ostamassa uuden itselleni. Se oli niin hyvä ja ei se edes käytä yleensä 

meikkiä. Tätä tuun varmasti jatkossa ostamaan!” [Annikki 35vuotta] 

”Den här [maskaran] har jag använt i kanske ett halvt år och det är nog den bästa 

maskaran som jag har hittat. Maskaran är annars sånt som jag tycker är svårt att hitta 

en bra eller den perfekta, att brukar nästan alltid testa något nytt i hopp om att hitta 

den bästa, men nu när jag äntligen har hittat den så tror jag att jag kommer att 

fortsätta med den.” [Annina 24år] 
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Typiskt för relationsformen var att informanterna nyligen hittat en ny produkt som de blivit 

förtjusta i och dessutom ganska snabbt bestämt sig för att man fortsättningsvis också 

kommer att använda produkten. Oftast var det frågan om en sådan produkt som 

informanten inte hade en stark favorit från tidigare, utan de bytte märken och sökte efter en 

lämplig produkt. Emellanåt var det mer av en slump att informanten kommit över 

varumärket (råkade välja det eller fick märket i gåva) men fastnade omedelbart för 

produkten och vill nu inte använda något annat. 

Nästa relationsform beroende förhållande fick ett ganska varierat stöd bland 

informanterna. Kort beskriver Fournier (1998) denna relationsform som tvångsmässigt och 

mycket emotionellt, där man ofta anser att den andra är obytbar och en separation skulle 

orsaka ångest. Till nästa några exempel från intervjuerna. 

”Diors läppstift, den här är nu helt super. Sku jag behöva mera och de sku vara slut i 

butiken är jag hellre utan än köper någo annat. Jag söker tills jag hittar den riktiga för 

den är så bra, numret är 365, färgen ska alltid vara samma! Och ser du det finns alltid 

ett lager, de får inte ta slut bara, två oöppnade. Plus att när dom hotade med att dom 

sku sluta tillverka av den så måste jag genast gå och köpa mera.” [Margareta 47år] 

”Acos päivävoide och den använder jag alltid och den köper jag alltid på nytt och på 

nytt. Den är jätte bra, har aldrig testa något annat utan de här var helt love at first 

sight och har inte velat testa någo annat. Jag tycker att den doftar jätte gott, den är inte 

alls såndär äckligt fet utan den funkar helt suveränt.” [Catharina 17år] 

Det som kanske mest skiljer denna relationsform från de andra mer engagerade 

förhållandeformerna var informanternas sätt att berätta om varumärket; rösten ändrades, 

samt deras sätt att diskutera och presentera produkten. Emellanåt kändes det som om 

informanterna försökte sälja sin produkt vidare eftersom de var så övertygade om att det 

inte finns en bättre produkt på marknaden.  Då man frågade informanterna hur det skulle 

kännas om produkten plötsligt tog slut svarade de ofta att de hellre skulle vara utan än 

försöka hitta en ersättande produkt. Informanterna ansåg att varumärket var unikt och inget 

konkurrerande märke kom nära den egna produkten. Dessutom var detta ofta ett varumärke 

som man ”bara måste ha”. 

Den relationsform som diskuterades mest under intervjuerna var kortvariga 

förhållanden/fling. Detta kan man förklara med det valda produktområdet som till sin 

karaktär är sådan att konsumenterna lätt köper olika produkter för att testa sig fram till den 

produkt som lämpar sig bäst. Då valmöjligheterna är många leder detta samtidigt till att 

många kortvariga förhållanden uppstår före den rätta produkten hittas. Fournier (1998) 

beskriver förhållandeformen som en kortsiktig relation med ett tidsbundet engagemang där 
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emotionella belöningarna är höga men relationen saknar förpliktelser och tar därför snabbt 

slut. 

”Calvin Klein skin lotion, hmm..det här är också en ansiktskräm som jag har fått och 

använder den sedan någon gång då de andra produkterna tar slut. Jag har nog ganska 

mycket fina märken här.” [Patrik 26år] 

”Smashboxin kaksi pieni huulikiiltoa, mitkä on mun lentostuertin kaveri tuonut 12-

pakkauksen, mutta nää kun ovat näin pienet niin olen hävittänyt jo melkein kaikki. No 

aika vaikeet nää oli aina saada sitä kiiltoa ulos eikä ne oo mitkään erikoiset.”  

[Annikki 35vuotta] 

Vanligt för relationsformen var att informanterna valde varumärket utan orsak eller ville 

bara testa något nytt. Produkterna var oftast bra, men informanterna var ändå inte så nöjda 

att de skulle vela köpa den på nytt. I vissa fall ansåg informanten att det var jobbigt att 

komma åt produkten, men erkände oftast att de inte var tillräckligt intresserad för att 

anstränga sig extra för att komma åt varumärket och ville egentligen helst testa något annat 

märke. 

Följande relationsform fiendskap är som Fournier (1998) beskriver en intensiv relation av 

negativ karaktär. Då informanterna diskuterade fientliga varumärkesrelationer märktes 

detta på tonfall, kroppsspråk och talesätt. Informanterna var upprörda och emellanåt 

kändes det som om de ville varna för att gå i samma fälla eller liknande. Nedan några 

beskrivande exempel från intervjuerna: 

”Vichy lovar här 7 dagars skydd, man sku alltså inte behöva sätta deodorant på 7 

dagar, de är en kräm som du ska sätta under natten och sen sku den funka, men för mig 

så nej, funkar inte! Inte ens en dag och jag tycker att den är dålig och sku inte 

rekommendera den till någon, den är helt överpris. Måste använda den till slut här i 

någo skede, eller så kanske jag bara kastar bort den. Den är nog så dålig att jag sku 

kunna slänga bort den faktiskt.” [Vilhelm 24år] 

”[Diskuterar märken som hon inte tycker om] Oriflame, de är nu en som jag genast 

kommer på, deras mejker. Jag tänker genast på bara dåligt, jag är bara så jätte 

negativ, sådär fungerar inte, gäller inte att ta risken och sale är de där sant. Sku de 

komma en annan produkt av Oriflame än min maskara så sku jag inte ens vela testa 

den, nej!” [Catharina 17år]  

Här hade informanterna oftast haft höga förväntningar på produkten och sedan till sin 

besvikelse fått märka att den inte fungerade på önskat sätt. Emellanåt var relationen så 

intensiv att hela varumärket fick en negativ skugga över sig, inte bara den enskilda 

produkten och då ville informanten undvika allt som hade med företaget att göra. 

Informanterna kände sig oftast inte bara besvikna utan även lurade.  Alternativt kunde 

varumärket påminna informanten om en händelse eller situation som denna inte tyckte om 

och därför hade informanten starka negativa känslor mot produkten. Se exemplet nedan. 
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”Tabac och Old Spice, de är just de här gamla gubbdofter som man fått känna på så 

mycket och jag vill inte vara en av dem. Jag undrar just om de ens finns mera, kanske 

de finns. De är från yngre tider man kommer ihåg att där var alla gamla gubbar som 

stod och hällde antingen Tabac eller old Spice i händerna och massera ihop det och 

satt det på kinderna och man var alltid lika att oj nej inte igen den där, och det har på 

något sätt fastna så starkt i huvudet att bara man redan hör namnet blir man helt att 

nej neeej. De är märken som jag aktivt undviker. Sku jag själv vara och simma och man 

glömmer sin flaska hem och kompisen sku erbjuda dem sku jag nog hellre avstå!”  

[Erik 50år] 

Känslorna mot varumärket var mycket starka och fientliga där informanten ville undvika 

varumärket så långt som möjligt. Informanterna ville helst inte ha någon koppling med 

varumärket och såg ingen gemensam framtid. 

Nästa relationsform var väldigt intressant, hemliga förhållanden. Dessa var inte alltid så 

lätta att få fram och flera gånger kändes det som om informanterna höll sig tillbaka och var 

reserverade. Många av dessa förhållandeformer togs upp först i slutskedet av intervjun då 

man först diskuterat mycket annat och det kanske kändes tryggt för informanten att då även 

diskutera dessa relationer. De relationer som diskuterades kunde se ut som följande. 

”Den här var en sådan produkt som jag riktigt snabbt bara tog från hyllan, tittade noga 

att ingen såg mig och den var på rea där då så snabbt ner i korgen. De här är nu 

kanske inte den bästa färgen, den är kanske lite för ljus för mig i ansiktet, men den 

funkar helt bra och jag sätter alltid bara lite i taget, vill inte täcka det helt och hållet, 

så jag sätter bara lite av det så där så det inte blir och synas från längre håll. Det är 

viktigt för mig att det inte syns att jag använder det.” [Vilhelm 24år] 

Fournier (1998) beskriver relationsformen som högt känsloladdad samt som mycket privat 

och förhållande anses vara riskabelt om det läcker ut till offentligheten. Det som märktes 

på informanterna då relationsformen diskuterades var att de sällan ville ha ögonkontakt och 

talade snabbare, blev väldigt kortfattade och plockade sedan snabbt produkten bort från 

bordet. Då man frågade tilläggsfrågor om produkten ville informanten oftast betona att de 

inte mera använder märket eller att produkten nog inte var så speciell. En väldigt 

beskrivande situation var följande: 

”Sitten Care for Men, kävin brasiliaisessa vahauksessa ja tää on tämmöistä 

rauhoittavaa. Tämä on vain kertaostos [vie tuotteen nopeasti pois pöydältä]. Mut oli se 

ihan hyvä joo, enkä mä oikein muistanut sitä käyttää silloinkaan enkä enää käytä! Ei 

tarvii!” [Annikki 35vuotta] 

Några informanter försäkrade sig före varumärket diskuterades att de skulle få förbli 

anonyma i undersökningen så att andra inte i efterhand kunde koppla ihop dem med 

produkten. De ansåg något skamligt eller pinsamt i produkterna och var rädda att andra 

skulle tycka synd om dem ifall de visste vilka produkter som de i verkligheten använde 

eller så var informanterna rädda för att bli utskrattade för att man t.ex. som kvinna använde 
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en produkt menad för män, alternativt att som man använda en produkt klart riktad åt 

kvinnor. En del av informanterna tyckte dock att produkten var riktigt bra, men ville bara 

inte att ”offentligheten” skulle veta. 

 

Fourniers (1998) sista relationsform, slaveri, beskrivs som en icke frivillig och negativ 

relation som enbart styrs av önskan mot själva relationsparten, men på grund av 

omständigheterna består. Här ansågs beskrivningen vara öppen för tolkning och t.ex. en 

negativ gåvorelation ansågs falla under kategorin. Mer specifikt; en produkt hade fåtts i 

gåva som man inte tycker om, men informanterna ville kanske vara artig gentemot 

gåvogivaren så produkten användes till slut fast relationen var negativ. Nedanstående 

exempel förklarar situationen bra. 

”Den här fick jag till julklapp av min mor och jag använder inte sånhäna 

rengöringsvatten egentligen, men jag måste väl nu då använda dom här slut, men sen 

köper jag nog inte nytt.” [Margareta 47år] 

En annan typiskt situation var att en produkt köptes och en oönskad produkt kom med på 

köpet som man kände sig tvungen att använda fast produkten i sig inte var så bra. Oftast 

ansåg informanterna att om det var frågan om en produktserie så borde man använda alla 

produkter samtidigt, fast den enskilda produkten inte var bra. 

”Tämä oli myös mukana siinä ilmaispakkauksessa, mutta silmienrajauksessa en 

mielellään tee tällaisella kynällä vaan mieluummin sillä geelikynällä, se pysyy paljon 

paremmin. Mut tätä nyt sit kuuluisi käyttää noiden muiden tuotteiden kanssa.”  

[Annikki 35vuotta] 

En annan beskrivande situation för relationsformen var att informanterna blev påtvingade 

relationen av någon annan part och relationen var negativ, men bestod för att informanten 

ansåg att det inte fanns något bättre alternativ till hands alternativt kände informanten att 

denna inte kunde påverka situationen och därför använde produkten. 

”Clerasil var ändå en produkt som jag aldrig valde att köpa hemma, utan den fanns 

alltid där när pappa tyckte den var bra, fast inte märkte jag någon skillnad. Man måste 

ju lite använda det som fanns hemma.” [Emilia 22år] 

Situationerna för denna relationsform kunde variera ganska mycket. Gemensamt för 

exemplen ovan var att relationen alltid var negativ till sin karaktär och att relationen inte 

var frivillig, men bestod på grund av omständigheterna.  

För att ännu kort summera ihop Fourniers (1998) femton relationsformer i samband med 

egna resultat så kan man konstatera att alla relationsformer diskuterades med 
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informanterna och att relationsformerna är aktuella för det valda produktområdet. En del 

av relationsformerna stod öppna för tolkning, men har diskuterats och motiverats med 

lämpliga citat från intervjuerna. 

4.2 Resultat och en jämförelse med Kates (2000) studie 

De tre relationsformer som Kates (2000) tillsatte Fourniers (1998) ursprungliga studie var 

alla av politisk karaktär. Kates (2000) undersökte en minoritetsgrupps (homosexuellas) 

förhållanden med sina varumärken och relationsformerna kan därför sägas vara relativt 

specifika. I denna undersökning kunde inga av Kates (2000) relationsformer;  

medlem i samfund, politiskt allierade eller politisk fientlighet identifieras. Detta kan man 

förklara med att man här inte valde att inkludera någon minoritetsgrupp eftersom detta inte 

var fokus för undersökningen. Kates (2000) relationsformer är dock väldigt bra och 

definitivt värda att notera, men blev på grund av avhandlingens syfte och det valda 

produktområde inte aktuella.  

Kates (2000) relationsformer kan komma till uttryck om man är intresserad av att 

undersöka någon annan minoritetsgrupps förhållanden med sina varumärken. Intressant 

kunde vara att exempelvis studera finlandssvenskarnas förhållanden till sina varumärken, 

t.ex. dagstidningar (Hufvudstadsbladet, Studentbladet, Peppar) eller någon annan 

varumärkeskategori. Alternativt kunde man intressera sig för att undersöka bl.a. samernas 

förhållanden till sina varumärken eller en religiös minoritetsgrupps varumärkesrelationer. 

Det finns många varumärken och produkter som är riktade till en specifik minoritetsgrupp 

och de som tillhör minoritetsgruppen känner lätt igen varumärket och vill stöda dessa 

specifika produkter och märken som är riktade till just dem. Det är nödvändigtvis inte 

alltid frågan om ett enskilt märke utan kan lika bra vara ett företag som har sitt fokus på en 

specifik minoritetsgrupp och litar på att varumärkeslojaliteten håller dem kvar på 

marknaden. Dessa märken kanske symboliserar något tryggt eller fint vilket man som 

medlem i en minoritetsgrupp kan vara stolt över. Vid en lite bredare studie kunde man 

kanske till och med utvidga Kates (2000) relationsformer med flera nya, lite beroende på 

var man vill ha sitt fokus.  

Det finns fler exempel som visar nyttigheten med Kates (2000) specifika religionsformer, 

men kommer inte att diskuteras desto mera här. Fokusen på denna studie ligger på att 

utvidga den teoretiska referensramen med nya relationsformer som data påvisat och Kates 
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(2000) relationsformer fick inte stöd bland de intervjuade. Syfte med detta avsnitt var dock 

att betona relevansen med de mer specifika relationsformerna. 

4.3 Resultat och en jämförelse med Sweeney & Chews (2002) studie 

En påbyggande studie av Fourniers (1998) arbete gjordes av Sweeney & Chew (2002) som 

ansåg det nödvändigt att utvidga relationsformerna med ytterligare en. Relationsformen 

kallar de för älska-hata relation som i denna undersökning fick ett relativt bra understöd 

bland informanterna. Sweeney & Chew (2002) karaktäriserar relationen som frivillig men 

emotionellt intensiv, som innehåller såväl positiva som negativa känslor mot den andra 

parten. Relationen fortsätter på grund av växelverkan eller på grund av de positiva 

belöningar som fås. Nedan två olika exempel situationer från intervjuerna.  

”Nå de här läppfettet, de doftar kokos. Jag tycker inte riktigt om den, jag fick den när vi 

med skolan gick på en dagsmässa, här står tervekoululainen.fi. Okej, jag tycker inte 

egentligen alls om den här men alla mina kaverin tycker den är helt ljuvlig så jag 

brukar nu använda den i skolan fast jag inte tycker om den.” [Catharina 17år] 

”Osis Flex Vax, den är helt bra, men här igen håret känns lite smutsigt då man satt den 

här. Därför har jag egentligen gått över till att bara använda hårspray, för jag vill inte 

att mitt hår ska kännas smutsigt. Om man ändå vill sätta vax i håret så den här funkar 

nog helt jätte bra och håret hålls i jätte bra form. Jag kommer nog att använda den här 

ännu. Det som är bra med vax är just på vintern om du har mössa på och håret skiter 

sig så kan du bara gå in på vessan och forma om det.” [Vilhelm 24år] 

I det första exemplet är relationen mer negativ för att informanten känner en social press på 

att också tycka om varan eftersom alla andra tycker om den. Produkten används och 

relationen fortsätter fast man inte tycker om den valda parten i sig och sammanslutningen 

är därmed negativ. I det andra exemplet är åsikten gentemot hårvaxet tudelad; produkten är 

delvis bättre än den andra motsvarande produkten (hårsprayet), men vaxet saknar 

egenskaper som hårsprayet igen har. Relationen fortsätter eftersom informanten inte har 

hittat en produkt som skulle kombinera produkternas bästa egenskaper och tvingas därför 

kompromissa mellan att få bättre koll på håret samtidigt som det ser smutsigt ut eller att få 

ett fräscht slutresultat men då håller inte frisyren hela dagen. Relationerna är typiskt till sin 

karaktär väldigt intensiva och väcker starka känslor som exemplen ovan visar. 

Andra situationer, då sammanslutningen var mer positiv men relationen karaktäriserades 

samtidigt av såväl positiva som negativa känslor var bl.a. då informanten ansåg att 

produkten var bra och effektivt gjorde sin sak, men var rädd att produkten skulle vara 

beroendeframkallande och tog därför avstånd till märket. Alternativt användes varumärket 

bara då man hade illa eller vid negativa omständigheter och därför väcker varumärket 
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starka negativa känslor fast produkten i sig fungerar riktigt bra, alltså var åsikterna starkt 

tudelade.  

4.4 Resultat och en jämförelse med Zayer & Neiers (2011) studie 

Den senaste studien som byggt på Fourniers (1998) arbete är den som Zayer & Neier 

gjorde 2011. Som tidigare diskuterades fick inte Fourniers (1998) alla relationsformer stöd 

i den senare studien (relationsformerna släktskap och barndomsvänskap), men Zayer & 

Neier (2011) ansåg det vara nödvändigt att expandera Fourniers (1998) modell med 

ytterligare tre nya relationsformer som man här kommer att diskutera mer noggrant i 

samband med denna studies resultat. Relationsformen billig träff/sällskap är speciellt 

lämplig för denna studie då man som valda produktområde hade kosmetika och 

hygienartiklar. Produktområdet präglas lätt av en stark priskänslighet och då kom denna 

relationsform till uttryck. Informanterna kunde konstatera att de köpt en produkt enbart för 

dess billiga pris och hade inget annat valkriterie. 

”Som handtvål har jag Rainbow. Jag köpte den för att den är billig. Den är sånhär 

perus, har inga underliga dofter. Den doftar helt gott och gör händerna rena.”  

[Annina 24år] 

”Sen har jag, nå nu har jag Lumenes solpuder, men de här har jag inte heller nån 

skillnad vilket märke, de är också bara rea produkter som jag väljer.” [Emilia 22år] 

”Gillette series är det som jag egentligen använder. Den är helt vanlig och tycker att 

jag nångång köpt den från Claes Ohlson för att de var en billig stor flaska som räcker 

länge och det var egentligen de ända kriteriet.” [Patrik 26år] 

Relationen drivs enligt Zayer & Neier (2011) intensivt av den känslighet som finns till 

kostnaden som uppkommer av att vara med parten och därför är oftast förhållanden korta 

eller tillfälliga. Det kan vara att det något lägre understödet var mer av en slump eftersom 

relationsformen som beskrivningen säger är kortvariga eller tillfälliga och varumärket köps 

inte på nytt om man inte får det till det billiga priset igen. Man kan anta att denna relation 

är bekant för de flesta konsumenter vid något tillfälle, då priskänslighet är vanligt för flesta 

konsumenter. Får man en produkt billig är det nog många som köper varan enbart för 

prisets skull och kanske dessutom får en euforisk känsla av att man just lyckats spara lite 

pengar. Detta går bra ihop med det som Otnes & McGrath (2001) diskuterade angående 

rea-shopping, vilket kan ses som ett sätt att känna att man vinner eller uppnår något 

samtidigt som man rea-shoppar. Priset var visserligen en variabel som diskuterades ofta 

under intervjuerna, men var sällan den avgörande faktorn. För att kategoriseras under 
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denna relationsform ska priset styra relationen, men för informanterna fanns det oftast 

andra påverkande faktorer i varumärkesförhållandena.  

Nästa relationsform mentor, är enligt Zayer & Neier (2011) en långtids och frivillig 

relation som är hög i socialt känslomässiga belöningar. Denna relationsform diskuterades 

med alla informanter och fick i genomsnitt ett starkt stöd. 

”Sen har jag av Christian Diors läppglans och dom här små har jag i många olika 

färger och nyanser och alla är sådana som jag fått i julklapp eller födis. Jag sku aldrig 

själv köpa såhär dyrt märke om de sku ta slut, men som tur tar dom här typ aldrig slut. 

Dom är bra och mycke bättre än någo Lumenes eller L´Oréals. Dom håller längre och 

dom klibbar inte på samma sätt. Man känner sig lyxigare för att det är ett så fint märke 

och så är det lite speciellt när man sätter på det.” [Emilia 22år] 

”Den här Gillette har jag använt nu ganska länge säkert tack vare deras reklamer, då 

har jag fastnat för dem. Sen är det ju också ett väldigt stort märke. De här ser man ju 

överallt i TV:n, i segeltävlingar, idrottstävlingar och allt så de påverkar nog. Måste 

nog erkänna om man ser någon känd spelare tala för ett märke så nu blir jag lätt och 

funderar att voi vitsi, borde jag nu också testa de där, sportintresserad som jag är så 

påverkar det nog.” [Erik 50år]  

Informanterna såg ofta upp till varumärket och tyckte att det var något speciellt och unikt, 

något fint och lite bättre som gjorde att de kände sig extra fina då de använde produkterna. 

Det var vanligt att informanten relaterade till någon bra reklam eller till någon kändis som 

de visste att förespråkade produkten, kanske hade den läst eller hört om produkten via 

någon bekant som de såg upp till och därför använde produkten. Vanligt var att 

informanterna kände att de ville vara en del av märket eller så ville de gärna kopplas ihop 

med märket för att det var något extra i det och ville därför inkludera det i sitt repertoar. 

Följande exempel är beskrivande. 

”Har någon gång fått i gåva en Hugo Boss Baldessarini, en deodorant som är lite mer, 

lite dyrare parfym och den tycker jag om och den har jag köpt på nytt. Faktiskt i början 

tyckte jag att doften var ganska konstigt med som jag lärde med tiden att tycka om för 

den var speciell och det är något som jag ansåg att kunde identifiera mig. Jag tror 

faktiskt att det är den enda produkten som jag någonsin känt att den här sku kunna vara 

min produkt och min doft, att såhär doftar jag.” [Patrik 26år] 

Då informanterna diskuterade relationsformen märktes en respekt gentemot 

relationsparten, de ville inte prata dåligt om produkten eftersom den var så bra och hade 

produkten en dålig sida ville informanten svänga det till en positiv egenskap på ett sätt 

eller annat. Det var ett varumärke som hade karaktär och stil där egenskaperna gick ihop 

med informantens bild om sig själv eller önskade bild om sig själv. 

Den tredje relationsformen som Zayer & Neier (2011) la till var affärspartner. Detta är en 

frivillig relation utan intimitet, men är verksam till sin natur så att positiva belöningar kan 
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nås. Detta är kanske en lite vag beskrivning av relationsformen som lämnar igen rum för 

tolkning, men under intervjuerna kunde följande situationer kategoriseras under 

relationsformen. 

”Dolce & Gabbana The One parfym, den här är kanske en lite lyxigare doft. Den sku 

jag inte sätta till skolan utan den sku jag kanske använda mer om jag far på en fest 

eller ska besöka någon. Jag känner mig lite mer gentleman när jag använder den, lite 

mer Hankeit, den är liksom lite finare. Så den är bra, den är jätte bra!” [Vilhelm 24år] 

”Bliw käsisaippua, mä ostan tätä ihan vain sen takia koska tää on turkoosia (iiih), tää 

on niin nätti tuote ja tää on halpa. Nätti ja turkoosi, nätti väri kun mulla pitää olla sitä 

turkoosia kylppärissä.” [Annikki 35vuotta] 

Informanterna köpte eller använde ett varumärke av en orsak, t.ex. de ville känna sig lite 

finare, ville ha en viss färg/doft, ville ha extra hållbarhet, känna sig manlig/kvinnlig etc. 

Det var frågan om ett målmedvetet val för de sökte någon specifik egenskap i produkten 

och valde därför märket. Alternativt valdes märket eftersom man visste att det var ett bra 

märke och det kunde inte gå fel om man valde det. Emellanåt valdes märket för att andra 

visste att det är ett bra märke eller för att det är ett stort och känt märke och därför måste 

bara bra. 

”Hårfärg, Franck Provost, de här är första gången jag testa de här märket. Här är 

ännu halva kvar och ska använda de sen när de från rötterna börjar växa ut. Vi valde 

de här märket för att de hade en såndär kam/pensel i sig som frissorna använder och 

den ville vi jätte gärna ha och vi var jätte ivriga över den, och så är de ju ett bra märke, 

ett känt märke! Penseln är kvar och jag känner mig som en frissa när jag använder 

den.” [Emilia 22år] 

Märket kunde också användas för att ge mera självförtroende åt informanterna så att de 

kände sig bättre. Stundvis var märket en partner som man kunde lita att hjälpte till vid 

kniviga situationer och då var produkten lösningen. Nedan ännu ett exempel för att 

beskriva situationen. 

”Nivea Face Scrub, som är för ansiktet då och den använder jag emellanåt, inte 

dagligen med alltid nu och då. Den använder jag om man känner sig riktigt smutsig 

eller om man är på väg ut någon kväll och vill känna sig extra fräsch så brukar jag 

tvätta ansiktet med den. Den är lite effektivare än de här vanliga tvålarna.” [Erik 50år] 

Ganska många olika situationer föll slutligen under denna kategori, men gemensamt för 

dem alla var att relationen var frivillig, man hade en klar orsak varför man valt just denna 

produkt och så var det en viss egenskap i produkten som gjorde att informanterna kände 

sig speciell. Stundvis valdes produkten enbart för att märket var bra eller andra visste att 

det var ett bra märke och så kunde informanterna visa upp varumärket åt andra. 
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4.5 Varumärkesundvikande, en jämförelse med Lee et al. (2008) studie 

Utgående från Lee et al. (2008) studie om varumärkesundvikande separerades två 

relationsformer som här diskuteras mer detaljerat utgående från denna studies resultat. Den 

första relationsformen opålitlig kompis (namnet konstruerat för att bättre passa in med 

arbetets övriga relationsformer) omfattar enligt Lee et al. (2008) en dåligt fungerande 

produkt, en produkt man haft strul med eller produkt som orsakat problem. Detta har lett 

till missnöje från konsumentens sida då förväntningarna inte nåddes och nu undviker 

konsumenten produkten. Nedan några beskrivande exempel där produkten orsakat olika 

problem vilket ledde till varumärkesundvikande. 

”Jag testa en gång Palmolives deodorant och den var helt hemsk, helt för svag, höll 

inte och dessutom tycker jag inte om roll-on. Helt usel produkt!” [Emilia 22år] 

”Isadoras Fine Liner, den har jag inte bland mina vanliga mejker för jag var väldigt 

missnöjd med den. Kanske är det bara jag som inte kan använda den, men den gör inte 

bra av sig och därför tycker jag inte om den.” [Annina 24år] 

”Före den här köpte jag en billig deodorant, Puma för men. Den innehöll alkohol och 

irriterade min hy, tog slut väldigt snabbt och märkte att den inte var bra i förhållande 

till hur ofta jag måste köpa en ny.” [Patrik 26år] 

Typiskt varför informanterna inte varit nöjda med produkterna var att de haft för höga 

förväntningar eller så fungerade produkten inte på önskat eller lovat sätt. Relationen var 

negativ och informanterna undviker varumärket också i fortsättningen. Vissa av 

informanterna (som bl.a. Anninas fall ovan) funderade ifall de själva inte kunnat använda 

produkten på rätt sätt eller om de kanske bara fått ett dåligt exemplar. Några funderare till 

och med om de kanske någon gång i framtiden borde ge märket en ny chans och kunde 

tänka sig pröva det på nytt, men informanterna var dock för tillfället så missnöjda att de 

nästa gång ville testa ett annat märke. Med andra ord var informanterna inte alltid helt 

absoluta i sin åsikt om att fortsättningsvis undvika varumärket, trots deras missnöje. 

Utgångspunkten var dock att förväntningarna inte nåtts och informanterna var missnöjda 

och ville undvika varumärket i framtiden på grund av dåliga erfarenheter. 

Den andra relationsformen, cyniskhet/moraliskt undvikande, fick ett annorlunda slutresultat 

än vad förväntades. Lee et al. (2008) anser att relationer som faller under denna kategori 

uppstår om företaget varit oansvarigt eller ifall makten är i obalans. Alternativt kan 

konsumenten tycka att ursprungslandet är viktigt och vill stöda inhemska produkten och 

därmed undvika utländskproduktion. Under intervjuerna kom det inte direkt upp att 

produkter skulle undvikas på grund av dess utländska ursprung, men det som däremot 
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diskuterades var att specifika varumärken prioriterades eftersom de var inhemska och 

riktade till det finska folket. 

”Jag diggar de här märket för att de är ju Nordic hair experts, de är för skandinaviska 

människor, för nordiska länderna. De flesta märken är ju till alla människor runt om i 

världen och jag tycker att hår, finsk hår typ är ändå helt annan än vad dom ha i 

Spanien och därför vill jag använda den här och inte dom där andra butiks 

schampona.” [Vilhelm 24år] 

Då man frågade under intervjuerna ifall det fanns några märken som informanterna inte 

tyckte om, som kanske inte stödde deras värderingar eller ansågs vara oetiska, svarade alla 

att detta inte hade någon betydelse för dem eftersom de inte var tillräckligt insatta i något 

specifikt varumärke för att veta vad företaget stod för. Informanterna var alla överens om 

att detta är något som man som konsument borde undersöka och veta, men att de inte har 

tid eller inte var tillräckligt intresserade för att låta det påverka deras val.  Det som dock 

märktes väldigt tydligt från undersökningen var att informanterna ofta höll sig cynisk mot 

vissa varumärken eller företag. De kunde inte alltid begrunda sina tankar, men åsikterna 

var ofta starka och kunde se ut som följande. 

”Jag tvättar ansiktet med Pevonia Botanica, den har jag fått från Siluetti Spa. Jag vet 

inte om den gör något speciellt, men den doftar nu gott och den funkar för att ta bort 

mejken. Det känns inte riktigt som om den här sku göra allt det som den borde göra så 

jag känner mig besviken och skeptisk gentemot den. Jag vill inte börja köpa av samma 

märke, jag vill inte testa deras andra produkter för de är nu någo Beauty Spa juttu, de 

är inte en sådan plats som direkt tänker på det utan de vill bara ha fina produkter dit.” 

[Catharina 17år] 

”Den används under ögonen för att man inte ska få påsar under ögonen eller någo 

annat lika löjligt. [...] Hela serier är kanske mer för löjliga människor, jag ser ingen 

point i det. Jag tycker det är mer okej att flickor håller på med det sånt än män, låter 

absurt, men kosmetikaindustrin har blivit lite vrickad när man ska ha en produkt för 

varje kvadratcentimeter av ansiktet och kroppen, helt konstigt.” [Patrik 26år] 

”Här är en konstigt blå, mansformad flaska, en parfym, väldigt mansformad, Jean 

Paul, det var verkligen en otydlig text. Den har jag inte öppnat och inte prövat på och 

flaskan ser lite konstig ut. [...] Flaskan ser nog ganska löjlig ut, ser ut som en flaska 

som nån person sku köpa som känner ett behov att kunna visa upp att den köpt en fin 

flaska. Jag förhåller mig nog lite skeptisk till den här parfymen på basen av utseende.” 

[Vilhelm 24år] 

Här finns en cyniskhet mot varumärken och det fanns många liknande situationer från 

intervjuerna. Informanterna hade en produkt som de förhöll sig mycket skeptisk till och såg 

inte riktigt någon ide med att använda produkten. Detta var dessutom ofta något som 

speglade över hela varumärket till de andra produkterna och informanterna undvek också 

de produkterna. Emellanåt tyckte informanterna att hela företaget lite tappat sin 

trovärdighet genom en väldigt misslyckad produkt. Kanske kunde man på basen av dessa 
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resultat utvidga Lee et al. (2008) relationsform till att innehålla även denna typ av 

cyniskhet och varumärkesundvikande.  

Lee et al. (2008) diskuterar inte desto mer cyniskhet som påverkande faktor till 

varumärkesundvikande och betoningen ligger starkt på finansiell fosterländskhet. I enlighet 

med denna studies resultat kunde man utvidga relationsformen till att innehålla cyniskhet 

som en påverkande faktor, eftersom faktorn visade sig vara minst lika viktig och borde 

integreras bättre. Kanske kan man tycka att cyniskhet i denna bemärkelse inte går ihop 

med Lee et al. (2008) relationsformsbeskrivning, men då kunde man introducera cyniskhet 

som en separat relationsform.  

Finansiell fosterländskhet är dock en viktig relationsform i sig, trots att den inte i denna 

undersökning fick stöd. Man kan anta att relationsformen är mer aktuell inom andra 

produktområden som har mer djupgående relationer och mer involverande produkter, som 

t.ex. bilar eller teknik (datorer, mp3-spelare, mobiltelefoner). Dessa är bra exempel på 

produktområden där ursprungslandet länge varit en viktig faktor och ett lysande exempel är 

Nokia och det finska folket där vi vill stöda inhemska telefoner och undviker utländska 

märken som Apple eller Samsung. Dock har Nokia på sistone tappat lite av sin glans och 

finska folket har blivit mer villiga att testa på de utländska märkena, men det var länge som 

alla hade en Nokia. Det är vanligt att konsumenterna undviker vissa länders varumärken 

och vill stöda inhemsk produktion. Då kommer denna relationsform i sin ursprungliga 

mening till uttryck. 

4.6 Nya relationsformer 

Efter att ha gjort en noggrann kontentanalys av alla intervjuer och grupperat in de olika 

produkthistorierna under tillhörande relationsformer fanns det fortfarande 46 relationer 

(historier) som inte kunde grupperas under lämplig kategori. Man har därmed utvidgat den 

teoretiska referensramen med ytterligare tre nya relationsformer som i detta avsnitt 

kommer att definieras och diskuteras mer noggrant. De nya relationsformerna är 

sammanställda och definierade i tabellen nedan (se tabell 7). 
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Tabell 7 – Nya relationsformer 

Relationsform Definition av relation 

Bleknande relation 

Relationen har varit betydelsefull tidigare, sedan har man tagit 
en paus/glömt bort den andra före man i ett senare skede 
hittar varandra igen. Relationen präglas av högt engagemang 
och förhållandet kan upplevas som lite nostalgiskt eftersom 
ett gemensamt förflutet finns. Relationen kan påminna om ett 
tidigare jag som väcker varma känslor. Relationen är positiv. 

Näst bästa kompisen 

Relationen en klar tvåa, det finns någon annan som är den 
ultimata parten men denna relation är även mycket viktig. 
Man är inte villig att välja någon dera, utan vill ha båda 
alternativen samtidigt. Relationen kan vara intensiv eller mer 
neutral, men är betydelsefull för de involverade parterna. 

Platsspecifik relation 

Ett varumärke köps eller köps inte på grund av plats. Det kan 
vara svårt att komma åt varumärket som man egentligen vill 
ha och tvingas därför köpa något annat som är lättare att 
komma åt. Alternativt köps ett varumärke enbart på grund av 
platsen och märket i sig är inte så viktigt. Platsen är den 
avgörande faktorn och relationen kan vara såväl positiv som 
negativ. 

 

Den första relationsformen som var nödvändig att tillägga var bleknande relationer. Denna 

relationsform diskuterades av många informanter och fick ett ganska jämt stöd. Nedan 

följer några beskrivande exempel av relationsformen. 

”Lumenes kulmakynä. Den här har jag faktiskt använt ända sedan gymnasiet. Jag hade 

en lång paus där emellan, men nu har jag börjat använda den igen. Jag tycker att den 

är bra och kan tänka mig att köpa den på nytt också bara den här någon gång sku ta 

slut. De kan nog hända att dom inte mera gör sånhäna men att i alla fall så vill jag nu 

hålla mig till Lumenes produkter.” [Annina 24år] 

”Den här har jag haft i en 10 år, eller över min egen livslängd. De här är egentligen 

min systers gamla som hon gav till mig. Den är mycket sönder men jag tycker om den 

jätte mycket och jag kommer ihåg när min syster sa att hon inte någonsin använder 

rouge så fråga hon om jag ville ha den och då sa jag genast att joo, fast jag inte då 

använde rouge, men jag tyckte jätte mycket om mejk och nu har jag börja använda den 

igen och använder den helt dagligen faktiskt.” [Catharina 17år] 

”Jag fick den här som gåva av en gammal arbetare, för jag sa alltid åt henne att hon 

doftade så gott och så köpte hon till mig samma doft och till min glädje fick jag märka 

att det var Yves Rocher-parfym. Det väcker glada tankar och det säger ju också att de 

hållit sin stil. Jag blev så glad när jag så att parfymen var Yves Rocher, fick lite 

nostalgisk fiilis av det, blev helt att wau. De är nog någo som jag sku kunna börja köpa 

själv av också.” [Margareta 47år] 

Det gemensamma med exemplen ovan är att informanterna redan från tidigare haft ett 

förhållande med varumärket, men sedan har förhållandet utan någon större orsak tagit slut 

och återföreningen kan ha skett redan efter bara några års paus (som i Anninas exempel), 
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alternativt i ett mycket senare skede av livet då omständigheterna och familjeförhållandena 

ändrats (som i Margaretas exempel). I Margaretas exempel är förhållandet nu mycket 

engagerat och nostalgiskt eftersom märket spelat en stor roll i hennes ungdom då allt smink 

och parfymer var från samma märke. Då man frågade varför informanten slutade använda 

produkten när de ändå varit nöjda med varumärket hade ingen en klar förklaring eller 

orsak. De kom inte alltid ihåg vad som orsakat pausen; en del gissade att de bara kände att 

de ville testa på något annat, fast de då varit mycket nöjda med produkten. I andra fall 

kunde relationen sluta för att informanten inte mera kom åt produkten och pausen var 

därmed inte direkt frivillig, men sedan har produkten antingen börjat produceras på nytt 

eller fått en bättre synlighet så informanten kunde återgå till att använda produkten. 

Förhållandet efter separationen var mycket positiv och relationen karaktäriserades oftast  

som nostalgisk och varm. 

Följande relationsform som ansågs vara nödvändig att tillägga var näst bästa kompisen. I 

motsats till föregående relationsform är denna en väldigt specifik relation. Relationsformen 

fick ett något mindre stöd bland informanterna och diskuterades inte med alla, men 

eftersom det för de flesta informanterna fanns en klar indikation på denna specifika 

relationsform ansågs det vara nödvändigt att konstruera och tillägga den. Detta gjordes för 

att bättre kunna förklara en väldigt specifik typ av varumärkesrelation och nedan följer 

några beskrivande exempel.  

”Schwarzkopf Bona Cure hiusterapiaa. Tämmöinen hiuksiin jätettävä hoitoaine, tää on 

ollut ihan hyvä mutta oon tosi huono pitämään itsestäni huolta, huono hoitamaan 

itseäni. Siis hoitoainettahan minä kyllä käytän, laitan mä Tigiä. Mutta kato jos mä 

joskus käyn suihkussa vaan ihan nopeasti enkä jaksa odottaa sitä hoitoainetta niin sit 

mä suihkutan tätä vaan.” [Annikki 35vuotta] 

”Head & Shoulders, som är ett schampon mot mjäll, fast jag har inte mjäll, men jag 

tycker om den. Har säkert haft den i en 5-6 år nu kanske, men jag har nog andra 

schampon som jag använder också. Men den här tycker jag om att ta alltid emellanåt.” 

[Erik 50år] 

Exemplen ovan visar att informanterna har ett klart behov av att använda flera olika 

produkter med samma funktion samtidigt. Annikki menar att hon helst använder ett balsam 

som man lämnar i håret (Tigi) och låter verka i ett par minuter och sköljer sedan bort det. 

Detta ger ett bättre resultat, men känner Annikki att hon inte orkar eller hinner vänta så 

länge använder hon hellre ett balsamspray (Bona Cure) som lämnas i håret vilket fungerar 

helt bra och sparar tid. Annikki tycker att Tigis balsam är bäst för henne, men använder 

Bona Cure då hon inte orkar eller har tid med det vanliga balsamet. I det andra exemplet 

menar Erik att han gärna använder Head & Shoulders schampo mot mjäll fast han inte har 
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mjäll, men vill använda det samtidigt som han använder andra schampon. Erik menar att 

han främst använder andra schampon, men vill också använda Head & Shouders eftersom 

den vårdar håret bättre. Informanten vill absolut inte bara använda denna produkt eftersom 

det inte heller är bra för honom. Erik vill med andra ord alltid emellanåt använda Head & 

Shoulders för att vårda hårbottnet, men använder främst andra schampon. Dessa två 

varumärkesrelationer är mer neutrala till sin karaktär. Relationsformen kan lika väl vara 

intensiv och följande exempel beskriver bra en sådan relation. 

”L´Oréal Telescopic maskara, den brukar jag också använda och är också helt bra, 

men inte bara som en enskild, men den kan bra funka som att vahvista någon annan 

maskara och den här ger bra längd till fransarna, som ett teleskop. Den är också bra 

och den sku jag helt bra kunna tänka mig att köpa på nytt bara jag också samtidigt har 

av den här gula Maybellines, den måst jag alltid ha, men den här sku kunna fungera 

som en bra second.” [Catharina 17år] 

Här vill man använda flera produkter samtidigt för samma ändamål eftersom de olika 

produkternas bästa egenskaper tillsammans gör det ultimata resultatet. Catharina har här en 

klar etta, ett varumärke som hon anser vara det bästa, men hon varierar mellan de märken 

som fungerar som ”stärkande” produkt. Maskaran i exemplet ovan är en klar tvåa som 

Catharina kan tänka sig köpa i fortsättningen bara hon samtidigt har av det andra märket 

också, vilket enligt Catharina är det bättre märket.  

Som exemplen ovan visar kan denna relationsform vara såväl neutral som intensiv. 

Karaktärsenligt för relationsformen är att konsumenten har ett favoritmärke, men samtidigt 

en annan produkt som har samma funktion som favoritmärket. Konsumenten vägrar välja 

mellan de olika alternativen och köper därför samtidigt av båda märkena. Det kan vara att 

de olika produkterna har lite olika ändamål (som i Annikkis exempel), alternativt kan det 

vara att man av någon orsak starkt fastnat för ett varumärke (som i Eriks exempel) och vill 

därför använda produkten fast den inte är den ultimata parten, eller så kan det vara att en 

produkt i sig inte är tillräckligt bra och man söker förstärkning via en annan produkt (som i 

Catharinas exempel). 

Den sista relationsformen som var nödvändig för denna undersökning att lägga till var den 

platsspecifika relationen. Mer specifikt betyder det att man antingen köper en produkt för 

att den finns på ett visst ställe och det är lätt/bekvämt att komma åt produkten alternativt 

låter man bli att köpa en produkt på grund av platsen för att det kanske känns jobbigt att 

komma åt varumärket.   
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”Tässä on ihan Rainbow puhdistusgeeli, oikein perus tosta Alepasta ostettu, mut must 

tää on jännä, vaikka tää on tosi vahva ja melkein tuntuu että ihan naama kuivattaa pois 

niin aina tuntuu et silmiin jää meikkiä, aina. Et ei ehkä ole niin hyvä. Oon mä tätä 

ostanut useamman kerran, just monesti ku en oo jaksanut käydä muualta ostamaan 

parempaa. Ostan sen takia koska saan sen helposti, se on saatavissa täältä mun 

vierestä ja on edullinen.” [Annikki 35vuotta] 

I detta exempel köps vissa varumärken enbart för att de är så lätta att komma åt. Annikki 

berättade att hon hellre köper lite bättre varumärken för att kvalitén då också är bättre, men 

ansåg sig vara lite lat och kom sällan ihåg vad hon behövde då hon var i sådana butiker att 

hon skulle ha kommit åt de märken som hon helst vill ha. Typiskt var en produkt slut 

hemma och då behövde man snabbt en ny. Orkade man inte ta sig in till stan så hamnade 

man ofta nöja sig med närbutikens egna lågprisvarumärken. Informanterna betonade att de 

gärna betalar mer för bättre produkter, men att det samtidigt är så lätt att bara ta det som 

finns i närbutiken. Med andra ord köps inte det önskade varumärket på grund av platsen, 

eftersom det känns jobbigt att komma åt det. Nästa exempel är från en motsatt situation. 

”Wella Enrich är den schampon som jag mest använder, köpte den från frissan. Den 

har jag använt tidigare också, men jag tycker om att byta märken. Att det kan nog vara 

någon av Wellas för de har ju många olika märken under sig, lite olika, men de ska 

absolut vara av frissan köpta.” [Margareta 47år]  

I detta exempel byter Margareta varumärken och testar gärna lite olika. Viktigast är att 

produkterna köps från frissan eftersom experterna där kan rekommendera rätta produkter åt 

konsumenterna. Varumärket köps enbart på grund av platsen och informanterna litar på att 

kvalitén är bra på grund av det specifika stället. Vissa informanter ville koncentrera sina 

uppköp till ett specifikt ställe eftersom man där får bonusar eller andra förmåner. Ett sista 

exempel visar en annorlunda situation för relationsformen. 

”Sen har jag faktiskt också här en Garniers solkräm och den måste jag nog ha köpt av 

någon orsak, varför har jag månne en Garnier här, kanske de fanns just den här levelen 

[SFP] i butiken just då och jag ville ha den och därför köpte jag Garnier istället för 

Nivea. Den har jag nog använt och är säkert helt lika bra som Nivea nog, men Nivea är 

min favorit.” [Annina 24år] 

Här har Annina ett favorit varumärke som hon gärna köper, men bytte märke därför att det 

troligen i butiken när hon sku köpa ny solkräm inte fanns önskad SFP-faktor av 

favoritmärket. Informanten tvingades byta varumärke på grund av platsen. En annan 

liknande situation var då en av informanterna var utomlands och valde ett bekant 

varumärke bland många obekanta (utländska) varumärken, fast märket i sig inte var någon 

favorit för informanten. Märket valdes eftersom det åtminstone var ett bekant märke av 

många främmande på den specifika platsen och kändes då som ett säkert val.  
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Som exemplen ovan visar kan situationerna för relationsformen vara olika, men den 

avgörande faktorn är att varumärket köps alternativt köps inte på grund av platsen. Platsen 

som en del faktor kom visserligen upp i många andra varumärkesrelationer och 

diskuterades kort, men var inte den avgörande faktorn och kunde då inte klassas under 

denna relationsform. Den platsspecifika relationen kan vara såväl positiv som negativ, 

eftersom man kan hamna nöja sig med en sämre produkt för att man är för lat för att gå till 

en butik där önskade varumärket säljs. Detta var vanligt för många informanter med bl.a. 

apoteksprodukter som ansågs vara svåråtkomliga om närmaste apotek var långt borta. 

Relationen kan även vara positiv som i Margaretas exempel där man köper en produkt för 

att man vet att butiken/platsen säljer bara bra produkter. Då känner konsumenten att märket 

i sig inte spelar så stor roll bara varan köps från samma ställe. En del av informanterna 

samlade på bonusar och ville därför alltid koncentrera sina uppköp till ett specifikt ställe 

som t.ex. Sverige båtarna eller Stockmann.  

4.7 Sammanfattning av kapitel fyra 

I detta kapitel har alla varumärkesrelationer diskuterats och analyserats utifrån 

informanternas produktberättelser. Man har samtidigt gjort en jämförelse mellan egna 

resultat och den teoretiska referensramen, då syftet var att göra en kompletterande studie 

samt utvidga den teoretiska referensramen med nya relationsformer som data påvisade. 

Kapitlet har diskuterat informanternas åsikter gällande egna varumärken och man har 

genom informanternas berättelser separerat och kategoriserat de olika 

varumärkesrelationerna.  

Kates (2000) politiska relationsformer fick inte stöd i denna undersökning, men eftersom 

man här valde att inte studera någon minoritetsgrupps varumärkesrelationer kan bortfallet 

förklaras med detta. Relationsformerna är dock relevanta och kommer bra till uttryck ifall 

man hade valt att studera någon minoritetsgrupps (t.ex. finlandssvenskarnas) 

varumärkesrelationer. De övriga relationsformerna som presenterades i den teoretiska 

referensramen fick alla stöd i denna undersökning. Mer detaljerad information om hur 

många gånger respektive relationsform diskuterades med varje informant finns med i 

arbetet som bilaga (se bilaga 3).  

En liten modifiering gjordes till Lee et al. (2008) relationsform cyniskhet/moralisk 

undvikande för att bli mer omfattande och beskrivande. Det visade sig att många av 



64 

 

informanterna förhöll sig cyniskt mot vissa varumärken och stundvis mot företagen. Detta 

var ofta något som smittade över från den specifika produkten till företagets övriga 

produkter och man ansåg det därför vara motiverat att utvidga relationsformen till att också 

inkludera denna aspekt. Lee et al. (2008) relationsform i sin ursprungliga bemärkning 

innehöll inte denna typ av cyniskhet fast namnet så kan antyda. Man föreslår därför att 

relationsformen i fortsättningen ska inkludera även denna aspekt.   

Det var nödvändigt att på basen av denna studie utvidga de redan existerande 

relationsformerna med ytterligare tre varumärkesrelationer. Relationsformerna är 

bleknande relation, näst bästa kompisen och platsspecifik relation. De nya 

relationsformerna är alla av vardaglig karaktär som visade sig vara aktuella för det valda 

produktområdet. Dessa är dock relationsformer som kan vara aktuella även inom andra 

produktområden och detta diskuteras mer i följande kapitel. En del av produkthistorierna 

föll under två kategorier, vilket också kommer att diskuteras mer i nästa kapitel. 

  

  



65 

 

5 Diskussion 

Man har med denna studie velat visa fördelen med att förstå vilka roller varumärken kan ha 

i konsumenternas vardag och hur denna kunskap kan hjälpa företag förstå och förbättra 

sina marknadsföringsverktyg. I detta kapitel kommer de mest centrala teman som 

diskuterades i resultatkapitlet att tas upp. Man kommer vidare att diskutera de 

förhållandeformer som föll under två kategorier samt reflektera kring varför resultaten ser 

ut som de gör. Sedan kommer de nya negativa relationsformerna att diskuteras. Därefter 

diskuteras de tre egna relationsformerna. Efter detta kommer både teoretiska och 

företagsmässiga implikationer att presenteras. Slutligen ges förslag till fortsatta studier där 

man mer specifikt ger konkreta förslag på vad som kunde ha varit intressant att studera mer 

ingående. 

5.1 Viktigaste resultaten 

I denna studie diskuterades och analyserades många varumärkesrelationer och man har 

kunnat kartlägga såväl ingående och djupa relationer som neutrala och negativa relationer. 

Efter att ha gjort en analys av intervjuerna har man i resultatkapitlet presenterat totalt 27 

varumärkesrelationer och diskuterat kring dem. Intressant var att märka att relationer också 

existerade på en undermedveten nivå som påverkade informanternas tänkande och 

beteende. Informanterna kunde inte alltid uttrycka eller förklara i ord varför de tyckte som 

de gjorde, men då man diskuterade ett varumärke var det lätt att i efterhand se ett mönster 

och gruppera in relationen under lämplig relationsform (t.ex. varumärkesundvikande, 

släktskap). Detta går bra ihop med det som Fournier (1998) diskuterade, nämligen att vi 

inte nödvändigtvis alltid är medvetna om alla varumärkesrelationer, men de påverkar och 

styr oss ändå. Relationer existerar på många olika nivåer och det intressanta är att komma 

åt och förstå även de omedvetna relationerna.  

Konsumenterna formar relationer med varumärken delvis för att minska på sina 

urvalsmöjligheter, men också för att försäkra sig om att kvalitén är bra (Sheth & Parvatiyar 

1995). Det som märktes från denna studie var att rekommendationer var viktiga och 

informanterna fann det lättare att testa ett nytt varumärke ifall någon bekant eller nära vän 

först rekommenderat det. Det kunde också vara att informanterna hade läst om produkten 

på nätet eller i någon tidning och därför vågade testa något nytt. En del informanter 

betonade att de lätt får allergiska reaktioner eller att en viss typs produkt inte passar deras 
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kropp och var därför återhållsamma med att pröva främmande märken. Ett naturligt sätt för 

informanterna att komma i kontakt med nya varumärken var exempelvis genom att få en 

produkt i gåva. Det visade sig dock att relationen då lätt kunde kännas påtvingad eller 

negativ. Samtidigt noterades att informanterna fann det svårt att slänga bort produkter som 

de inte var nöjda med och använde istället produkterna motvilligt slut. Speciellt med 

hygienartiklar och kosmetika produkter ansåg informanterna att det var bra om man via 

mässor, tidningar, butiker eller liknande fick mindre prov-exemplar av nya varumärken. Då 

kunde man senare bestämma sig genom användning ifall produkten var något för dem, som 

med tiden kunde utvecklas till en mer djupgående och engagerad relation.  

Något som diskuterades väldigt ofta under intervjuerna var priset på de enskilda 

varumärkena. Pris som en påverkande faktor av varumärkesrelationer introducerades av 

Zayer & Neier (2011) som konstruerade relationsformen billiga träffar. Relationen drivs 

intensivt av den priskänslighet som finns med att vara med den valda parten och 

förhållandet är ofta tillfälligt. Otnes & McGrath (2001) diskuterade tidigare rea-shopping 

som ett sätt för män att känna att de vinner eller uppnår något samtidigt som de shoppar, 

vilket kanske var fallet för många av informanterna i denna undersökning då de kunde 

konstatera att det ”fyndat” en produkt. Priskänslighet visade sig vara en starkt påverkande 

faktor för det valda produktområdet, men var inte alltid den avgörande faktorn. Priset 

diskuterades mer vid de mindre engagerade relationsformerna eller vid negativa relationer 

(t.ex. billig träff, älska-hata relation, sporadisk vänskap). Vid negativa relationer var det 

vanligt att informanterna hade köpt en produkt eftersom den var billig, men hade sedan 

blivit besvikna på produkten av varierande orsaker (opålitlig kompis).  

Det framkom att en del varumärken spelade en väldigt viktig roll i informanternas liv och 

som bl.a. Fournier (1998), Aaker (1997), McCracken (1989) och Belk (1988) påstår så 

fungerar varumärken som ett verktyg med vars hjälp informanterna uttryckte sig själva och 

byggde upp sin identitet med. Informanterna kunde anse att ett varumärke används av en 

viss typs konsumenter och ville då antingen höra till den gruppen eller ta avstånd från 

gruppen. Detta ledde till att informanterna antingen köpte det specifika märket som de 

tyckte om för att stärka sin egen bild av att höra till önskade gruppen. Alternativt undvek 

informanterna varumärket och på detta sätt stärkte sin egen uppfattning om att de 

åtminstone inte hörde till den målgruppen. Detta är en intressant aspekt inom 

varumärkesrelationssynsättet och är något som även företag kan ha nytta av. Nämligen en 

närmare förståelse om vad konsumenterna vill ha och vad de inte vill ha. Varför vill 
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konsumenterna höra till en viss referensgrupp medan de vill ta avstånd från en annan? Vad 

står den specifika referensgruppen för och hur kan man nå den? Genom att undersöka och 

förstå den verkliga konsumentgruppen kan företag bättre anpassa sina produkter och 

marknadsföringsbudskap samtidigt som denna information ger en djupare insyn i 

konsumentsegmentet.  

Som diskuterades i den teoretiska referensramen är det möjligt att ett varumärke för samma 

konsument faller in under flera relationsformer (Veloutsou 2007, Fournier 1998, Fournier 

& Yao 1997) vilket visar att relationsfenomenet är obestämt och diffust. I denna studie var 

det dock inte många produkthistorier som var nödvändiga att klassas under flera 

relationsformer. Antalet produkthistorier per informant som kategoriserades under två 

relationsformer finns med som bilaga (se bilaga 3). Då man såg närmare på de enskilda 

produkthistorierna märktes det att inget klart mönster eller samband mellan relationerna 

existerade. Det kunde vara en kombination mellan släktskap och beroendeförhållande eller 

mellan barndoms vänskap och undvikande. Relationen kunde exempelvis ha fått sin början 

via ätliga knytningar eller var en bekantskap från en längre tid bakåt, men hade sedan med 

tiden fått ett inflytande från andra relationsformer och var numera även ett 

bekvämlighetsäktenskap eller en relation som påverkades starkt av platsen. Veloutsou 

(2007:11) och Fournier & Yao (1997) menar att konsumenterna bra kan forma relationer 

med flera varumärken inom samma produktkategori så länge som de känner till dem. 

Samma gäller för människorelationer där ingen relation kan bildas och vidareutvecklas om 

man inte känner till motparten (Veloutsou 2007:11). Detta stärker tänkandet om att 

varumärkesrelationer är ett komplex fenomen samtidigt som det visar oss att relationer 

verkligen segmenterar konsumenterna. 

Avslutningsvis kan man diskutera huruvida valet av informanter samt det valda 

produktområdet påverkat studiens resultat. Valet av informanter motiverades tidigare i 

arbetet i metoddiskussionen (kapitel 3.3) och målet var att få en så stor spridning som 

möjligt för att kunna identifiera så många relationsformer som möjligt. Valet av 

produktområde för studien gjordes för att kunna koncentrera informanternas diskussioner 

och historier till ett större produktsegment. Målet var att välja ett område som var relevant 

för företag i olika industrier. Som diskuterades tidigare kunde Kates (2000) politiska 

relationsformer inte identifieras i denna studie på grund av att man inte valde att studera 

någon minoritetsgrupps varumärkesrelationer. 
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Förutom tidigare forskning har man på basen av denna studie utvidgat relationsformerna 

med tre helt nya typer av relationer. Dessa nya relationer är alla av vardaglig karaktär där 

tillämpningsområdet är något bredare än exempelvis Kates (2000) politiska 

relationsformer. Dessutom ansågs det nödvändigt att skapa nya beskrivande 

relationsformer av Lee et al. (2008) orsaker till varumärkesundvikande. Dessa 

relationsformer är negativa. Till följande diskuteras de nya relationsformerna samt deras 

tillämpningsmöjligheter på andra produktområden. Först diskuteras de negativa 

relationsformerna (opålitlig kompis och cyniskhet/moraliskt undvikande) varefter de tre 

egna relationsformerna (bleknande relationer, näst bästa kompisen och platsspecifika 

relationen) diskuteras. 

5.1.1 Opålitliga kompisen  

Negativa relationsformer är en något nyare aspekt i varumärkesrelationssynsättet som inte 

är lika väl undersökt som de positiva eller neutrala relationerna. Få relationsformer är 

enligt existerande litteratur direkt klassade som negativa, men enligt Lee et al. (2008) är 

negativa varumärkesrelationer minst lika viktiga att förstå som positiva eller neutrala. Lee 

et al. (2008) presenterade i sin artikel orsaker till varumärkesundvikande som i detta arbete 

modifierades för att bättre fungera som beskrivande relationsformer. Man kom fram till att 

två negativa relationsformer var nödvändiga att tillägga.  

Den första formen, opålitliga kompisen, var en erfarenhetsbaserad relationsform där 

konsumenten testat en produkt som inte nått förväntningarna och man ville därför i 

fortsättningen undvika varumärket. Informanterna var inte helt absoluta i sin åsikt och en 

del kunde tänka sig att i framtiden ge varumärket en ny chans, men var dock för tillfället så 

besvikna att de ville ta avstånd från varumärket. Denna relationsform är tillämplig på så 

gott som alla produkt- och serviceområden eftersom relationen är erfarenhetsbaserad. 

Undvikandet uppkommer då förväntningarna på ett varumärke varit för höga eller inte 

nåtts, vilket från konsumentens sida leder till missnöje. Graden av missnöje kan däremot 

variera och därför kan det hända att informanterna känner att de i ett senare skede kan ge 

varumärket en ny chans medan andra inte mera vill ha någon kontakt med märket.  
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5.1.2 Cyniskhet/moraliskt undvikande 

I den andra relationsformen, cyniskhet/moraliskt undvikande, undviks varumärket enligt 

sin ursprungliga mening på grund av dess ideologiska okompabilitet. Konsumenten kan 

tycka att företaget varit oansvarigt eller så anses ursprungslandet för varumärket vara 

viktigt. Med andra ord präglas relationen då av en finansiell fosterländskhet och 

konsumenten vill stöda t.ex. inhemska varumärken framom utländska och undviker därför 

utländska varumärken. I denna undersökning märktes dock en klar cyniskhet från 

informanternas sida. Relationerna var ofta svåra att förklara med ord, men påverkade och 

styrde ändå informanterna. Man ville därmed utvidga relationsformen till att också 

inkludera denna typ av cyniskhet, vilket bidrar till en annan och bredare typ av 

varumärkesundvikande.  

Cyniskheten visade sig dessutom vara något som lätt speglade sig över hela varumärket till 

de andra produkterna som informanterna då också började undvika. Det kunde också vara 

frågan om ett företag som konsumenten känner att de vill undvika. Relationen var klart 

negativ och informanternas åsikter var ofta starka. Tillämpningsområden för 

relationsformen kunde exempelvis vara livsmedelsprodukter, där bl.a. många finländare 

föredrar inhemska varumärken och närproducerad mat och därmed undviker de (billigare) 

utländska varumärken. Däremot finns det också konsumenter som förhåller sig cyniskt 

eller skeptiskt mot t.ex. ekologisk mat. De ser inte fördelen med att köpa närproducerad 

mat och undviker således de mer ”dyra” och gröna varumärken. Andra aktuella 

varumärkesområden för denna relationsform kunde vara elektronikbranschen där 

konsumenterna känner att de vill stöda inhemska producenter (t.ex. Nokia) och undviker 

därmed utländska varumärken (t.ex. Samsung, Apple). Första exemplet (med 

närproducerad mat) betonar mer den nya modifierade relationsformen där cyniskhet lyfts 

fram som en påverkande faktor i varumärkesundvikandet. I det senare exemplet (om 

elektronik) kommer finansiell fosterländskhet bättre fram, vilket var Lee et al. (2008) 

primära orsak till varumärkesundvikande. Relationsformen kan ytterligare utvidgas till att 

gälla även andra varumärkesområden, eftersom den är så allmängiltig. 

5.1.3 Bleknande relationer 

Denna relationsform är speciellt intressant eftersom den även beaktar tidsperspektivet. Mer 

specifikt beaktar relationsformen det att konsumenten möjligen redan tidigare haft en 

relation med ett varumärke. Konsumenten har sedan haft en paus från märket för att i ett 
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senare skede återgå till att använda varumärket igen. Återföreningen är positiv och kan 

kännas nostalgisk, speciellt ifall relationen i tiderna varit betydelsefull för konsumenten. 

Återföreningen kan ske bara en kort tid efter att man lämnat märket, eller kanske i ett 

senare skede av livet. Förhållandet kan vara mera av ett på-och-av förhållande (flera 

kortare förhållande efter varandra) eller vara mer djupgående och intim. 

Tillämpningsområdet för relationsformenen antas vara bred, eftersom det är vanligt att 

konsumenterna vid något skede tröttnar på ett varumärke och känner att de vill testa något 

annat. Ifall de i ett senare skede konstaterar att den gamla parten ändå var bättre, återgår de 

till denna. Exempel på produktområden där relationsformen kan tänkas förekomma är bil- 

eller båtbranschen där många konsumenter har en djupgående relation med varumärket. 

Man kan dock känna att man vill testa andra märken där emellan för att sedan i ett senare 

skede återgå till den ursprungliga parten. Man har haft en betydelsefull relation från 

tidigare med varumärket och återföreningen kan ske tre år eller 30 år senare. Efter 

återföreningen kan relationen kännas nostalgisk och väcka varma känslor. Fler 

tillämpningsområden för relationsformen kan vara olika tjänsteplatser som gym eller 

restauranger. Situationen kan exempelvis vara sådan att man i tiderna haft sina 

favoritplatser, men kanske flyttat eller bara tröttnat på platserna för att sedan vid ett senare 

skede återgå till samma gym/restaurang. Förhållandet känns nu engagerat och positivt 

eftersom ett gemensamt förflutet redan finns. Vidare påminner relationen ofta om ett 

tidigare jag och relationen är positiv.  

5.1.4 Näst bästa kompisen 

Relationsformen näst bästa kompisen är lite mer specifik, men kan även vara aktuell bland 

flera produkt- och serviceområden. Man kan anta att relationsformen är aktuellare för de 

mindre engagerade och billigare produktområden, där det är lätt för konsumenten att 

använda flera produkter samtidigt. Ett exempel kunde igen vara livsmedelsprodukter där 

man har sin favorit produkt, men utöver den har man de produkter som är näst bäst och 

kanske ännu tredje bäst. Det är lätt och vanligt att man köper olika produkter för samma 

ändamål, kanske för att komplettera varornas egenskaper. Då kommer denna relationsform 

till uttryck. Exempel på mer involverade och engagerade produktområden som 

relationsformen kan tänkas förekomma i är banksektorn eller fordonsbranschen. 

Banksektorn är åtminstone för finländarna ett område där vi känner att vi vill dela upp vår 

förmögenhet och utnyttja flera olika tjänsteföretag. Konsumenterna har sitt lönekonto och 
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kanske bostadslånet på sin favorit bank, men har sedan sina placeringar och övrigt på sin 

näst bästa bank. Konsumenterna har inte som tanke att koncentrera sina tjänster till ett 

ställe utan vill hålla dem på två olika banker. I detta exempel skulle placeringsbanken falla 

under näst bästa kompis – relationen. Ett annat exempel är bilar, där konsumenten har sin 

favorit bil (märke) som kan vara av sportigare modell och som används under vardagarna 

eller då man vill visa upp den för andra. Samtidigt har man en rymligare familjebil som är 

mer praktisk och uppfyller ett annat slags behov. Familjebilen används då man med 

familjen eller vännerna åker på resa. Sportbilen är en klar etta och den praktiska 

familjebilen faller under näst bästa kompis – relationen. Konsumenten kan tycka att man 

inte klarar sig med bara ett alternativ eller så används flera märken samtidigt för att de 

tjänar olika ändamål. 

5.1.5 Platsspecifika relationer 

I samband med priset var det även vanligt att platsen kom upp som en starkt påverkande 

faktor. Det var därmed nödvändigt att tillägga platsspecifika relationer som en egen 

relationsform, eftersom det åtminstone för det valda produktområdet visade sig vara 

mycket aktuellt. Många av informanterna köpte varumärken t.ex. från egen närbutik enbart 

för att de var så lätta att komma åt. Informanterna var inte alltid övertygade om produktens 

kvalité och tyckte sällan att varan i sig var något vidare, men köpte varumärket på grund av 

bekvämlighetsskäl. I andra fall köpte man varumärket enkom på grund av platsen t.ex. 

schampon från frissan för att experterna kunde rekommendera rätt produkter åt 

informanterna. Alternativt ville informanterna samla på bonusar eller liknande och 

koncentrerade därför sina uppköp till någon viss kedja/plats. Relationen kan vara såväl 

positiv som negativ. 

Platsspecifika relationer är en bred kategori som kan antas förekomma inom många olika 

produkt- och tjänsteområden. Bra exempel kunde igen vara mer involverande områden 

som fordonsbranschen (bilar, båtar, mopeder etc.) och tjänstesektorn (gym, sjukvård, 

restauranger etc.) men samtidigt också bland mindre involverande områden som 

livsmedelsindustrin eller detaljhandeln. Många går exempelvis till den närmaste butiken 

för att handla mat eller köpa kläder, eftersom det är bekvämast så. En del konsumenter 

kanske vill koncentrera sina uppköp till mer kvalitéts- och märkesbutiker medan andra 

alternativt värdesätter ekologiska eller Fairtrade -varumärken och söker sig till sådana 

platser. Relationerna präglas alltså starkt av platsen. Gym är ett annat bra exempel där 
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största delen går till det gym som är närmast hemmet eller arbetsplatsen. Alternativt går 

man till det gym som kompisarna går till. Igen så styrs relationen starkt av platsen och blir 

då den dominerande varumärkesrelationen. 

5.2 Teoretiska implikationer  

Teoretiskt ville man med denna avhandling visa mångfalden i konsumenternas 

varumärkesrelationer. Man har sammanställt de olika relationsformerna från tidigare 

studier om varumärkesrelationer och gjort en kompletterande studie. Eftersom 

relationsfenomenet är så komplext var det motiverat att göra en stödande undersökning och 

man har utvidgat de existerande religionsformerna med nya, samt ifrågasatt ifall 

varumärkesrelationer alltid bör vara positiva eller neutrala. Negativa varumärkesrelationer 

diskuterades med hjälp av Lee et al. (2008) studie om varumärkesundvikande. Orsakerna 

till varumärkesundvikande modifierades för att bättre lämpa sig som beskrivande 

relationsformer, då dessa är grunder till negativa varumärkesrelationer. De finns de som 

utesluter negativa relationer från varumärkesrelationstänkandet, men som Lee et al. (2008) 

konstaterade är dessa minst lika viktiga att förstå som positiva eller neutrala relationer. 

Förstår man även de negativa relationsformerna får man en mycket djupare insyn i ämnet, 

vilket leder till mångsidigare tänkande.  

Denna studie kan fungera som bas för fortsatta undersökningar och påminner oss om 

varumärkesrelationernas brokighet. Relationsformerna går högst antagligen att utvidga 

ytterligare, speciellt ifall man väljer ett annat produktområde eller en folkgrupp kan det bli 

aktuellt med andra mer specifika relationsformer som kartlägger och beskriver de unika 

förhållandeformer som existerar mellan konsumenterna och varumärken. Detta märktes i 

samband med denna studie samt de tidigare studierna. Resultatet av varje tidigare nämnd 

studie har varit att utvidga och emellanåt lämna bort relationsformer, för att bättre kunna 

förstå och förklara aktuella relationsformer för de valda områdena. Sådana specifika 

relationsformer är viktiga att förstå i den bemärkelsen att det segmenterar en väldigt 

specifik typ av personlighet, som kan vara intressant att studera mer ingående.   
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5.3 Företagsmässiga implikationer 

Eftersom företag ofta använder sina varumärken till att skapa och kvarhålla olika relationer 

med konsumenterna kräver det att företagen också förstår den specifika relation som 

konsumenterna har och bildar med varumärken. Varumärkesrelationsperspektivet lägger 

fram ett synsätt till djupare förståelse av varumärkes lojalitet samtidigt som det framhäver 

en mer ingående kunskap om konsumenternas egentliga behov. Detta är viktigt då företag 

exempelvis vill ha starka och konkurrenskraftiga varumärken för att klara sig bättre på 

marknaden. Fördelen med att förstå hur konsumenterna formar eller inte formar relationer 

med sina varumärken är att företag och marknadsförare bättre kan anpassa sig och skapa 

effektivare marknadsföringsaktiviteter som tilltalar den önskade målgruppen. Med andra 

ord kan varumärkesrelationer fungera som ett segmenteringsverktyg för företaget där man 

dessutom kunde göra en mer ingående studie för att se hur lönsamma de olika segmenten 

är.  

Varumärkesrelationer kunde också fungera som ett strategiskt verktyg för företagen där 

man med hjälp av de olika segmenten kunde se vilka relationsformer som är mest 

lönsamma, för att sedan på basen av denna information sätta upp mål för företaget. Det 

som säkert intresserar företag är att veta vem som typiskt hör till en viss relationsform och 

hur man bättre kunde utnyttja denna typ av information. Kanske är det någon relationsform 

som företaget önskar att undvika eller minska på t.ex. negativa förhållandeformer som 

slaveri, fiendskap, politisk fientlighet, opålitliga kompisen. Alternativt kan man tänka sig 

att relationsformer som hemliga förhållanden och bleknande relationer är något som 

företag genom att förstå bättre kunde utnyttja till deras fördel. Viktigt är att företag förstår 

de existerande förhållandeformer som konsumenterna har med deras varumärken och inte 

de relationer som företaget önskar att konsumenterna hade med varumärken.   

Som redan tidigare nämndes är det märkt att varumärkesrelationer ofta leder till ökade 

marknadsandelar och vinst samtidigt som det ger ett konkurrenskraftigt språng åt företaget. 

Dessutom hjälper varumärkesrelationer företag att förbättra marknadsföringsbeslut om 

bl.a. produktpositionering och marknadsföring. Detta kräver dock att företaget först gör en 

ingående studie om sina konsumenter där det framgår hurdana relationer konsumenterna 

har med företagets olika varumärken. Företaget bör överväga hurdana 

varumärkesrelationer de eftersträvar och jämföra detta med hurdana förhållandeformer 

som konsumenterna redan format. Viktigt är att företag utgående från denna information 

anpassar och riktar in sin marknadsföring på ett lämpligt sätt. Om företaget inte anpassar 
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sig till målgruppen är risken att konsumenterna blir irriterade på företaget, speciellt ifall 

varumärkesrelationerna t.ex. är av vardagligare och mer neutral karaktär. Konsumenten 

kanske inte vill ha någon relation med företaget ifall man exempelvis bara köper produkten 

för att den är så billig (billig träff) eller för att den är lätt att komma åt (platsspecifik 

relation). Då vill konsumenten inte konstant bli uppvaktad av företaget, medan någon som 

har en väldigt djupgående varumärkesrelation känner att konstant uppvaktning ger ett 

mervärde åt förhållandet, vilket ytterligare kan stärka varumärkes lojaliteten.  

5.4 Förslag till fortsatta studier 

Det finns fortfarande gap i kunskap om männens och kvinnornas relationer på olika 

varumärkesnivåer. Fournier (1998) menar att det högst antagligen finns en skillnad mellan 

män och kvinnors relationer med varumärken och de skulle vara väldigt intressant att göra 

en jämförande studie. Fournier (1998) hänvisar i sina studier till tidigare forskningar som 

påstår att kvinnor de facto visar mer och starkare ömsesidiga relationer och 

varumärkesengagemang än vad män gör. Man kunde kanske här utveckla tänkandet och 

studera närmare om förhållandeformerna varierar bland olika produktgrupper; har könet en 

inverkan på förhållandeformerna eller inte. Är det t.ex. vanligare för kvinnor att ha mer 

djupgående och engagerade förhållanden med varumärken är vad män har? 

Det som även diskuterades tidigare i arbetet är Fourniers (1998) sociokulturella faktorer 

där Fournier (1998) påstår att faktorer som ålder och kultur har en inverkan på relationens 

särdrag. Här kunde det igen vara väldigt intressant att göra en bredare studie där syfte är att 

se ifall åldern påverkar relationsformerna; är det så att man t.ex. har mer djupgående 

relationer då man blir äldre eller inte? Hurdan betydelse har kulturen då det kommer till 

varumärkesrelationer; är det så att vissa varumärken inom en viss kultur är väldigt 

betydelsefulla och förs vidare från generation till generation (släktskap)? Hurdana andra 

typiska särdrag finns det möjligen som är specifika för den valda kulturen. Här kunde 

Kates (2000) politiska relationsformer komma till uttryck om man studerade en 

minoritetsgrupps varumärkesrelationer, där t.ex. konsumenterna köper vissa varumärken 

för att stöda företaget som står för samma värden som minoritetsgruppen. 

Alternativt kunde man ta ett helt annat angreppssätt och försöka tolka frekvenserna i 

relationsformerna. Ifall man i motsats till denna avhandling valde att göra en betydligt 

bredare studie, kunde man kolla för det valda produktområdet vilka relationsformer som 
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förekom ofta, vilka diskuterades mindre och varför resultaten ser ut som de gör. Kan man 

se något mönster och kanske dra slutsatser att det för ett visst produktområde förekommer 

mer djupgående relationer eller mer negativa relationer, kortvariga eller påtvingade. Detta 

är något som företagen säkert skulle intressera sig för, nämligen att få en bättre insikt om 

hurdana relationsformer deras varumärken domineras av för att sedan ta nästa steg och 

fundera hur man bäst kunde anpassa sina produkter till målgruppen. 
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BILAGA 1.  Intervjuguide 

 

Del 1 – Personbeskrivning, kartläggning av personlighet 

Namn  

Ålder  

Utbildning/yrke 

Hobbyn/fritidssysselsättning 

Bakgrundsinformation; vem är du 

Personlighetsdrag/ karakteristikan 

Shoppingvanor för vald produktgrupp 

Något annat du vill tillägga/berätta om dig själv 

 

 

Del 2 – Intervjun, kartläggning av varumärkesrelationer 

1. Om du tittar runt dig, kan du berätta något om de här produkterna? 

 Vad är storyn bakom produkterna  

 Hur länge har du använt produkterna 

 Vad berättar den här produkten om dig  

 Hurdana människor köper produkten/märket 

 Varför har du just dem framme/i lådan 

 Köper du alltid samma varor eller testar du på nya märken 

 Har priset skillnad 

 

2. Berätta om dina favorit varumärken (~5st) 

 Varför valde du dessa 

 Hur länge har du använt de här märken 

 Vad berättar märken om dig 

 Hur känner du dig när du använder dem 

 Hur känns det när vara är slut/måste du genast köpa mer/ha extra förråd 

 Skulle du kunna tänka byta ut dem till något annat märke 

 Har priset skillnad 

 Vilka är dina valkriterier 

 

3. Om du funderar på vad du senast köpt (kolla på gamla kvitton/kontoutdrag/ 

shoppingkassar/annat). Vad kan du berätta om uppköpen? 

 Vad tycker du att de utvalda märkena står för 

 Har du använt dem tidigare/bytt bort från någon produkt 

 Hur länge har du använt de här märken 

 Vad berättar användningen av de här märkena om dig/någon annan 

 Skulle du kunna tänka dig att byta till ett motsvarande (billigare) märke 

 

 



ii 

 

4. Kan du nämna (~5st) varumärken som du inte tycker om? 

 Vad väcker de för känslor i dig 

 Varför tycker du inte om dem 

 Har du någon prövat dem eller vad baserar du dina tankar på 

 Hurdana människor köper märket 

 Skulle du kunna tänka dig att pröva produkten (igen) 

 

5. Finns det märken som du inte tycker om som du ändå använder?  

 Hur länge har du använt dem 

 Varför använder du dem fortsättningsvis 

 Hurdana känslor väcker de i dig 

 Vad tycker du att märket säger om dig/dem som använder produkten 

 

6. Finns det märken som du skulle vela använda, men av någon orsak inte använder 

(stöder dina värderingar/prisklassen lämplig/bra tillgänglighet)? 

 Vad är det i produkten som tilltalar dig och vad inte 

 Har du tidigare använt produkten 

 Vad symboliserar produkten för dig 

 Vilka känslor väcker märket i dig 

 Vad säger produkten om användarna 

 Vem köper detta märke, vilka är användarna 

 Kan du tänka dig att börja använda produkten och i så fall när 

 

7. Har du nyligen bytt bort från något varumärke? 

 När och varför 

 Vilka känslor och tankar finns förknippade med bytet 

 Kan du tänka dig att återgå till märket och i så fall när 

 

8. Nämn (~ 5st) viktiga varumärken under ditt liv 

 Varför valde du just dem 

 Vad berättar de här märkena om dig 

 Hur länge har du använt dem och använder du ännu  

 Om inte så när slutade du använda och varför 

 Hur viktiga är just dessa märken för dig  

 Skulle du kunna tänka dig att prova något annat 

 Skulle du kunna tänka dig att återgå till produkten 

 

9. Har du något annat som du ännu skulle vela tillägga? 

 Finns det något som jag glömt att fråga dig 
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BILAGA 2.  Information om informanterna 

 

Informant Ålder Kön Livscykel, familj & socialt 
nätverk 

Kultur Kort beskrivning av personlighet Intervju 

Emilia 22 år Kvinna o andra årets studerande 
(farmaci) 

o nyligen flyttat hemifrån 
o bor i en kollektivbostad med 

två andra flickor 
o har pojkvän 

Finlandssvensk,  
Helsingforsbo 

Tränar och tävlar på SM nivå, 
träningarna mycket viktiga och tränar 
också yngre.  
Beskriver sig själv som noggrann, 
intresserad av matematiska ämnen, lite 
lat (ibland), glad, utåtriktad, vill gärna 
träffa nya människor. Tycker också om 
att resa. 

1h 29min 57sek,  
23.1.2012 kl. 18 

Patrik 26 år Man o i slutskedet av studierna 
(automation) 

o bor med sambo 
o jobbar vid sidan av studierna 

Finlandssvensk, 
Esbobo 

Sportig och aktiv, spelar gärna olika 
lagsporter och bollspel. Intresserad av 
datorer och teknik i allmänhet. 
Beskriver sig själv som glad och 
utåtriktad. Viktigt i livet är att vara nöjd 
med sig själv, sina egna tankar och 
värderingar. 

1h 24min 17sek, 
26.1.2012 kl. 11 

Vilhelm 24 år Man o fjärde årets studerande 
(ekonomi & kommunikation) 

o flyttat hemifrån för ca 1 år 
sedan  

o bor med kompis 
o har ”ny” flickvän 

Finsk, 
Helsingforsbo 

Sportig, spelar gärna på fritiden fotboll 
med sina kompisar. Beskriver sig själv 
som öppen, social och ganska noggrann 
(men inte i alla saker). Bryr sig om sitt 
utseende men inte för mycket.  

1h 21min 59sek, 
26.1.2012 kl. 18 
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Catharina 17 år Kvinna o första året i gymnasiet 
o bor hemma med föräldrarna 
o äldre syskonen flyttat ut 
o ingen pojkvän 
o vännerna mycket viktiga 

Finlandssvensk, 
Esbobo 

Dansar fyra gånger i veckan och tävlar 
några gånger i året, tycker dans är 
viktigt, vill se bra ut och hålla sig i skick. 
Beskriver sig själv som glad, ett bra 
sällskap och pålitlig. Kompisarna är 
viktiga, spenderar mycket tid med dem. 

1h 18min 8sek, 
27.1.2012 kl. 15 

Annina 24 år Kvinna o slutskedet av studierna 
(bioanalytiker) 

o bor ensam 
o ingen pojkvän 

Finsk/ 
finlandssvensk, 
Helsingforsbo 

Tycker att det är viktigt att träffa 
kompisar och spendera tid med dem. 
Beskriver sig själv som snäll, blyg, 
förbehållsam och kanske lite lat. Är inte 
så sportig. 

1h 16min 52sek, 
27.1.2012 kl. 19 

Erik 50 år Man o verkställande direktör 
o medelålders man 
o gift, bor med fru och barn 

 

Finlandssvensk, 
Esbobo 

Tycker om att promenera ute, cykla, 
åka ut med båten på sommaren och gå 
på IFK:s ishockey och bandy matcher 
med kompisarna. Beskriver sig själv 
som humoristisk, trevlig och öppen. 

1h 16min 33sek, 
28.1.2012 kl. 16 

Margareta 47 år Kvinna o företagare 
o mamma till tre barn 
o bor med sin man och barn 

(två flyttat hemifrån) 
 

Finlandssvensk, 
Esbobo 

Följer aktivt med sina barns aktiviteter 
och hobbyn. Tycker om att motionera 
på fritiden. Beskriver sig själv som en 
glad och utåtriktad, vänlig och ärlig 
person. 

1h 10min 12sek, 
28.1.2012 kl. 19 

Annikki 35 år Kvinna o försäljningschef 
o singel 
o bor ensam 
o drömmer om egen familj 
o vänner och släktingar viktiga 

Finsk, från Kuopio 
men bor i 
Helsingfors sedan 
4 år 

Går aktivt på jumpan, är mycket med 
vänner, tycker om att laga mat och att 
äta ute, gå på konserter och hålla sig 
alltid aktiverad. Beskriver sig själv som 
en "perus Savolainen" som är glad, 
öppen och väldigt pratglad. 

1h 25min, 
31.1.2012 kl. 18 
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BILAGA 3.  Kontentanalys 

Relationsform Emilia Patrik Vilhelm Catharina Annina Erik Margareta Annikki 

Arrangerat äktenskap 1 5 1 - 2 2 - 2 

Sporadisk vänskap/ kompisar  2 2 2 4 2 7 6 8 

Bekvämlighets äktenskap 1 1 6 5 2 3 5 7 

Engagerat partnerskap  6 1 2 6 6 4 9 4 

Bästa vänner 4 1 3 8 4 1 4 5 

Kategoriserad vänskap 8 2 1 2 3 5 1 3 

Släktskap 2 4 1 - 4 1 - 3 

Tröstförhållande/ undvikande  6 2 4 2 4 4 2 3 

Barndoms vänskap 7 5 1 3 4 3 3 3 

Frieri/ uppvaktning 4 1 5 3 3 2 1 2 

Beroende förhållande - 3 2 6 3 - 7 3 

Kortvariga förhållanden/ fling 3 7 2 4 5 4 6 9 

Fiendskap 1 1 7 3 4 4 4 3 

Hemliga förhållanden 2 1 2 - 1 - - 2 

Slaveri 3 2 2 4 2 1 4 3 

Medlem i samfund - - - - - - - - 

Politiskt allierade - - - - - - - - 

Politisk fientlighet - - - - - - - - 

Älska-hata relation 1 4 4 3 4 2 - 3 

Billig träff/ sällskap 3 2 - - 5 - 2 5 

Mentor 11 2 3 6 5 4 1 7 

Affärspartner 5 5 5 1 2 1 4 8 
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Relationsform Emilia Patrik Vilhelm Catharina Annina Erik Margareta Annikki 

Opålitlig kompis 4 3 2 4 4 5 2 6 

Cyniskhet / moraliskt undvikande 1 5 5 2 3 5 1 3 

Bleknande relation 3 3 - 1 2 1 2 4 

Näst bästa kompisen 1 1 - 3 - 1 1 1 

Platsspecifik relation - 2 1 3 3 4 6 3 

         

Hur många relationsformer 
diskuterades sammanlagt 

79 65 61 73 
 

77 64 71 100 

Hur många kategoriserades  
under två olika relationsformer  

2 4 1 1 2 5 1 - 

 


