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av ingrediensvarumärken gentemot andra produktattribut. För det andra, att undersöka 

konsumentens värdesättning av två ingrediensvarumärken i samma produkt. För det 
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1 INLEDNING 

 

Företag har redan en längre tid erkänt vikten av att utveckla ett starkt varumärke, som kan 

bli ett av företagets mest värdefulla tillgångar. Med ett starkt varumärke kan företaget 

bland annat uppnå större vinstmarginaler och ha möjlighet till att bredda sitt utbud av 

produkter genom brandextensioner. Även en allt växande skara producenter av 

komponenter strävar till att förstärka sitt varumärke för att uppnå konkurrensfördelar.  

Ett bra exempel på tillämpandet av denna strategi är mikrochip tillverkaren Intel, som 

uppnått en marknadsledande position genom att göra sitt varumärke känt bland 

konsumenterna som köper datorer. Intels marknadsandel inom mikroprocessorer var i 

mitten av 2010 över 80 % (iSuppli, 2010). Istället för att enbart konkurrera med en 

generisk produkt, valde Intel redan i början av 1990-talet att rikta sin marknadsföring 

direkt till konsumenten som använder datorer. Även om Intels mikrochip utgör en icke 

synbar del av en dator, lyckades Intel med hjälp av sin ”Intel Inside” marknadsföring skapa 

en ”pull”-effekt, där konsumenterna prefererade de datorer som använde Intels mikrochip 

(Norris, 1993). Intels varumärke är idag så känt, att Markkinointi & Mainonta placerade 

det före tillverkare av datorer som Fujitsu-Siemens, Acer och Apple i sin årliga 

undersökning av de mest uppskattade varumärkena i Finland (Laitila, 2009).  

En liknande strategi har tillämpats av det Italienska företaget Brembo, som tillverkar 

komponenter till bil- och motorcykelindustrin. Företaget har genom en stark närvaro i 

motorsport och genom att se till att företagets logo är synligt på slutprodukten, gjort sitt 

varumärke känt bland bil- och motorcykelintresserade konsumenter. Tack vare denna 

marknadsföring direkt till slutanvändaren, har Brembo som komponentleverantör lyckats 

skapa ett välkänt varumärke som prefereras av konsumenten. Till exempel valde 83,3 % av 

deltagarna i en undersökning av tidningen Sport Auto, Brembo som det varumärke de 

prefererade som tillverkare av bilens bromssystem (Brembo, 2011). Denna av Intel och 

Brembo använda varumärkesstrategi kallas i marknadsföringslitteraturen för 

ingrediensbranding (Norris, 1992). 
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1.1 Problemdiskussion 

 

Ett ingrediensvarumärke är ett varumärke som används som en komponent i ett annat 

varumärke. Denna definition innefattar även samarbeten mellan varumärken som alla skilt 

för sig kan konsumeras av konsumenten (Norris, 1992, 1993). Ingrediensbranding är 

således skapandet av värde i ett varumärke som används som input varumärke, dvs. som 

marknadsförs som en komponent i ett annat varumärke (Norris, 1993). Användandet av ett 

ingrediensvarumärke i en produkt eller tjänst kan fungera som ett tecken på kvalitet för 

konsumenten (McCarthy & Norris, 1999). Desai och Keller (2002) har i 

laboratorieundersökningar kommit fram till att när ett företag lägger till ytterligare 

egenskaper till sin produkt eller lanserar varumärkesextensioner, tillför ett 

ingrediensvarumärke värde och trovärdighet till produkten. Respondenterna värderade en 

slutprodukt högre, när den med hjälp av en varumärkesallians förknippades med ett 

ingrediensvarumärke som bidrog med unika egenskaper (Desai och Keller, 2002). Att 

kombinera två varumärken gör det möjligt för vartdera varumärket att använda sig av de 

positiva associationer som förknippas med det andra varumärket (Aaker, 2004). Ett starkt 

ingrediensvarumärke kan alltså hjälpa till att differentiera både komponenten och 

slutprodukten från konkurrerande produkter eller tjänster. 

De som kan dra nytta av ingrediensbranding är leverantören som väljer att tillämpa denna 

strategi, tillverkaren som använder sig av ingrediensvarumärket, återförsäljaren som säljer 

produkten samt konsumenten som konsumerar slutprodukten (Norris, 1992). Potentiella 

fördelar kan enligt Norris (1992) vara bland annat förbättrade marginaler, tack vare att 

företaget kan differentiera sina produkter med hjälp av varumärket istället för konkurrens 

med pris som avgörande faktor. Detta stöds av bl.a. Erevelles et al. (2008), som i sin 

undersökning har kommit fram till att en leverantör som tillämpar ingrediensbranding, kan 

uppnå högre vinster genom att utveckla ett starkt ingrediensvarumärke som fungerar som 

ett hinder för konkurrerande leverantörer. En komponentleverantör som utvecklat ett starkt 

ingrediensvarumärke, kan utnyttja denna konkurrensfördel antingen genom högre priser 

och täckningsbidrag, eller en aggressivare prissättningsstrategi och högre marknadsandel 

(Kotler och Pfoertsch, 2010). Enligt Norris (1992) kan ingrediensbranding även hjälpa 

företag att knyta mer djupgående och långvariga relationer med sina kunder eller 

leverantörer. Möjliga nackdelar med ingrediens branding kan utgöras av höga kostnader 
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för reklam, minskad kontroll, förlorade kundrelationer, ifrågasatt konkurrensfördel på sikt, 

förvirrade konsumenter, samt leveranssvårigheter (Norris, 1992). Dessutom kan ett 

misslyckat samarbete, genom den så kallade feedbackeffekten ha en negativ effekt på de 

deltagande varumärkenas image (Simonin och Ruth, 1998). Ingrediensbranding kan, trots 

sina risker, alltså konstateras utgöra en intressant strategi för både komponentleverantörer 

och tillverkare av slutprodukter, som med hjälp av denna strategi har möjlighet till 

förbättrad konkurrenskraft. 

Mycket av den tidigare forskningen av ingrediensbranding kretsar kring att undersöka hur 

konsumenterna värdesätter slutprodukter utgående från olika nivåer av igenkänning eller 

olika image för alliansparterna (Levin et al. 1996, McCarthy och Norris, 1999 och 

Washburn et al., 2000). Alliansparternas igenkänning och image har en effekt bland annat 

på slutproduktens kvalitetsimage (bl.a. Simonin och Ruth, 1998), attributprofil (Park, Jun 

och Shocker, 1996) och märkesvärde (Washburn et al., 2000). Det finns även en del 

tidigare forskning inom ingrediensbranding som har strävat till att förklara hur 

konsumenten formar sin uppfattning om en slutprodukt som innehåller ett 

ingrediensvarumärke. Simonin och Ruth (1998) har identifierat de medverkande 

varumärkenas image samt igenkänning, varumärkenas passform och produkternas 

passform, som faktorer som inverkar på hur konsumenten formar sin uppfattning av en 

slutprodukt som innehåller flera varumärken. Enligt Uggla (2004) formas konsumentens 

uppfattning av slutprodukten med hjälp av en associationsbas, som påverkas av de 

deltagande varumärkena och deras produktkategorier, samt möjliga institutionella 

associationer. De två förutnämnda modellerna koncentrerar sig på att ge en grundläggande 

helhetsbild av hur konsumenten bildar sin uppfattning av ett varumärkessamarbete med två 

deltagande varumärken. Detta gör att de kan appliceras på de flesta varumärkessamarbeten. 

Dessa två modeller beaktar däremot inte slutprodukter som innehåller mer än två 

varumärken. Ofta kan en slutprodukt, som t.ex. en personbil eller motorcykel, innehålla 

flera ingrediensvarumärken. Voss och Gammoh (2004) har undersökt hur konsumenten 

värdesätter en slutprodukt med flera ingrediensvarumärken och kommit fram till att ett 

andra ingrediensvarumärke inte ökar på konsumentens kvalitetsuppfattning av 

slutprodukten. Varför använder tillverkare av slutprodukter sig av flera 

ingrediensvarumärken i samma produkt om det inte ökar på konsumentens 

kvalitetsuppfattning? En förklaring är, att användningen av flera ingrediensvarumärken 
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förbättrar konsumentens uppfattning av produktens egenskaper (bl.a. Desai och Keller, 

2002). Hursomhelst finns det ett klart behov för ytterligare forskning av konsumentens 

värdesättning av slutprodukter med flera ingrediensvarumärken.  

Allmänt kan man säga att en av de viktigaste uppgifterna för ett varumärke är att ge 

konsumenten information om en produkt eller tjänst. Detta stämmer naturligtvis också för 

ingrediensvarumärken. Enligt Rao och Rukert (1994) kan ingrediensbranding med fördel 

användas särskilt då slutproduktens kvalitet är svår att bedöma före köp och användning. I 

dessa fall kan ett ingrediensvarumärke fungera som ett tecken på kvalitet och därmed 

hjälpa konsumenten att göra ett för honom eller henne fördelaktigt köpbeslut (Rao & 

Ruekert, 1994). Ett exempel på detta är köp av en komplex produkt, som en motorcykel 

eller personbil. Kvaliteten på en motorcykel kan vara svår att avgöra före köpbeslut och 

användning. Av denna anledning skulle man kunna anta, att varumärket är en viktig faktor 

för konsumenten då han eller hon gör köpbeslutet. Här kan motorcykeltillverkaren ge 

konsumenten tecken på hög kvalitet dels genom att förstärka sitt eget varumärke samt 

genom användningen av ingrediensvarumärken. Man kan alltså konstatera att det finns 

starka skäl som talar för användningen av ingrediensvarumärken i komplexa produkter. 

Trots detta, finns det väldigt lite vetenskaplig forskning av konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken just i denna typs produkter. 

Baserat på tidigare forskning (bl.a. McCarthy och Norris 1999, Simonin och Ruth 1998 

samt Desai och Keller 2002) har man alltså starka skäl att anta, att ingrediensvarumärken 

skapar värde för konsumenten i komplexa tekniska produkter som t.ex. motorcyklar och 

personbilar. Detta är också väl synligt inom motorcykelbranschen, där användningen av ett 

eller flera ingrediensvarumärken i en motorcykel är mycket vanligt (se bilaga 2). 

Boatwright, Kadane och Lu (2008) har undersökt hur olika produktegenskaper värderas vid 

köp av en offroad motorcykel och kommit fram till att typ och tillverkare av stötdämpning 

är en avgörande faktor för produktens differentiering. Detta ger en indikation på att en väl 

uppbyggd strategi med ingrediensbranding, även inom motorcykelbranschen kan fungera 

som en faktor för differentiering och hjälpa tillverkaren att skapa värde för konsumenten. 

Trots detta uppenbara behov, finns det väldigt lite vetenskaplig undersökning av liknande 

tekniskt komplexa produkter att grunda sina beslut på. Förutom artikeln av Boatwright, 

Kadane och Lu (2008), som inte heller den koncentrerar sig direkt på användningen av 

ingrediensvarumärken, har det inte publicerats undersökning av användningen och 
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värdesättningen av ingrediensvarumärken inom motorcykelbranschen. Man kan alltså 

notera, att det även finns ett klart behov för branschspecifik undersökning inom detta 

område.   

Sammanfattningsvis kan man konstatera, att det finns ett tydligt behov för vetenskaplig 

forskning av konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken för komplexa 

produkter. Detta gäller särskilt för komplexa slutprodukter som innehåller flera 

ingrediensvarumärken. Med tanke på att användningen av ingrediensvarumärken i denna 

typ av produkter är relativt utbrett, är det intressant att undersöka konsumentens 

värdesättning av dem närmare. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur den motorcykelintresserade 

konsumenten värdesätter ingrediensvarumärken vid köp av en motorcykel. Syftet kan 

indelas i följande delar: 

 Att undersöka konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot 

andra produktattribut, som motorcykelmärke och tekniska innovationer. 

 Att undersöka konsumentens värdesättning av två ingrediensvarumärken i samma 

produkt. 

 Att undersöka konsumentens värdesättning av två konkurrerande 

ingrediensvarumärken och hur dessa värdesätts i förhållande till samma komponent 

med motorcykeltillverkarens varumärke. 

 Att undersöka om det finns segment av konsumenter som värdesätter användningen 

av ingrediensvarumärken på olika sätt. 

Arbetet kan vara intressant för alla med intresse för ingrediensbranding. Det kan antas vara 

speciellt intressant för aktörer inom motorcykelbranschen. Särskilt tillverkare av 

motorcyklar och komponenter till motorcyklar, samt importörer och återförsäljare av 
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motorcyklar kan ha intresse för arbetet. Även marknadsförare av liknande komplexa 

produkter, som t.ex. personbilar, kan använda arbetet. 

 

1.3 Avgränsningar och uppläggning 

 

Arbetet kommer att koncentreras till att undersöka ingrediensbranding ur ett 

konsumentperspektiv på den finländska motorcykelmarknaden. Undersökningen begränsas 

till vad som kallas motorcykelintresserade konsumenter, som definieras som konsumenter 

som är aktiva motorcyklister i den bemärkelsen att de har en motorcykel till sitt förfogande 

och använder den. På grund av åldersgränser för körkort beaktas inte under 21 åriga 

motorcyklister.  

För att bekanta läsaren med motorcykelbranschen och användningen av 

ingrediensvarumärken inom den, kommer en kort introduktion till motorcykelbranschen att 

inkluderas i slutet av detta kapitel. För att besvara studiens syfte, kommer litteraturen om 

ingrediensbranding därefter att diskuteras för att bilda en uppfattning om den tidigare 

forskningen inom detta område och bygga upp den teoretiska förståelse för 

ingrediensvarumärken som krävs för att kunna genomföra studien och analysera resultaten. 

Den teoretiska referensramen diskuterar ingrediensbranding först ur företagets och sedan 

ur konsumentens synvinkel. Utgående från denna teoretiska bakgrund, konstrueras 

metoden för uppsamling och analysering av empirisk data. För den empiriska 

undersökningen kommer metoden conjoint-analys att användas, som är en kvantitativ 

metod för att undersöka olika attributs värdesättning i en produkt eller tjänst. Efter att 

metoden konstruerats, kommer empirisk data att samlas in och analyseras, varefter de 

resultat som erhållits presenteras. Studien avslutas med en diskussion, som drar slutsatser 

av resultaten genom att ta stöd av tidigare litteratur inom ingrediensbranding, presenterar 

praktiska implikationer och föreslår riktning för fortsatt forskning.  
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1.4 Introduktion till motorcykelbranschen 

 

Motorcykelmarknaden i Finland domineras av de Japanska tillverkarna Yamaha, Honda, 

Suzuki och Kawasaki. Det fjärde största märket i augusti 2010 var amerikanska Harley 

Davidson, följt av de Europeiska tillverkarna BMW, Husqvarna, KTM, Piaggio, Triumph 

och Aprilia (Bilaga 1, TILASTOINFO 1-8/2010, MP-kauppiaat Ry). De Japanska 

tillverkarna och Harley Davidson har en ledande position även på marknaden i USA, med 

Harley Davidson som marknadsledare, följt av Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, KTM, 

Triumph, BMW och Ducati (Brown, 2009). Som en följd av den världsomfattande 

ekonomiska krisen, som bröt ut år 2008, upplevde den finländska motorcykelmarknaden en 

kraftig nedgång under år 2009 då marknaden minskade med 31 % (Ensirekisteröidyt m-

pyörät ja mopot 1995-2009, MP-Kauppiaat Ry). År 2007 registrerades det över 2,7 

miljoner mopeder och motorcyklar på den Europeiska marknaden. 41 % av dessa var 

motorcyklar med en motor större än 125 cm3 (ACEM, 2010). 

En motorcykel kan klassificeras som en produkt vars kvalitet kan vara svår att bedöma före 

köp och användning av produkten. En motorcykel utgör en komplex helhet, bestående av 

flera viktiga komponenter som bl.a. motor, ram, däck, stötdämpning och bromsar. 

Motorcykelns funktion är beroende av hur väl dessa komponenter fungerar tillsammans. 

Boatwright, Kadane och Lu (2008) identifierade totalt 28 olika variabler för evaluering av 

en motorcykel. Motorcykelns köregenskaper, säkerhet och hållbarhet kan vara mycket 

svåra att bedöma före användning. Konsumenten är alltså i en situation, där han eller hon 

inte nödvändigtvis har de bästa möjliga förutsättningarna att evaluera produktens kvalitet 

före köpbeslutet. Dessa förutsättningar kan ytterligare försvagas, om det är fråga om en 

nylanserad produkt som just kommit på marknaden. Utgående från Rao och Ruekert 

(1994), kan man anta att köp av motorcykel är en situation, där varumärke och 

ingrediensvarumärken har potential att ge konsumenten värde i form av information om 

produktens kvalitet före köpbeslutet. Därmed skulle man också kunna anta att 

motorcykeltillverkarna skulle ha ett intresse av att använda ingrediensvarumärken i sina 

motorcyklar och att tillverkare av komponenter till motorcyklar skulle se 
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ingrediensbranding som ett lockande alternativ. Bilaga 2 sammanställer användningen av 

ingrediensvarumärken för de största Japanska och Europeiska tillverkarna, genom att ange 

huruvida tillverkaren av motorcykelns bromssystem och stötdämpning anges på själva 

motorcykeln eller i tillverkarens marknadsföring. Man kan notera att användningen av 

ingrediensvarumärken varierar avsevärt. Märken som, Triumph, KTM och Ducati 

använder ingrediensvarumärken och betonar detta tydligt i sin marknadsföring. Andra 

tillverkare, som Aprilia och BMW, är mer selektiva och använder ingrediensvarumärken 

endast i en del av sina produkter. Generellt kan man säga, att de Japanska tillverkarna 

använder sig mindre synligt av ingrediensvarumärken än de Europeiska.  Hursomhelst kan 

man konstatera, att användningen av ingrediensvarumärken är relativt utbrett inom 

motorcykelbranschen, vilket stöder valet av just denna bransch som kontext för denna 

undersökning. 
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2 INGREDIENSBRANDING 

 

I detta avsnitt kommer den för ingrediensbranding relevanta litteraturen att sammanställas 

och diskuteras. Kapitlet börjar med en genomgång av definitioner av ingrediensbranding, 

varefter ämnet behandlas ur företagsperspektiv, både utgående från leverantörens och 

tillverkarens perspektiv. Därefter behandlas ingrediensbranding ur konsumentens 

synvinkel, med fokus på hur konsumenten påverkas av och värdesätter 

ingrediensvarumärken. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av litteraturdiskussionen 

och konstruktionen av en egen modell som beskriver konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken i en tekniskt komplex produkt. 

2.1 Definition av ingrediensbranding 

 

I litteraturen existerar flera definitioner av ingrediensvarumärken och ingrediensbranding. I 

flera fall går dessa definitioner in i varandra och kan därmed orsaka förvirring. Av denna 

orsak är det på sin plats med en mer ingående sammanställning av de definitioner som 

förekommer samt förtydligande av vilka definitioner som kommer att användas i detta 

arbete. 

Enligt Norris (1992) definieras ett ingrediensvarumärke som ett varumärke som används 

som en komponent i ett annat varumärke. Denna definition innefattar även samarbeten 

mellan varumärken som alla skilt för sig kan konsumeras av konsumenten. Norris 

definierar ingrediensbranding som skapandet av värde i ett varumärke som används som 

input varumärke, dvs. som marknadsförs som en komponent i ett annat varumärke (Norris, 

1992, 1993). Norris skiljer även på tillverkar och leverantör initierad ingrediensbranding, 

men betonar att denna distinktion inte är avgörande för analysen av ingrediensbranding 

även om den har vissa följder för tillverkaren eller leverantören (Norris, 1992).  

Ur Norris (1992) distinktion av tillverkar- och leverantörsinitierad ingrediensbranding, har 

Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) utvecklat begreppet InBranding, som syftar 

på av leverantören initierad ingrediens branding. InBranding är den av leverantören 

initierade marknadsföring, som riktar sig direkt till konsumenten, med avsikt att öka på 

igenkänningen av leverantörens komponent som utgör en del av slutprodukten. Den 

avgörande skillnaden mellan ingrediensbranding och InBranding är alltså den initierande 
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parten. Ingrediensbranding kan vara initierat av antingen tillverkaren eller leverantören, 

medan InBranding alltid är initierat av leverantören med avsikten att göra leverantörens 

varumärke känt av konsumenten (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). 

Enligt definitionen av Rao och Ruekert (1994), är en varumärkesallians ett kort- eller 

långvarigt samarbete mellan två eller flera varumärken, produkter eller andra tillgångar, 

där varumärkena medverkar antingen fysiskt (t.ex. två olika varumärken säljs tillsammans i 

samma paket) eller symboliskt (t.ex. en reklam). De olika definitionerna går en del in i 

varandra och en varumärkesallians kan ses som motsvarande som begreppet co-branding, 

som är en kombination av två varumärken med avsikt att skapa en unik produkt. Detta 

samarbete kan vara på kort eller lång sikt och är resultatet av en fysisk kombination av två 

eller flera varumärken eller ett symboliskt samarbete (Beuk, Chandler, Luczak och 

Pfoertsch, 2007). Definitionen av Norris (1992), kan uppfattas som snävare, även om också 

den innefattar samarbeten eller allianser mellan två eller flera varumärken som kan 

konsumeras skilt för sig av slutkonsumenten. Ingrediensbranding behandlas av de flesta 

författare som ett delområde inom co-branding (bl.a. Erevelles et al, 2008). 

I detta arbete kommer de av Norris (1992, 1993) definierade begreppen ingrediens 

branding och ingrediensvarumärke att användas. Detta är motiverat på grund av att 

begreppen co-branding och varumärkesallians (Rao & Ruekert, 1994) är onödigt breda för 

syftet av denna studie, medan begreppet InBranding enbart fokuserar på 

leverantörsinitierad ingrediens branding och är därmed för snävt (Beuk, Chandler, Luczak 

och Pfoertsch, 2007). Den slutliga produkten eller tjänsten som är resultatet av samarbetet 

mellan två eller flera varumärken kallas slutprodukt och de i slutprodukten använda 

ingrediensvarumärkena benämns komponenter. Företaget som levererar komponenten 

kallas leverantör och företaget som marknadsför slutprodukten under sitt eget varumärke 

benämns tillverkare. 

2.2 Ingrediensbranding ur företagsperspektiv 

 

I detta avsnitt kommer ingrediensbranding att behandlas ur ett företagsperspektiv. Även 

om studiens syfte är att studera hur konsumenten värdesätter ingrediensvarumärken, är det 

nödvändigt att ha en förståelse för hur både komponentleverantörer och tillverkare av 

slutprodukter kan använda sig av ingrediensbranding för att skapa värde för sina kunder. 
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Det är också viktigt att, å ena sidan, förstå varför ingrediensbranding är en lockande 

strategi för flera företag, men samtidigt å andra sidan vara medveten om de risker som 

onekligen existerar med tillämpningen av denna strategi. Om denna förståelse saknas, är 

det svårt för läsaren att sätta in denna studies resultat i en större helhetsbild och att förstå 

de implikationer som studien medför för företagsvärlden. Läsaren bör uppmärksamma, att 

företagsperspektivet inom ingrediensbranding kan betraktas ur två olika synvinklar: 

leverantörs- och tillverkarperspektiv.  

I följande avsnitt behandlas fördelar och risker med ingrediensbranding. Därefter 

analyseras de förutsättningar som krävs för en framgångsrik användning av 

ingrediensbranding. Slutligen diskuteras hur företag kan lägga upp en framgångsrik 

strategi för ingrediensbranding.  

 

2.2.1 Fördelar med ingrediensbranding 

 

Att ingrediensbranding är en attraktiv strategi för flera företag är uppenbart då man 

betraktar mängden av företag som valt att tillämpa denna strategi. Kotler och Pfoertsch 

(2010) räknar bland andra upp Intel, Teflon, Dolby, Brembo, Lycra, Gore-Tex, Shimano 

och Tetra Pak som exempel på framgångsrika ingrediensvarumärken. Enligt Washburn et 

al (2000) kan ingrediensbranding innebära en win-win situation för alla medverkande 

parter. Användningen av ingrediensvarumärken kan alltså vara en attraktiv strategi för 

både tillverkaren och leverantören. Vilka är då de potentiella fördelarna som får företag att 

välja en strategi med ingrediensbranding? Även om det fastställts att både leverantören och 

tillverkaren kan dra nytta av ingrediensbranding, är det viktigt att iaktta att de potentiella 

nyttorna dels är olika från ett leverantörs- och ett tillverkarperspektiv.  

Norris (1992) framhäver även nyttor i form av bättre marginaler, snabbare lageromsättning 

och marknadsföringsstöd för det sista ledet i distributionskedjan, dvs. återförsäljaren, men 

dessa är inte intressanta med tanke på syftet med denna avhandling och kommer därmed 

inte att analyseras närmare.  
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2.2.1.1 Fördelar för leverantören 

 

Enligt Norris (1992) är de potentiella fördelarna med ingrediensbranding för leverantören 

bättre vinstmarginaler, stabilare och mångsidigare efterfrågan samt långvariga 

kundrelationer.  

Bättre vinstmarginaler kan uppnås, tack vare en differentierad produkt som efterfrågas av 

konsumenten, vilket i sin tur minskar på behovet att konkurrera med produktens pris som 

avgörande faktor (Norris, 1992). Detta stöds även av Erevelles et al. (2008), som i sin 

undersökning kom fram till att leverantören kan uppnå högre vinster med 

ingrediensbranding. Detta tack vare att utvecklandet av ett ingrediensvarumärke hindrar 

konkurrerande leverantörer från att komma in på samma marknad (Erevelles et al., 2008 

och Rao, Qu och Ruekert, 1999). Ingrediensbranding kan även öka på leverantörens vinster 

tack vare ökad medvetenhet för ingrediensvarumärket, ökad kundlojalitet, förbättrad 

möjlighet att få ett högre pris för produkten samt ökat brandvärde (Rao, Qu och Ruekert, 

1999). Enligt Kotler och Pfoertsch (2010) kan ett företag som framgångsrikt tillämpat 

ingrediensbranding förbättra sina vinstmarginaler antingen genom att tillämpa en 

prissättningsstrategi med högre priser eller genom att prissätta sin produkt mer aggressivt 

och därmed öka på inkomsterna tack vare en högre marknadsandel.  

En leverantör kan tack vare ingrediensbranding även bidra till en mer stabil och 

mångsidigare efterfrågan för sina produkter, tack vare ökad medvetenhet bland 

slutanvändarna (Norris, 1992). Ett bra exempel på detta är det av DuPont tillverkade 

ingrediensvarumärket Teflon, som varit på marknaden sedan 1945 och har enligt DuPont 

en global igenkänning på 98 %. Teflon är kanske mest känt för sin medverkan i diverse 

köksredskap som stekpannor, men varumärket används som ingrediens inom en mängd 

olika slutprodukter som t.ex. textiler, målfärger och solpaneler (Kotler och Pfoertsch, 

2010). Tack vare utvecklingen av sitt varumärke och konstant utveckling av nya 

användningsändamål, har Teflon lyckats skapa en mångsidig efterfrågan för sin industriella 

produkt (Norris, 1992 och Kotler & Pfoertsch, 2010).  

Som tredje fördel med ingrediensbranding ur leverantörens synvinkel identifierar Norris 

(1992) långvariga kundrelationer. Även Erevelles et al. (2008) identifierar möjligheten för 

bättre vertikal koordination av distributionskanalen, tack vare ingrediensbranding. Då 
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tillverkarna strävar till att minska antalet leverantörer och konkurrensen från handelns 

egna, så kallade ”private label”-märken ständigt ökar, kan en leverantör genom ett välkänt 

ingrediensvarumärke förstärka sin attraktivitet som partner för långvariga relationer med 

tillverkaren (Norris, 1992 och Spethmann och Benezra, 1994).  

Förutom de av Norris (1992) identifierade fördelarna, kan ingrediensbranding bidra till att 

förstärka själva ingrediensvarumärket i och med att det förknippas med samarbetspartnerns 

varumärke eller med den möjligen framgångsrika slutprodukten. Denna effekt kallas för 

feedbackeffekten och den innebär att de båda parternas enskilda varumärken påverkas av 

de attityder och associationer som förknippas med slutprodukten i alliansen. Styrkan av 

denna effekt påverkas av hur kända de deltagande enskilda varumärkena är (bl.a. Park, Jun 

och Shocker, 1996, Simonin och Ruth, 1998 och Washburn, Till och Priluck, 2000). 

Ingrediensbranding har alltså potential att påverka de deltagande varumärkena positivt och 

särskilt ett okänt varumärke kan enligt Simonin och Ruth (1998) förstärka sitt varumärke 

genom en allians med ett mer känt märke. Feedbackeffekten kan även vara negativ, vilket 

har potential att skada de deltagande varumärkena (Simonin och Ruth, 1998).  

 

2.2.1.2 Fördelar för tillverkaren 

 

De fördelar som användningen av ingrediensvarumärken ur tillverkarens perspektiv 

medför, kan enligt Norris (1992) delas in i marknadsföringsfördelar, tillgång till 

distributionskanaler, konkurrensfördelar samt delandet av kostnader för produktion och 

utveckling.  

Kostnaden för reklam och andra marknadsföringsåtgärder är ofta en av de största 

kostnadsposterna för ett företag som säljer sina produkter på konsumentmarknaden 

(Norris, 1992). Genom att använda sig av ett eller flera ingrediensvarumärken, kan 

tillverkaren dela på kostnaderna för marknadsföring med sina samarbetspartners (Erevelles 

et al., 2008, Kotler och Pfoertsch, 2010 och Spethmann och Benezra, 1994). Leverantörer 

av ingrediensvarumärken, som Intel och Gore-Tex, har ett intresse av att synas i samband 

med reklam av slutprodukten och är därmed även redo att delta i kostnaderna för 

marknadsföring. Detta är en ”win-win situation” för både leverantören, som får sitt 

varumärke synligt och har framför allt möjlighet att påverka på vilket sätt det syns, samt 
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för tillverkaren som får sin samarbetspartner att delta i kostnaderna för marknadsföringen 

(Kotler och Pfoertsch, 2010).  

Tillgång till distributionskanaler för både nya och redan etablerade produkter har blivit en 

allt större utmaning för tillverkare, på grund av bl.a. handelns starkare maktposition 

gentemot tillverkarna (Norris, 1992). Användningen av ingrediensvarumärken kan i flera 

fall vara ett bra sätt att differentiera sig från handelns egna ”private label”-märken, även 

om också de kan stärka sin position med hjälp av ingrediensvarumärken (Spethmann och 

Benezra, 1994). Ett ingrediensvarumärke kan sällan i sig själv vara avgörande för ifall 

handeln väljer att distribuera en produkt eller inte, men den kan vara en betydande orsak 

till att produkten skiljer sig från mängden, särskilt om leverantören lyckats med att få 

slutkonsumenten att efterfråga produkten med ingrediensvarumärket i sig (Norris, 1992 

och Kotler och Pfoertsch, 2010).  

Medverkan av ett ingrediensvarumärke i slutprodukten är i sig ett tecken på kvalitet och 

kan därmed utgöra en betydande konkurrensfördel (Norris, 1992). Användningen av ett 

ingrediensvarumärke kan utgöra en avgörande konkurrensfördel bl.a. genom att bidra med 

mer fördelaktiga produktevalueringar (bl.a. Desai och Keller, 2002 och Levin et al. 1996), 

fungera som tecken på hög kvalitet (bl.a. Rao och Ruekert, 1994 och McCarthy och Norris, 

1999) samt genom att förbättra konsumentens uppfattning om produktens positiva 

egenskaper (Jun, Park och Shocker 1996). Den så kallade feedbackeffekten, där de 

deltagande varumärkena påverkas positivt eller negativt av slutprodukten i samarbetet, kan 

även den innebära en avsevärd fördel för tillverkaren tack vare ett starkare varumärke som 

följd av samarbetet (Simonin och Ruth, 1998).  

Norris (1992) identifierar delade kostnader för produktion och utveckling som en sista 

grupp av potentiella fördelar med ingrediensbranding ur tillverkarens synvinkel. Dessa 

fördelar kan dock följa av den långvariga relationen med leverantören och behöver 

nödvändigtvis inte bero på ingrediensbranding i sig (Norris, 1992). Till denna grupp med 

fördelar kan även räknas andra fördelar som tillverkaren får tack vare den fördjupade 

relationen med leverantören. Denna långvariga relation kan föra med sig fördelar som 

delad kunskap, erfarenhet, möjligheter, trygghet och delad risk (Erevelles et al., 2008).  

Förutom de av Norris (1992) ur tillverkarperspektiv klassificerade fördelarna, har Erevelles 

et al. (2008) även identifierat möjligheten för lägre kostnader för tillverkaren. Dessa 
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kostnadssänkningar kan enligt dem uppstå, då leverantören för att hålla nya konkurrenter 

bort från marknaden, sänker priset åt tillverkaren. Dessa prissänkningar är möjliga för 

leverantören tack vare stabila långvariga relationer och genom de kostnadsfördelar som 

kan uppnås genom större produktionsmängder (Erevelles et al., 2008). 

Det är alltså klart att ingrediensbranding har potential att medföra betydande fördelar både 

för leverantören av komponenten och för tillverkaren av slutprodukten. Detta gör 

naturligtvis ingrediensbranding till en intressant strategi för allt fler företag. Av denna 

anledning är på sin plats att påpeka att en strategi med ingrediensbranding inte är riskfri 

och att den inte passar alla situationer. Riskerna med ingrediensbranding kommer därmed 

att diskuteras i följande avsnitt. 

 

2.2.2 Risker med ingrediensbranding 

 

Det är alltså klart att en leverantör eller tillverkare har möjlighet att uppnå flera 

konkurrensfördelar tack vare ingrediensbranding. I föregående avsnitt gavs exempel på 

flera företag, som med denna strategi uppnått en ledande position på marknaden. Det är 

dock ytterst viktigt att notera att ingrediensbranding har sina risker och framförallt att 

denna strategi inte passar alla företag eller alla situationer och branscher (bl.a. Ghosh och 

John, 2009, Janiszewski och Van Osselaer, 2000, Kotler och Pfoertsch, 2010 och Norris, 

1992). Innan ett företag gör beslutet att tillämpa ingrediensbranding, krävs en noggrann 

analys av företagets situation, inklusive nuvarande och framtida risker, eftersom de 

potentiella riskerna ofta kan vara större än nyttorna (Norris, 1992). Man kan alltså dra 

slutsatsen att, om ett företag gör en felaktig bedömning av situationen och tillämpar 

ingrediensbranding, kan det företaget i värsta fall sätta hela sin existens på spel. Av denna 

anledning är det ytterst viktigt att både beslutsfattarna i företagen och den vetenskapliga 

forskningen identifierar riskerna med ingrediensbranding och inte enbart koncentrerar sig 

på de potentiella fördelarna. Dessa risker har också fått uppmärksamhet i litteraturen om 

ingrediensbranding (bl.a. Ghosh och John, 2009, Janiszewski och Van Osselaer, 2000, 

Kotler och Pfoertsch, 2010 och Norris, 1992). De risker som kan förknippas med 

ingrediensbranding kan indelas i marknadsföringskostnader, minskad kontroll, risk för 

förlorade kunder, ifrågasatt långsiktig konkurrensfördel med förvirrade konsumenter 
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(Norris, 1992). Dessutom identifierar litteraturen situationer där ingrediensbranding inte 

fungerar i den bemärkelsen att den inte bidrar med värde för konsumenten och därmed inte 

heller för de företag som tillämpar denna strategi (bl.a. Janiszewski och Van Osselaer, 

2000 och McCarthy och Norris, 1999). Dessa situationer kommer att diskuteras mer 

ingående senare i denna studie, i samband med avsnittet som analyserar 

ingrediensbranding ur konsumentperspektiv. Det är dock redan i detta skede värt att notera 

existensen av denna risk med ingrediensbranding. 

Ökade marknadsföringskostnader för leverantören är något som är inbyggt i alla strategier 

som föreslås för ingrediensbranding (bl.a. Kotler och Pfoertsch, 2010 och Norris, 1992). 

Att göra ett varumärke känt för konsumenten kan innebära att företaget är tvunget att 

investera stora summor i reklam och andra marknadsföringsåtgärder. För företag som 

fungerar på konsumentmarknaden, är marknadsföringsbudgeten vanligtvis åtminstone 5 % 

av omsättningen, men för en komponentleverantör som opererar på en industriell marknad 

präglad av hård konkurrens kan fem procent utgöra majoriteten av vinstmarginalen (Norris, 

1992). Även Kotler och Pfoertsch (2010) identifierar de höjda kostnaderna som en 

avsevärd risk och hänvisar förutom ökade marknadsföringskostnader, även till att 

ingrediensbranding kräver mera uppmärksamhet av företagsledningen och därmed innebär 

ett behov av en större organisation med ökade kostnader. Ökade marknadsföringskostnader 

är en nackdel och därmed risk främst för leverantören av ingrediensvarumärket. För 

tillverkaren, som oftast redan är verksam på konsumentmarknaden, kan ingrediensbranding 

däremot till och med medföra sänkta kostnader för marknadsföring, eftersom de i flera fall 

kan delas med leverantören (Erevelles et al., 2008, Kotler och Pfoertsch, 2010 och 

Spethmann och Benezra, 1994). Ingrediensbranding innebär alltså en betydlig risk för 

leverantören, som genom denna strategi skapar kostnader som i värsta fall kan äta upp 

lönsamheten och därmed sätter hela företagets framtid på spel. 

Om risken som följer av högre marknadsföringskostnader i huvudsak enbart gäller för 

leverantören, är den minskade kontrollen en risk för båda parterna i samarbetet. Som bra 

exempel på risken på minskad kontroll, kan man använda exemplen av McCarthy och 

Norris (1999), som nämner de problem som Coca-Cola och Pepsi var tvungna att lösa då 

det rapporterades om ett samband mellan sötningsmedlet Aspartam, som de använde i sina 

drycker, och cancer eller problemen för datortillverkarna Dell och Gateway när det kom 

fram att de Intel Pentium processorer som användes i deras datorer var defekta. Även 
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leverantören tar en risk i form av minskad kontroll, i och med att tillverkarens 

kvalitetsproblem kan ha en negativ effekt på värdet av ingrediensvarumärket som alltså i 

detta fall blir förknippat med de kvalitetsproblem slutprodukten har. Detta medför ett ökat 

behov för kvalitetskontroll för båda parterna (Kotler och Pfoertsch, 2010). De båda 

parternas varumärken är i och med samarbetet sinsemellan beroende av varandra och alla 

negativa associationer som förknippas med slutprodukten har potential att påverka de båda 

enskilda varumärkena skilt för sig (Simonin & Ruth, 1998). Vilken form av negativ 

publicitet som helst för någondera av samarbetsparterna, har alltså potential att påverka 

den andra parten i samarbetet negativt (Leuthesser, Kohli och Suri, 2003).  

För en leverantör som väljer att tillämpa ingrediensbranding, finns risken för att förlora 

kunder på grund av den nya strategin. Det finns några element i ingrediensbranding som 

kan orsaka en leverantör att förlora åtminstone en del av sina tidigare kunder. För det 

första, innebär implementeringen av ingrediensbranding en signifikant förändring för en 

leverantör som tidigare inte tillämpat denna strategi. Denna förändring kan ur 

leverantörens kunders perspektiv sett förändra deras relation med leverantören, vilket kan 

leda till att de överväger att avsluta relationen. Kraftigt motstånd från kundens sida, är 

alltså en avsevärd risk för ett redan etablerat företag som överväger ingrediensbranding 

som strategi (Kotler och Pfoertsch, 2010). För det andra, finns det en risk att tillverkaren 

kopierar leverantörens komponent och ersätter den med sin egen kopia. I värsta fall kan 

tillverkaren till och med börja konkurrera med leverantören (Leuthesser, Kohli och Suri, 

2003). För det tredje, kan den ökade uppmärksamheten som ingrediensbranding innebär 

vara en risk i och med att den gör leverantören mer synlig, vilket kan öka på möjligheten 

till konkurrenters attacker (Kotler och Pfoertsch, 2010). Även tillverkaren har en risk att 

mista kunder vid implementeringen av ingrediensbranding. Denna risk kan anses vara 

avsevärt mindre, men även här finns möjligheten att leverantören tar steget direkt till 

konsumentmarknaden och börjar konkurrera direkt med tillverkaren, vilket skulle innebära 

att den tidigare samarbetspartnern blir till en konkurrent (Leuthesser, Kohli och Suri, 

2003). Risken för förlorade kunder är alltså verklig, vilket innebär att företagets 

kundrelationer bör analyseras och förberedas före tillämpningen av ingrediensbranding för 

att minimera denna risk. 

Ingrediensbranding har kritiserats för att den nytta och konkurrensfördel som den kan 

medföra i flera fall kan ifrågasättas ifall man betraktar situationen på längre sikt (Beuk, 
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Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007 och Norris, 1992). En leverantör som lyckas med 

implementeringen av ingrediensbranding och får njuta av de tidigare nämnda fördelarna 

kan vara tvungen att på sikt konstatera att konkurrenterna har implementerat samma 

strategi och att man därmed är tillbaka i utgångspunkten (Norris, 1992). Samma risk finns 

för överexponeringen av ett ingrediensvarumärke. Ett skildrande exempel på detta är Intel, 

som med sina över 18 000 samarbetspartners inte längre erbjuder samma differentiering för 

datortillverkare som det tidigare gjort och därmed till och med öppnar dörren för en 

konkurrent som AMD att erövra marknadsandelar med en mer fokuserad strategi. Denna 

situation kallas Fiesco-effekten och den innebär att ingrediensvarumärket är tillgängligt 

överallt och kan därmed inte fungera som källa för differentiering. Detta kan leda till att 

tillverkarna i branschen hamnar i ett priskrig sinsemellan (Beuk, Chandler, Luczak och 

Pfoertsch, 2007). Om ingrediensvarumärket blir en synlig del av flera produkter i samma 

produktkategori, kan denna överexponering av ingrediensvarumärket även leda till 

förvirrade konsumenter eftersom de inte längre kan uppleva någon skillnad mellan de olika 

varumärkena (Norris, 1992). Denna utveckling kan motverkas av tillverkaren genom 

användning av exklusiva kontrakt med leverantören (Leuthesser, Kohli och Suri, 2003). 

I detta avsnitt har riskerna med ingrediensbranding diskuterats både ur leverantörens och ur 

tillverkarens synvinkel. Det har noterats att det finns verkliga risker med denna strategi och 

att den därmed inte passar alla företag och situationer. Av denna anledning är det på sin 

plats med en diskussion om de förutsättningar som en framgångsrik strategi med 

ingrediensbranding kräver. 

 

2.2.3 Förutsättningar för ingrediensbranding 
 

Det är alltså uppenbart att ingrediensbranding erbjuder stora möjligheter för ett företag som 

lyckas med denna strategi, men att riskerna samtidigt är avsevärda. Detta är i sig inget nytt, 

alla strategier har sina för- och nackdelar. På samma sätt som andra strategier, är 

ingrediensbranding en lämplig strategi för vissa företag och olämplig för andra. 

Ingrediensbranding passar inte alla företag eller alla situationer och kan utgöra en risk för 

företagets framtid ifall den tillämpas i en situation där den inte passar (Beuk, Chandler, 

Luczak och Pfoertsch, 2007 och Norris, 1992). Av denna anledning är det speciellt viktigt 

att företaget analyserar sin situation noggrant före beslutet om att börja tillämpa 
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ingrediensbranding och att beslutet baserar sig på rätta grunder. Den i litteraturen mot 

ingrediensbranding riktade kritiken handlar, förutom identifieringen av de situationer där 

ingrediensvarumärken inte bidrar med mervärde, till en stor del om de risker som finns 

med att tillämpa strategin fel eller vid fel tillfälle (bl.a. Beuk, Chandler, Luczak och 

Pfoertsch, 2007, Janiszewski och Van Osselaer, 2000 och Norris, 1992). Av detta kan man 

dra slutsatsen att det finns ett uppenbart behov att diskutera de krav på förutsättningar som 

ingrediensbranding ställer. Det är också väl motiverat med tanke på förståelsen för varför 

ingrediensbranding tillämpas mer i vissa branscher och mindre i andra. 

Motorcykelbranschen är, som redan tidigare konstaterats, en av de branscher där 

användningen av ingrediensbranding är relativt utbrett (se bilaga 2). För att läsaren skall ha 

förutsättningar att förstå de konstruktioner som denna studie undersöker samt de 

implikationer som studiens resultat medför, bör han eller hon ha en förståelse av de 

förutsättningar som ingrediensbranding kräver och därmed även kunna förstå varför 

ingrediensbranding är användbart i branscher som motorcykelbranschen.  

De förutsättningar som litteraturen om ingrediensbranding identifierar, kan grovt indelas i 

förutsättningar på produkt- och på branschnivå. Dessa förutsättningar kommer att 

analyseras i följande två avsnitt. Det är dock värt att notera, att de förutsättningar som 

presenteras inte är absoluta krav och att det finns exempel på framgångsrik tillämpning av 

ingrediensbranding också i situationer när alla dessa krav inte har uppfyllts. Vissa av 

förutsättningarna kan till och med överlappa varandra. Av denna anledning, bör 

förutsättningarna ses mera som rekommendationer och den enskilda situationen skall alltid 

beaktas. 

 

2.2.3.1 Förutsättningar på produktnivå 

 

Ingrediensbranding kan tillämpas på en mängd olika produkter. Mikroprocessorer (Intel), 

motorer (Rotax), förpackningar (Tetra-Pak), bromssystem (Brembo), sötningsmedel 

(Nutrasweet), kristall (Swarovski) och kemikalier (Microban) är exempel på produkter som 

blivit till framgångsrika ingrediensvarumärken (Kotler och Pfoertsch, 2010). Till och med 

en råvara som bomull från ett specifikt geografiskt område (Turkiet) har potential för att 

lyckas som ingrediensvarumärke (Pinar och Trapp, 2008). Allmänt kan man säga att 
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ingrediensbranding har en uppgift att fylla, och därmed goda möjligheter att lyckas, när 

ingrediensvarumärket tillför värde för konsumenten och konsumenten är villig att betala 

för detta värde. Enligt Kotler och Pfoertsch (2010) kan det av kunden upplevda värdet som 

ingrediensvarumärket tillför ses som den mest betydelsefulla enskilda faktorn för 

framgångsrik ingrediensbranding. Ingrediensvarumärket skall alltså kunna tillföra något 

för produkten. Rao och Ruekert (1994) identifierar konsumentens känslighet för kvalitet 

och konsumentens förmåga att bedöma kvaliteten, som två viktiga faktorer som inverkar 

på ingrediensvarumärkets förmåga att skapa värde. En viktig förutsättning är att 

konsumenterna är sofistikerade och har kunskap om produkten. På en marknad med 

krävande och sofistikerade konsumenter, är det lättare för ett ingrediensvarumärke att 

skapa värde för konsumenten, jämfört med en marknad där konsumenten förhåller sig 

likgiltigt till slutprodukten och därmed även dess komponenter (Kotler och Pfoertsch, 

2010). Hur konsumenten värderar användningen av ingrediensvarumärken kommer att 

diskuteras mer ingående senare i denna studie där ingrediensbranding analyseras ur 

konsumentperspektiv. I detta skede räcker det med att konstatera, att lyckad 

ingrediensbranding förutsätter att konsumenten upplever att användningen av 

ingrediensvarumärket tillför värde för honom eller henne (bl.a. Kotler och Pfoertsch 2010, 

Rao och Ruekert, 1994). 

Norris (1992) identifierar fyra förutsättningar på produktnivå för framgångsrik 

ingrediensbranding. För det första, förutsätts det att komponenten med 

ingrediensvarumärket är en betydande innovation eller att den erbjuder en betydande fördel 

i jämförelse med konkurrerande komponenter. Detta innebär att komponenten bör vara 

ledande inom sin marknad och representera hög kvalitet. Det är inte ovanligt att ledande 

ingrediensvarumärken är skyddade med patent (Norris, 1992). Komponenten skall alltså 

vara klart differentierad från konkurrenterna och dessutom skapa hållbart värde för att 

kunna fungera som framgångsrikt ingrediensvarumärke (Kotler och Pfoertsch, 2010 och 

Quelch, 2007). 

För det andra, skall komponenten vara av avgörande betydelse för funktionen och därmed 

framgången av slutprodukten (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007, Norris, 1992 

och Quelch, 2007). Till exempel är mikroprocessorn en av de mest kritiska komponenterna 

för en dators funktion och prestanda, på samma sätt som det vattentäta materialet med 

andningsförmåga som Gore-Tex levererar är av avgörande betydelse för funktionen av en 
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vattentät jacka. Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) har identifierat 

komponentens betydelse för funktionen av slutprodukten och komponentens komplexitet i 

förhållande till slutprodukten som två på produktnivå avgörande faktorer för potentialen 

för framgång för ingrediensvarumärket. Här betraktas situationen främst ur leverantörens 

synvinkel. Figur 1 skildrar hur dessa två dimensioner och deras förhållande påverkar 

förutsättningarna för ingrediensbranding. Om komponentens betydelse för funktionen för 

slutprodukten är hög och den är komplex i jämförelse med slutprodukten (cell B), finns det 

goda förutsättningar för ingrediensbranding. Exempel på produkter som fyller dessa krav 

är mikroprocessorer (Intel), vattentätt material med andningsförmåga för textiler (Gore-

Tex) och cykelväxlar (Shimano). Komponenter med liten betydelse för slutproduktens 

funktion och liten komplexitet i förhållande till slutprodukten, placeras i cell C och har 

dåliga förutsättningar att fungera som ingrediensvarumärken. De komponenter som 

placeras i cellerna A och D i figur 1, har förutsättningar för att fungera som 

ingrediensvarumärken, men deras situation är mindre självklar än för de komponenter som 

kan placeras i cell B (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). 

 

Figur 1. Förutsättningar på produktnivå för ingrediensbranding (Beuk, Chandler, Luczak 

och Pfoertsch, 2007) 
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För det tredje, är det viktigt att komponenten är mångsidig både i nuvarande och framtida 

användning. Genom att kunna bredda ingrediensvarumärkets marknad till olika 

användningsområden, kan leverantören förtjäna på de investeringar som gjorts i 

marknadsföring av komponenten. Ett bra exempel på detta är ingrediensvarumärket Teflon, 

som används som komponent i en mängd olika slutprodukter (Norris, 1992).  

För det fjärde, är det att föredra att slutprodukten har en god nuvarande och framtida 

försäljningspotential. På detta sätt kan ingrediensvarumärket dra nytta av slutproduktens 

goda försäljning både ekonomiskt och genom att öka sin igenkänning bland 

konsumenterna. Denna draghjälp som kan fås av den möjligen redan etablerade 

tillverkaren, kan vara mycket fördelaktig för ett ingrediensvarumärke som är i början av sin 

livscykel (Norris, 1992). Särskilt för ett okänt ingrediensvarumärke är det en mycket 

positiv utveckling ifall det lyckas ingå ett samarbete med en etablerad tillverkare, som har 

en slutprodukt med högt märkesvärde som kan utvidgas till ingrediensvarumärket. På detta 

sätt kommer en del av det märkesvärde som slutprodukten har, att överflyttas till 

ingrediensvarumärket. Därmed är slutproduktens märkesvärde och dess förmåga att 

utvidgas och förflyttas en mycket gynnsam förutsättning för leverantören. För att denna 

förflyttning av märkesvärde kan vara möjlig, krävs det att ingrediensvarumärket psykiskt 

kan skiljas av konsumenten från slutprodukten och att ingrediensvarumärket därmed kan 

utveckla en egen varumärkesimage (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). Enligt 

Simonin och Ruth (1998) är det viktigt att komponenten och slutprodukten passar ihop för 

att slutprodukten skall vara trovärdig i konsumentens ögon. Denna så kallade passform 

gäller för både de deltagande produkterna och varumärkena. Om passformen saknas, finns 

det en risk för att konsumenten fördömer slutprodukten på grund av brist på relevans eller 

trovärdighet (Simonin och Ruth, 1998). Passformens inverkan på slutprodukten analyseras 

mer ingående i avsnittet som betraktar ingrediensbranding ur konsumentens perspektiv. 

 

2.2.3.2 Förutsättningar på branschnivå 

 

Även om produkten visar sig vara lämplig för ingrediensbranding, krävs det att situationen 

i branschen är gynnsam för denna strategi. Analyser av situationer där ingrediensbranding 

tillämpats framgångsrikt, har visat att det i startläget enbart fanns ett fåtal konkurrenter på 
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marknaden. Det finns alltså en klar fördel för den leverantör som först börjar tillämpa 

denna strategi (Kotler och Pfoertsch, 2010). Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) 

använder antalet leverantörer och tillverkare i branschen som indikator på branschens 

förutsättning för ingrediensbranding. Denna analysmetod skildras närmare i figur 2 och 

kan med fördel användas av företag för en grundläggande analys av företagets 

förutsättningar för att bygga ett framgångsrikt ingrediensvarumärke. Om antalet tillverkare 

i branschen är högt och samtidigt antalet leverantörer lågt (cell B), kan man dra slutsatsen 

att förutsättningen för ingrediensbranding på denna marknad är god. Däremot är 

förutsättningen dålig, om antalet leverantörer är högt och antalet tillverkare lågt (cell C). I 

detta fall konkurrerar flera leverantörer om ett fåtal kunder, vilket kan leda till priskrig på 

bekostnad av innovation och kvalitetsfokus (Kotler och Pfoertsch, 2010).  Cellerna A och 

D representerar mindre goda förutsättningar än cell B, även om ingrediensbranding mycket 

väl kan lyckas i industrier med någondera av dessa två situationer (Beuk, Chandler, Luczak 

och Pfoertsch, 2007).  

 

Figur 2. Förutsättningar på branschnivå för ingrediensbranding (Beuk, Chandler, Luczak 

och Pfoertsch, 2007). 

Konkurrenternas respons, både på kort som lång sikt, är något som måste försöka bedömas 

noggrant före beslutet att implementera ingrediensbranding. Detta har att göra med 

förutsättningen för en hållbar konkurrensfördel, som beskrevs tidigare i detta kapitel. Ett 

ingrediensvarumärke kan i det långa loppet inte enbart grunda sin position på reklam, för 
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denna konkurrensfördel kan konkurrenterna relativt enkelt undergräva. En på sikt 

framgångsrik strategi bör grunda sig på andra faktorer för differentiering som ledande 

kvalitet eller innovation. Detta gäller även för tillverkaren av slutprodukten, som bör 

försöka tillämpa ingrediensbranding på ett sådant sätt, att den medföljande 

konkurrensfördelen är bestående även på längre sikt (Norris, 1992).  

En framgångsrik användning av ingrediensbranding kräver alltså att vissa förutsättningar, 

både på produkt- och branschnivå uppfylls. Baserat på en analys av komponentens och 

slutproduktens typ, samt branschens konkurrenssituation, kan man göra en bedömning av 

möjligheterna för framgångsrik tillämpning av ingrediensbranding. Utgående från denna 

analys kan företaget göra beslutet om man skall tillämpa denna strategi eller inte. Själva 

implementeringen av ingrediensbranding behandlas i nästa avsnitt. 

 

2.2.4 Användning av ingrediensbranding 

 

I föregående avsnitt har för- och nackdelar med ingrediensbranding diskuterats och 

förutsättningar för framgångsrik ingrediensbranding identifierats. Frågorna ”varför?” och 

”när?” har alltså besvarats. Som följande och sista del av avsnittet om ingrediensbranding 

ur företagsperspektiv, kommer de centrala funktionsprinciperna för ingrediensbranding ur 

företagets synvinkel att diskuteras. Efter att ha läst detta avsnitt, har läsaren en förståelse 

för hur företagen använder sig av ingrediensbranding. Följande avsnitt ämnar alltså besvara 

frågan ”hur?”. Förståelsen för hur ingrediensbranding ur företagens perspektiv fungerar 

och vilka är de beslut som företagen står inför, är viktigt för att få en helhetsbild av 

ingrediensbranding. Utan denna helhetsbild kan läsaren inte förstå de faktorer som leder 

till den situation som denna studie har som syfte att undersöka eller de praktiska och 

teoretiska implikationer som studiens resultat medför. Detta avsnitt kommer att inledas 

med beskrivningen av ingrediensvarumärkets livscykel. Därefter analyseras de strategiska 

beslut som företagen ställs inför, både från leverantörs- och tillverkarperspektiv. 
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2.2.4.1 Ingrediensvarumärkets livscykel 

 

För att kunna förstå de frågeställningar och beslut som ett företag som tillämpar 

ingrediensbranding ställs inför, är det av betydelse att känna till den livscykel som ett 

ingrediensvarumärke typiskt kan genomgå. Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) 

har identifierat fyra olika faser i ett ingrediensvarumärkes livscykel: (1) utnyttjande av 

samarbetspartnerns varumärke, (2) genombrott, (3) återbetalning till samarbetspartner och 

den så kallade (4) fiescoeffekten. Dessa fyra skeden sammanställs i tabell 1. I den första 

fasen av livscykeln, ingår en komponentleverantör ett samarbete med en tillverkare av en 

slutprodukt. Som en del av samarbetet kommer ingrediensvarumärkets logotyp att 

återfinnas synligt på slutprodukten (Kotler och Pfoertsch, 2010). Här är 

ingrediensvarumärket ännu okänt och drar därmed nytta av att associeras till ett känt 

varumärke. I gengäld får tillverkaren vissa incentiv, som sänkt pris eller reklamstöd, av 

leverantören. I den andra fasen av livscykeln, genombrottet, har ingrediensvarumärket 

redan blivit känt som ett individuellt varumärke. Genombrottet i denna fas innebär att 

konsumenten känner igen leverantörens varumärke och börjar kräva att 

ingrediensvarumärket finns med i slutprodukten. Denna fas förutsätter kontinuerlig 

marknadsföring direkt till konsumenten och utvecklingen av samarbetet med tillverkaren. 

Fullföljandet av denna fas kan ta flera år. I den tredje fasen hjälper ingrediensvarumärket 

sina samarbetspartners genom att erbjuda ett sätt att differentiera slutprodukten från dess 

konkurrenter. Denna fas innebär en win-win-situation för både leverantören och 

tillverkaren och de båda varumärkena i samarbetet ses som jämbördiga. Man kan säga att 

ingrediensvarumärket i denna fas betalar tillbaka den hjälp som det fick i början av 

livscykeln. I den fjärde och sista fasen av ingrediensvarumärkets livscykel, är 

ingrediensvarumärket med i de flesta eller alla slutprodukter på marknaden och erbjuder 

därmed inte längre någon differentieringsfördel för tillverkarna. Denna fas kan resultera i 

ett priskrig mellan tillverkarna och ge möjlighet för nya ingrediensvarumärken med mer 

fokuserade strategier att komma in på marknaden. I den sista fasen har 

ingrediensvarumärket ett högre märkesvärde än tillverkarens varumärke (Beuk, Chandler, 

Luczak och Pfoertsch, 2007).  
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Tabell 1. Ingrediensvarumärkets livscykel (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). 

 

Teorin om ingrediensvarumärkets livscykel, är viktig för att kunna förstå hur 

ingrediensvarumärket utvecklas under sin livstid. Med denna insikt kan man bättre få 

förståelse om de fallgropar som finns för både leverantörer och tillverkare som tillämpar 

ingrediensbranding. Teorin underlättar även förståelse av den underliggande dynamik som 

sätter spelreglerna för ingrediensbranding, både från leverantörens och från tillverkarens 

synvinkel. Till exempel, kan man med hjälp av teorin förstå varför flera tillverkare av 

slutprodukter inte vill använda ingrediensvarumärken i sina produkter. Med kännedom av 

livscykeln, kan leverantören av ingrediensvarumärket aktivt arbeta för att undvika de 

fallgropar som existerar under livscykeln samt maximalt utnyttja de positiva faserna. Den i 

tabell 1 presenterade livscykeln utgör nämligen inte någon absolut sanning. Alla 

ingrediensvarumärken behöver inte nödvändigtvis uppleva fas fyra med ”fiescoeffekten”. 

Ingrediensvarumärken kan t.ex. undvika överexponering med hjälp av aktiv styrning av 

varumärket. Som exempel kan nämnas Gore-Tex, som utvecklat distinkt formulerade 

kriterier för samarbete med tillverkare. Idag begränsar de samarbetet till vissa omsorgsfullt 

valda användningsändamål (motorcykling, segling, osv.) och branscher. Med dessa 

begränsningar strävar de till att undvika att mista ingrediensvarumärkets förmåga att 

differentiera slutprodukten (Kotler och Pfoertsch, 2010). Man kan alltså konstatera att 

modellen om ingrediensvarumärkets livscykel är ett nyttigt verktyg för både företag och 

forskare, för att förstå hur ett ingrediensvarumärke utvecklas. Denna förståelse kan sedan 

användas för den strategiska planeringen och styrningen av ingrediensvarumärket. Denna 

process diskuteras närmare i följande avsnitt. 
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2.2.4.2 InBranding modellen 

 

Ingrediensbranding kännetecknas som bekant av marknadsföringen av en komponent 

direkt till slutkonsumenten (bl.a. Norris, 1992). De spelregler som gäller för ett 

ingrediensvarumärke, beskrivs i den av Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) 

utvecklade modellen som skildrar den strategi och marknadsföringsmix som leverantören 

kan tillämpa för att utveckla ett starkt varumärke som differentierar företagets produkt eller 

tjänst från konkurrenterna. Modellen skildras i figur 3. InBranding är som känt, den av 

leverantören initierade marknadsföring, som riktar sig direkt till konsumenten, med avsikt 

att öka på igenkänningen av leverantörens komponent som utgör en del av slutprodukten. 

Därmed kan begreppet InBranding betraktas som ekvivalent med ingrediensbranding, med 

den distinktionen att InBranding alltid är initierat av leverantören (Beuk, Chandler, Luczak 

och Pfoertsch (2007). Även om denna avhandling främst ämnar undersöka 

ingrediensbranding ur ett bredare perspektiv, bidrar ändå InBranding-modellen till att öka 

på förståelsen av hur ingrediensbranding tillämpas. Därmed är det motiverat att diskutera 

modellen även i denna avhandling.  

Vid tillämpandet av ingrediensbranding, bör leverantören använda sig av både push- och 

pull-strategier.  Med en push-strategi avses de marknadsföringsåtgärder som leverantören 

vidtar för att ”trycka” produkten till marknaden, dvs. alla åtgärder som leverantören riktar 

till tillverkaren av slutprodukten. En pull-strategi riktas mot konsumenterna med 

målsättningen att öka konsumenternas kännedom och efterfrågan av leverantörens 

komponent och varumärke. En effektiv marknadsföringsmix inom ingrediensbranding 

innehåller både push- och pull-åtgärder (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007).  

Samverkan av dessa skildras i modellen om InBrandingens principer i figur 3. En 

leverantör erbjuder sin produkt eller tjänst åt tillverkaren och har därmed en Business-to-

Business (B2B) relation med tillverkaren. Tillverkaren producerar slutprodukten som 

konsumenten köper. Tillverkaren har därmed en relation med konsumenten (B2C). I 

ingrediensbranding är alla relationerna sammanlänkade. Steg (2) följer efter steg (1) och 

steg (3) sker då leverantören marknadsför sin produkt eller tjänst direkt till konsumenten 

och får konsumenten att efterfråga komponenten som en del av slutprodukten (4). 

Leverantören riktar alltså sin koordinerade marknadsföring samtidigt till tillverkaren av 
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slutprodukten och till konsumenten. Ifall leverantören sköter denna kontinuerliga process 

rätt, kan slutresultatet bli mycket fördelaktigt för företaget (Beuk, Chandler, Luczak och 

Pfoertsch, 2007).  

 

Figur 3. InBrandingens princip (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). 

Modellen som presenteras i figur 3 skildrar på ett mycket beskrivande sätt hur den 

underliggande logiken bakom ingrediensbranding fungerar. Leverantören riktar sin 

marknadsföring både direkt till konsumenten och till tillverkaren av slutprodukten. Endast 

genom en samverkan av dessa två relationer, kan maximal nytta uppnås. Detta är ofta dock 

en förenklad bild av verkligheten för de flesta leverantörer. För det mesta existerar det flera 

aktörer i distributionskedjan mellan leverantören och konsumenten. I dessa fall bör 

leverantören rikta sin marknadsföring till alla dessa aktörer, vilket innebär branding på 

flera nivåer (Kotler och Pfoertsch, 2010). Baumgarth (Baumgarth 2001, i Kotler och 

Pfoertsch, 2010) skiljer på branding på en och flera nivåer. Då leverantören enbart riktar 

sina marknadsföringsåtgärder till den aktör som befinner sig på nästa nivå i 

distributionskedjan, kallas detta branding på en nivå. Detta är den traditionella synen på 

industriell marknadsföring, där företaget ser främst den nästa aktören i distributionskedjan 

som sin kund. I branding på flera nivåer, betraktar företaget alla aktörer som befinner sig 

efter företaget i distributionskedjan som sina kunder och riktar därmed sina 

marknadsföringsåtgärder åt dem alla (Baumgarth 2001, i Kotler och Pfoertsch, 2010). 

Branding på flera nivåer illustreras i figur 4. Det är värt att notera, att det inom 

marknadsföringslitteraturen existerar begreppen branding på flera nivåer (översättning från 

engelskans Multi-level Branding) och marknadsföring på flera nivåer (Multi-level 

Marketing), dessa två begrepp kommer här att behandlas som synonymer (Kotler och 

Pfoertsch, 2010). Beroende på komponentens betydelse i slutprodukten, kan 
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ingrediensbranding tillämpas av en leverantör som placerar sig i början av 

distributionskedjan. Detta är inte alls ovanligt inom ingrediensbranding, med exempel som 

Gore-Tex eller Teflon. Båda dessa komponenter befinner sig i början av 

distributionskedjan och är därmed tvungna att rikta sina marknadsföringsåtgärder till flera 

nivåer i distributionskedjan. Detta illustreras i figur 4 genom Gore-Tex som exempel. I 

detta exempel använder Gore-Tex sig av branding på fyra nivåer, i verkligheten kan det 

finnas ännu fler nivåer. Gore-Tex levererar alltså komponenten, i detta fall det vattentäta 

membranet, åt ett företag som bearbetar den med textilerna och möjligtvis framställer det 

färdiga plagget. Här kan de av Gore-Tex utförda marknadsföringsåtgärderna bestå av t.ex. 

skolning, kvalitetskontroll och produktutveckling. Det ligger naturligtvis i leverantörens 

intresse, att slutprodukten är av hög kvalitet och därmed motsvarar den varumärkesimage 

som Gore-Tex har. Samtidigt riktar företaget sin marknadsföring till tillverkaren av 

slutprodukten, i detta exempel Peak Performance som är ett svenskt beklädnadsmärke. På 

denna nivå kan marknadsföringsåtgärderna bestå av t.ex. gemensam 

marknadskommunikation, kontrollering att leverantörens varumärke används på korrekt 

sätt, skolning och produktutveckling. Samtidigt utövar leverantören traditionell B2B 

marknadsföring, med målsättningen att genom push-åtgärder påverka Peak Performance att 

använda sig av företagets komponenter även i kommande kollektioner, dvs. maximera 

Peak Performances inköp av Gore-Tex. På den fjärde nivån riktar Gore-Tex sin 

marknadsföring till återförsäljarna som säljer produkter med Gore-Tex som komponent, i 

detta exempel får alltså Stockmann representera återförsäljningsnivån. Leverantören riktar 

på denna nivå sin marknadsföring åt återförsäljarna av slutprodukten, vilket innebär bl.a. 

att man ger skolning åt försäljningspersonalen och ser till att ingrediensvarumärket är 

synligt i affären genom diverse marknadsföringsmaterial. Den sista nivån består av 

marknadskommunikation direkt till konsumenten, med avsikt att få konsumenten att 

efterfråga ingrediensvarumärket som en del av slutprodukten och därmed skapa den pull-

effekt som skall dra komponenten genom hela distributionskedjan. De konkreta 

marknadsföringsåtgärderna kan på denna nivå bestå av PR, reklam direkt till konsumenten 

både enskilt och tillsammans med tillverkaren samt kommunikation med konsumenten 

genom leverantörens Internet sidor (anpassat ur Kotler och Pfoertsch, 2010). 



30 

 

Figur 4. Ingrediens branding på flera nivåer (ur Kotler och Pfoertsch, 2010, exemplen 

egna) 

 

På förut beskrivna sätt, kan en leverantör alltså genom en kombination av push- och pull-

åtgärder i flera olika nivåer bygga upp sitt ingrediensvarumärke. Denna strategi är 

krävande, men har potential att medföra ett mycket positivt slutresultat för leverantören 

ifall den genomförs rätt (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007 och Kotler och 

Pfoertsch, 2010). Denna metod kan med fördel användas av leverantörer i 

motorcykelbranschen. Till exempel, kan bromstillverkaren Brembo rikta sin 

marknadsföring åt tillverkaren, importören, återförsäljaren och konsumenten. Genom en 

samverkan av dessa kan Brembo både trycka sina produkter genom distributionskedjan 

(push) och få konsumenterna att hjälpa till genom att efterfråga Brembos komponenter som 

en del av slutprodukten (pull). 

 

2.2.4.3 Val av strategi och samarbetspartner 

 

Det är klart att två av de viktigaste momenten i ingrediensbranding är val av strategi och 

samarbetspartner, eftersom den valda strategin har en betydande roll för bl.a. 

maximeringen av vinsterna, de samarbetande varumärkenas image påverkas av varandra 

och för att konsumenten formar sin uppfattning av slutprodukten beroende på de 

varumärken som är representerade (bl.a. McCarthy och Norris, 1999 och Simonin och 

Ruth, 1999). Både leverantören och tillverkaren står således inför två fundamentala beslut: 

val av strategi och samarbetspartner. 
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Företagets val av strategi kan behandlas ur leverantörens och tillverkarens synvinkel. 

Dessa skiljer sig en hel del från varandra och särskilt ur leverantörens synvinkel, är det 

fråga om ett beslut som kommer att påverka hela företagets verksamhet, medan det för 

tillverkaren i vissa fall kan handla om ett enbart kortsiktigt taktiskt beslut. 

För leverantören gäller det att välja en strategi som maximerar komponentens möjligheter 

till framgång på marknaden och naturligtvis sist och slutligen leverantörens vinster. 

Chintagunta, Mahajan och Venkatesh (2006) har undersökt olika strategier för tillverkare 

av komponenter och argumenterar för att det under vissa omständigheter är mer lönsamt 

för företaget att tillverka en egen slutprodukt och antingen sälja komponenten till 

konkurrenter eller använda den exklusivt i den egna slutprodukten. Det är dock viktigt att 

notera, att detta, för det första, förutsätter en mycket stark, monopolliknande, ställning för 

komponenten. I t.ex. motorcykelbranschen har ingen komponenttillverkare möjlighet att 

börja utveckla och marknadsföra en komplett motorcykel. Huvudpoängen med resultaten 

av Chintagunta, Mahajan och Venkatesh (2006) är med tanke på denna studie, att 

leverantören bör vara medveten om olika alternativ för ingrediensbranding och analysera 

dessa noggrant före beslutet om vilken typ av strategi som väljs. Efter att ha valt formen 

för ingrediensbranding, är nästa steg för leverantören att välja en eller fler partners för 

samarbetet.  

Ur tillverkarens synvinkel är frågeställningen, för det första, ifall företaget kommer att 

tillämpa ingrediensbranding eller inte, för det andra, hur många ingrediensvarumärken 

kommer att användas och, för det tredje, vilket eller vilka märken som kommer att väljas.  

Aaker (2003) konstaterar att, det finns bevis på att ett externt ingrediensvarumärke i flera 

fall ger bästa resultat, men att tillverkaren å andra sidan genom att utveckla en egen 

komponent med eget varumärke kan behålla kontrollen och fullt dra nytta av det 

märkesvärde som utvecklas. Enligt honom bör den externa lösningen väljas enbart då den 

är betydligt bättre än den egna komponenten, men han poängterar att det inte finns någon 

patentlösning som passar alla situationer.  

Inom litteraturen om ingrediensbranding, finns det en hel del forskning om hur 

konsumentens attityder till användning av ingrediensvarumärken formas. Dessa kommer 

att diskuteras ingående i avsnittet om konsumentperspektivet. I detta skede kan det dock 

påpekas, att valet av samarbetspartners påverkar hur konsumenterna värderar slutprodukten 
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och att detta även har en effekt på de varumärken som deltar i samarbetet. Det är en 

förutsättning att ingrediens- och tillverkarvarumärket, samt att själva produkterna passar 

ihop, för att ingrediensbranding skall ge bästa möjliga resultat. Dessutom inverkar tidigare 

attityder gentemot de deltagande varumärkena på attityden till slutprodukten (Simonin  och 

Ruth, 1998). Som allmän regel gällande valet av samarbetspartners kan man konstatera, att 

företaget har ett behov att välja samarbetspartner beroende på produktens typ. En produkt 

som är i behov av att betona hög kvalitet, särskilt om denna kvalitet är svår för 

konsumenten att observera, gör bäst i att inkludera ett ingrediensvarumärke erkänt för hög 

kvalitet. Om tillverkaren däremot är intresserad av att lägga till eller betona en särskild 

egenskap, bör man välja ett ingrediensvarumärke som är känt för denna egenskap (Rao och 

Ruekert, 1994).  

I detta avsnitt har ingrediensbranding behandlats ur företagets synvinkel, genom att 

diskutera fördelar och risker med ingrediensbranding, förutsättningar för framgångsrik 

tillämpning av denna strategi och grundläggande principer för fungerande 

ingrediensbranding. Med denna förståelse för ingrediensvarumärken och deras användning, 

kan man nu i nästa avsnitt diskutera ingrediensbranding ur konsumentens synvinkel.  
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2.3 Ingrediensbranding ur konsumentperspektiv 

 

Ingrediensbranding har hjälpt flera företag att skaffa sig en konkurrensfördel på marknaden 

genom att differentiera företagets produkt eller tjänst från konkurrenterna. Exempel på 

sådana företag är Intel, Gore-Tex och Tetra Pak. (bl.a. Kotler och Pfoertsch, 2010 och 

Norris, 1992). Ur företagets synvinkel kan ingrediensbranding alltså vara en ytterst 

intressant strategi, med flera potentiella fördelar. För att ingrediensbranding skall fungera 

för företaget, krävs dock att ingrediensvarumärket verkligen skapar värde för 

konsumenten. Följande del av denna studie kommer att behandla ingrediensbranding ur 

konsumentens synvinkel genom att presentera den tidigare forskningen av 

ingrediensbranding ur konsumentperspektiv. Denna del kan indelas i två huvuddelar: den 

första delen förklarar hur konsumenten påverkas av ingrediensbranding och den andra 

delen hur konsumenten värdesätter användningen av ingrediensvarumärken i olika 

situationer. Först förklaras alltså hur ingrediensbranding fungerar och sedan presenteras 

den tidigare forskningen av konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken. Båda 

dessa delar är ytterst relevanta för syftet av denna studie, eftersom den uttryckligen har 

som syfte att undersöka hur konsumenten värdesätter användningen av 

ingrediensvarumärken. 

 

2.3.1 Hur konsumenten påverkas av ingrediensvarumärken 

 

Varumärken har flera viktiga och allmänt erkända funktioner för konsumenterna. Bland 

annat hjälper de konsumenten att identifiera produktens ursprung, skapar symboliskt värde 

för konsumenten, minskar den av konsumenten upplevda risken, minskar konsumentens 

kostnader relaterade till sökning av produkten och fungerar som tecken på kvalitet (Keller, 

2003). Även ingrediensvarumärken kan ha en liknande funktion för konsumenten. Följande 

avsnitt kommer att diskutera hur konsumenten påverkas av ingrediensvarumärken, genom 

att närmare analysera hur konsumentens attityder formas av ingrediensbranding och hur 

attityderna till slutprodukten och de deltagande varumärkena uppkommer. Detta avsnitt 

ämnar alltså diskutera hur det går till då konsumenten påverkas av ingrediensbranding. 
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2.3.1.1 Hur attityderna formas mellan flera enheter 

 

För att förstå hur ingrediensbranding och co-branding inverkar på konsumenten, vänder sig 

Simonin och Ruth (1998) till informationsintegrationsteori och attitydtillgänglighet som 

utgör en teoretisk grund för förståelse av hur konsumenten formar sin åsikt om en 

varumärkesallians. Informationsintegrationsteori beskriver hur en person integrerar 

information från flera olika källor för att forma en åsikt. Attityder och åsikter formas och 

modifieras av personen då han eller hon tar emot, tolkar, värderar och slutligen integrerar 

den nya informationen med redan existerande attityder och åsikter (Anderson, 1981). 

Enligt teorin om attitydtillgänglighet, ökar en mer framträdande och tillgänglig attityd 

sannolikheten för att personen använder denna attityd för att bedöma ett objekt eller 

fenomen (Fazio, 1986). Desto mer framträdande och tillgänglig en attityd om ett 

varumärke är, desto mer sannolikt kommer konsumenten att använda denna attityd för att 

bedöma varumärket. För ingrediensbranding innebär detta, att konsumenten använder de 

mest framträdande och tillgängliga attityderna av de i varumärkesalliansen deltagande 

varumärkena för att forma en attityd om hela alliansen (Simonin och Ruth, 1998). Enligt 

Storms et al (1993) inverkar den så kallade dominanseffekten på hur attributen för 

sammansatta koncept, som slutprodukter med ingrediensvarumärken, bedöms av 

konsumenten. Dominanseffekten innebär att om en del av helheten dominerar över de 

andra i betydelse, kommer denna del även att dominera värderingen av helheten. Om alltså 

ett varumärke i en varumärkesallians anses av konsumenten som dominerande, kommer 

detta varumärke att ha mer inflytande på värderingen av slutprodukten än de andra 

varumärkena i alliansen (Jun, Park och Shocker, 1996). Dominanseffekten är speciellt 

intressant just för ingrediensbranding, eftersom tillverkarens varumärke ofta dominerar 

över ingrediensvarumärket. Detta gör dominanseffekten relevant med tanke på syftet med 

denna studie, eftersom tillverkarens varumärke i en komplex slutprodukt som en 

motorcykel kan antas vara dominerande över de ingrediensvarumärken som används. 

Enligt teorin om dominanseffekt, dominerar t.ex. motorcykelmärket Honda över 

ingrediensvarumärken som Brembo och Öhlins, och har därmed det största inflytandet på 

konsumentens bedömning av slutprodukten.  
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Hampton (1987) beskriver hur ett sammansatt koncepts attribut bedöms. Detta kan med 

fördel anpassas till en slutprodukt med ett eller flera ingrediensvarumärken. För det första, 

enligt regeln om enighet, är ett attribut beskrivande för hela konceptet, ifall det är 

nödvändigt för båda delarna av konceptet. På samma sätt är ett attribut inte beskrivande för 

hela konceptet, ifall det inte är beskrivande för delarna som utgör helheten. Om alltså båda 

varumärkena i slutprodukten är kända av hög kvalitet, kommer hög kvalitet, enligt regeln 

om enighet, att associeras även med slutprodukten. För det andra, om ett attribut är 

beskrivande för en del av konceptet men inte den andra, kommer helheten att värderas 

enligt maximiregeln. Den innebär att, om ett attribut är beskrivande enbart för en del av 

helheten, kommer detta attribut att vara beskrivande för hela konceptet. Till exempel, om 

ingrediensvarumärket Gore-Tex, som är känt för vattentäta material, kombineras med 

beklädnadsmärket Diesel, som är inte är känt för vattentäta kläder, kommer slutprodukten 

automatiskt att antas vara vattentätt. För det tredje, om ett attribut kan betraktas som 

logiskt omöjlig för någondera av delarna, bedöms helheten enligt minimiregeln. Enligt den 

regeln, kan helheten inte innehålla ett attribut som kan anses vara logiskt omöjlig för någon 

av delarna till helheten. Detta även om den andra delen eller delarna av helheten skulle 

associeras med det attributet (Hampton, 1987). Till exempel, skulle en sportbil av märket 

Porsche knappast kunna förknippas med världsledande prestanda, ifall motorn till bilen 

skulle vara tillverkad av den ryska biltillverkaren Lada. 

En teori som kan användas för att förstå hur en person formar en attityd om en 

varumärkesallians, är Heiders (1958) teori om kognitiv balans. Denna teori beskriver 

ursprungligen hur en person formar en åsikt mellan ett objekt och en annan person, men 

den kan även användas för att beskriva attitydformningen mellan två samarbetande 

varumärken eller företag (Jacoby och Mazursky, 1984). Denna teori beskriver hur 

människan strävar till konsistenta och balanserade relationer mellan objekt som har en 

relation till varandra. Enligt teorin om kognitiv balans, strävar vi till att skapa en balans 

mellan de olika relationerna. När det därmed finns en obalanserad relation, påverkas den 

svagare relationen i riktning mot den starkare tills en balanserad situation uppstår (Heider, 

1958). Med hjälp av teorin om kognitiv balans (Heider, 1958), kan man även beskriva hur 

konsumenten formar en åsikt om samarbetet mellan två företag som t.ex. en brandallians 

(Jacoby och Mazursky, 1984). Den kognitiva balansteorin beskriver hur en konsument 

bildar sin uppfattning om en slutprodukt med ett för konsumenten redan känt varumärke. 



36 

 

Konsumenten har i detta fall en redan positiv relation till ingrediensvarumärket, som i detta 

fall kan exemplifieras av Gore-Tex. Ingrediensvarumärket börjar ett samarbete med en 

tillverkare av en slutprodukt och gör det därmed klart att man har en positiv relation till 

denna produkt. Till exempel, kan en skotillverkare som använder vattentätt Gore-Tex 

membran i sina skor använda Gore-Tex logo synligt i sin marknadskommunikation. Den 

positiva relation som konsumenten har med ingrediensvarumärket Gore-Tex, kommer 

enligt Heiders teori att påverka konsumentens relation till slutprodukten på ett positivt sätt 

(Riezebos, 2003). Teorin om kognitiv balans är visserligen en förenklad bild av 

verkligheten, men den är i detta fall användbar för att beskriva hur konsumenten påverkas 

av ingrediensbranding. Med hjälp av den kognitiva balansteorin, kan man förstå hur 

konsumenten tänker då han eller hon formar sin åsikt om en slutprodukt med ett eller flera 

ingrediensvarumärken. Ur denna förenklade men grundläggande utgångspunkt, kan 

förståelsen utvecklas vidare till att ta i hänsyn den mer komplexa verkligheten. 

 

2.3.1.2 Associationerna till slutprodukten samt feedback-effekten 

 

För att beskriva hur konsumenterna formar sina associationer till en varumärkesallians, 

presenterar Uggla (2004 och 2005) en modell som han kallar för bas för 

varumärkesassociationer. Modellen, som presenteras i figur 5, beskriver hur konsumenten 

överför associationer från olika enheter för att bilda en enhetlig varumärkesimage om 

slutprodukten. Huvudvarumärket är det varumärke som i denna studie kallats för 

tillverkarens varumärke, dvs. det huvudvarumärke som konsumenten köper. 

Partnervarumärket, är det varumärke som i denna studie kallats för ingrediensvarumärke, 

alltså det varumärke som fungerar som sekundärt varumärke i alliansen. Uggla (2004) 

exemplifierar detta med exemplet av Ecco skor försedda med Gore-Tex vattentätt 

membran. Ecco är i denna allians huvudvarumärket medan Gore-Tex är partnervarumärket. 

Huvudvarumärket definierar och avgränsar i en varumärkesallians genom fyra kriterier. 

För det första, bestämmer huvudmärket i en allians vilken produktkategori slutprodukten 

kommer att identifieras med. För det andra, har huvudvarumärket den huvudsakliga 

kontrollen över distribution och marknadsföring. För det tredje, får huvudvarumärket 

rollen som modifierat varumärke, i och med att det är huvudvarumärket som modifieras 

genom alliansen. För det fjärde, har huvudvarumärket sin kundbas som primär målgrupp 
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för slutprodukten. Huvudvarumärket bidrar till associationsbasen genom överföring av 

identitet. Partnervarumärken bidrar till alliansen genom överföring av associationer som 

modifierar huvudvarumärkets associationer genom överföring av image från 

partnervarumärket och den kategori som det associeras med. Institutionella associationer är 

mening och värderingar som kan överföras från en institution till ett specifikt varumärke. 

När ett varumärke förknippas med en institution, som kan t.ex. vara ett kvalitetsmärke som 

Fairtrade, överförs associationer från institutionen till varumärket (Uggla, 2004 och 2005). 

Konsumenten formar alltså sin varumärkesimage för slutprodukten som en kombination av 

de associationer som bildas mellan huvud- och partnervarumärket samt de möjliga 

institutionella associationer som kombineras med slutprodukten. 

 

 

Figur 5. Bas för varumärkesassociationer med överföring av image och identitet mellan 

varumärkena (Uggla, 2004). 

Hittills har vi beskrivit hur konsumenten formar en balanserad attityd mellan olika objekt 

och hur associationer från olika källor kombineras för att forma en varumärkesimage. 

Vilka är då förutsättningarna för en lyckad allians mellan två varumärken, dvs. vad krävs 

av en framgångsrik slutprodukt med ett eller flera ingrediensvarumärken? Konsumenternas 

attityder till slutprodukten av en varumärkesallians påverkas enligt Simonin och Ruth 

(1998) av hur leverantörens och tillverkarens produkter passar ihop, hur leverantörens och 
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tillverkarens varumärken passar ihop samt av attityderna till leverantörens och tillverkarens 

varumärken. Dessa framgångsfaktorer för slutprodukten och deras samverkan presenteras i 

figur 6. Det är här värt att notera, att Simonin och Ruth (1998) använder i sin artikel 

begreppen attityd, värdesättning och evaluering som motsvarande begrepp. Dessa begrepp 

hänvisar alltså även i denna undersökning till hur konsumenten utvärderar och värdesätter 

en produkt eller ett varumärke. 

   

Figur 6. Brandalliansers inverkan på attityder till slutprodukten och deltagande varumärken 

(Simonin & Ruth, 1998).    

Passformen, dvs. hur väl produkterna och varumärkena passar samman, är enligt modellen 

som presenteras i figur 6 en avgörande faktor för hur konsumenten kommer att värdera 

slutprodukten (Simonin och Ruth, 1998). Passformen mellan märken och produkter har 

närmast forskats i form av produkt extensioner, men dessa kan även tillämpas för passform 

av brandallianser. Aaker och Keller (1990) har identifierat tre olika typer av passform: 

komplement, substitut och förflyttning. Den första typen av passform, komplement, 

innebär att konsumenten betraktar två produkter eller produktklasser som komplement, 

dvs. att de kompletterar varandra. Dessa produkter kan ofta konsumeras samtidigt eller vid 

samma tillfälle. Till exempel, kan motorcykelhjälmar, smörjningsmedel och 
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motorcykeldäck ses som komplement till en motorcykel.  Därmed är varumärken som 

Arai-hjälmar, Castrol-smörjningsmedel och Pirelli-däck exempel på varumärken med god 

passform med motorcyklar. Den andra typen av passform, substitut, betyder att 

produkterna eller varumärkena kan utgöra varandras substitut eller tillfredsställa samma 

behov (Aaker och Keller, 1990). Exempel på produkter som är substitut är motorcyklar och 

sportbilar, som båda kan tillfredsställa konsumentens behov av fartfyllda upplevelser. Ett 

bra exempel på utnyttjandet av denna passform, hittar man i samarbetet mellan den 

amerikanska motorcykeltillverkaren Harley Davidson och den tyska sportbilstillverkaren 

Porsche. Dessa två anrika varumärken samarbetade för att utveckla en ny avancerad motor 

till en ny modellserie Harley Davidson-motorcyklar. Dessa modeller skulle konkurrera 

med de Japanska tillverkarna om det mer sportiga segmentet av motorcykelmarknaden, 

med ytterligare trovärdighet och sportiga associationer av Porsche, som i detta fall 

fungerade som ingrediensvarumärke (Harley Davidson, 2011). Den tredje typen av 

passform, som identifieras av Aaker och Keller (1990), är transfer. Med detta avses hur 

konsumenten ser på relationer i tillverkning av produkter. Här är det alltså frågan om 

förmåga, i konsumentens ögon, att producera en viss komponent eller slutprodukt. Har 

detta varumärke trovärdighet som producent av denna komponent eller slutprodukt? Till 

exempel, har Honda i konsumentens ögon en hög trovärdighet som tillverkare av motorer, 

vilket företaget också har utnyttjat och det tillverkar idag motorer till bl.a. bilar, 

motorcyklar, båtar och gräsklippare (Aaker och Keller, 1990). Passformen mellan de olika 

varumärken och produkter som deltar i varumärkesalliansen har alltså en viktig inverkan 

på konsumentens uppfattning av slutprodukten. I bästa fall kan de samarbetande 

varumärkena uppvisa flera olika typer av passform. Till exempel, är passformen mellan 

varumärkena Honda och Öhlins både av typen komplement och förflyttning, vilket 

naturligtvis inverkar positivt på den av konsumenten upplevda passformen och därmed 

även värdesättningen av slutprodukten. 

Som tidigare konstaterats, är varumärkenas kontribution till slutprodukten nödvändigtvis 

inte lika stor. De deltagande varumärkenas igenkänning är en faktor som påverkar hela 

processen, vilket även skildras i figur 6. Mindre kända varumärken bidrar mindre än deras 

samarbetspartner till de attityder som konsumenten formar om slutprodukten (Simonin & 

Ruth, 1998).  Enligt McCarthy och Norris (1999) påverkas en leverantörs varumärke, som 

är mindre känt för hög kvalitet, positivt av ett samarbete med en tillverkare som är känt för 
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hög kvalitet. Liknande resultat har presenterats av Olson (2008), som studerade 

bilindustrins användning av gemensamma plattformar för olika bilmärken. Ett varumärke 

som däremot redan är känt för hög kvalitet, påverkas sällan betydligt av samarbetet 

(McCarthy & Norris, 1999).  

Alliansen mellan leverantörens och tillverkarens varumärken har också en effekt på de 

varumärken som samarbetar i slutprodukten. Denna effekt kallas feedback- eller 

”spillover”-effekt och innebär att konsumenternas attityder till slutprodukten påverkar 

efterföljande attityder till de deltagande varumärkena. Även feedback-effektens uppkomst 

kan observeras i figur 6.  Ifall konsumentens attityd gentemot slutprodukten är positiv, är 

också feedback effekten på leverantörens och tillverkarens varumärken positiv. Vid 

negativa attityder till slutprodukten, tar även feedback effekten negativa former. Styrkan på 

feedback effekten är beroende på de individuella varumärkenas grad av igenkänning. 

Feedback effekten på det mindre kända varumärket är starkare än på det mer kända 

varumärket, dvs. mindre kända varumärken påverkas mer av feedback effekten jämfört 

med deras samarbetspartner. Om de båda varumärkena är mycket kända, är feedback 

effekten lika stor (Simonin & Ruth, 1998).   

Detta avsnitt hade målsättningen att beskriva hur konsumenten formar sin uppfattning om 

en slutprodukt som innehåller flera ingrediensvarumärken. För att uppnå detta mål, 

beskrevs först hur en person formar sin åsikt om ett koncept som består av flera mindre 

delar. Därefter illustrerades hur en konsument sammanställer associationer från olika 

varumärken och institutioner, genom en associationsbas, till en helhetsimage. Slutligen 

beskrevs hur konsumentens uppfattning av de varumärken som medverkar i slutprodukten 

inverkar på konsumentens uppfattning av slutprodukten. Utgående från denna förståelse av 

hur konsumenten formar sin värdesättning av ett varumärkessamarbete, kan dessa 

värdesättningar i olika situationer diskuteras närmare i följande avsnitt. 

 

2.3.2 Hur konsumenten värdesätter ingrediensvarumärken 

 

Efter att ha skapat en förståelse av den teoretiska bakgrund till hur konsumenten formar sin 

uppfattning av en slutprodukt som innehåller ett ingrediensvarumärke, kan blicken riktas 

till den forskning som beskriver konsumentens värdering av ingrediensvarumärken i olika 
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situationer. Detta område är mycket relevant i och med att studiens syfte är att undersöka 

hur konsumenten värdesätter användningen av ingrediensvarumärken. I följande avsnitt 

behandlas konsumentens värdesättning av, för det första, ingrediensvarumärken som 

representerar svårobserverad kvalitet, för det andra, varumärkesallianser innehållande 

varumärken med olika kvalitetsimage, före det tredje, olika nivåer av engagemang för 

produkten ifråga, för det fjärde, ingrediensvarumärken jämfört med samma komponent 

med tillverkarens egna varumärke, för det femte, flera ingrediensvarumärken i samma 

produkt, och för det sjätte, hur konsumenten värdesätter tekniskt komplexa produkter.. 

Efter att ha läst detta avsnitt, skall läsaren ha en förståelse av hur konsumenten värdesätter 

ingrediensvarumärken och därmed ha goda förutsättningar att förstå och analysera studiens 

resultat och praktiska implikationer. 

 

2.3.2.1 Svårobserverad kvalitet  

 

Rao och Ruekert (1994) klassificerar produkterna i sök- och erfarenhetsprodukter, 

utgående från konsumentens möjlighet att bedöma dess egenskaper eller kvalitet före 

köpet. Dessa två olika produkttyper ställer olika krav på ingrediensbranding och 

konsumenten värdering av ingrediensvarumärken varierar beroende på typ av produkt. En 

sökprodukts kvalitet kan observeras redan före köp och användning av produkten. Ett 

exempel på en sökprodukt är ett äpple vars kvalitet till största del kan konstateras redan i 

affären. En erfarenhets produkt är en produkt vars kvalitet inte kan observeras före inköp 

och användning, kvaliteten kommer därmed fram först under användning. Ett exempel på 

en erfarenhetsprodukt är begagnade personbilar. Problemet för konsumenten med 

erfarenhets produkter orsakas dels av ett fenomen som kallas asymmetrisk information, 

vilket innebär att försäljaren har mera information om produkten än köparen. Ett sätt att 

lösa problemet med asymmetrisk information är användningen av varumärken som 

fungerar som tecken på kvalitet (Rao & Ruekert, 1994). Detta gäller både för 

användningen av varumärken överlag samt för användning av ingrediensvarumärken. Ett 

ingrediensvarumärke kan vara speciellt användbart som tecken på kvalitet för en egenskap 

som är kritisk för konsumenten men svår att observera före användning av produkten (Rao, 

Qu och Ruekert, 1999). Ett bra exempel på en sådan egenskap är bromsarna på en 

motorcykel, som är ytterst viktiga för motorcykelns köregenskaper samt säkerhet men vars 
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kvalitet är svår att avgöra före användning. Enligt Rao, Qu och Ruekert (1999) har alltså 

ett ingrediensvarumärke en positiv inverkan på konsumentens uppfattning av kvalitet för 

erfarenhetsprodukter. Denna positiva inverkan förstärks när ingrediensvarumärket upplevs 

som sårbart av konsumenten, dvs. när ingrediensvarumärket riskerar ekonomiska förluster 

ifall det inte lyckas uppfylla konsumentens förväntningar på kvalitet. Detta innebär att ett 

ingrediensvarumärke som felaktigt står för hög kvalitet, riskerar att förlora de investeringar 

som företaget gjort i varumärket (märkesvärde) och företagets framtida inkomster av 

varumärket. Ur konsumentens synpunkt är alltså ett varumärkes påstående av kvalitet 

trovärdigt, eftersom ett felaktigt påstående skulle leda till ekonomiska förluster och 

varumärket därmed är sårbart för felaktiga påståenden. Konsumenten tar på sätt och vis 

varumärket som gisslan i utbyte mot att han eller hon litar på varumärkets påstående om 

kvalitet (Rao, Qu och Ruekert, 1999). 

Ett varumärkes förmåga att fungera som signal för svårobserverad kvalitet härstammar 

alltså ur två olika källor: (1) risken för företaget att förlora de resurser som redan 

investerats i varumärket och (2) risken att förlora framtida inkomster av varumärket. 

Etablerade varumärken riskerar alltså att förlora både gjorda investeringar och framtida 

inkomster, medan även nya och okända varumärken har en trovärdighet i och med risken 

att förlora framtida inkomster. Detta förutsätter dock att konsumenten upplever risken för 

varumärket som realistisk. Ett ingrediensvarumärkes attraktivitet är alltså beroende på 

graden av sårbarhet, vilken företaget kan bygga upp genom att investera i sitt varumärke. 

Desto mer företaget har att förlora, desto trovärdigare upplevs varumärket. När en 

tillverkare är oförmögen att själv kommunicera kvalitet för en svårobserverad egenskap, 

kan man alltså göra det genom att samarbeta med ett ingrediensvarumärke som upplevs av 

konsumenten som sårbart. Detta gäller dock inte för sökprodukter, dvs. produkter vars 

kvalitet kan observeras. För sökprodukter har ingrediensvarumärkets sårbarhet ingen 

väsentlig skillnad på konsumentens värdering av kvalitet (Rao, Qu och Ruekert, 1999). 

Sammanfattningsvis, kan man alltså dra slutsatsen att konsumenten upplever kvaliteten på 

en svårt observerbar egenskap som högre ifall det tillverkats av ett ingrediensvarumärke 

som upplevs som sårbart för konsumentens sanktioner. Denna sårbarhet kan härstamma 

från risken att förlora redan gjorda investeringar eller framtida inkomster.   
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2.3.2.2 Allianspartners med olika image eller igenkänning 

 

Enligt Washburn et al (2000) är en brandallians en win-win-situation för alla deltagande 

parter, oberoende av om de deltagande varumärkena upplevs av konsumenten ha högt eller 

lågt märkesvärde. Även om brandalliansen gynnar de båda parterna oberoende av 

märkesvärde, identifierar litteraturen skillnader i hur slutprodukten bedöms av 

konsumenten beroende av de deltagande varumärkenas märkesvärde, kvalitetsimage eller 

igenkänning (Levin et al, 1996, McCarthy och Norris, 1999 och Washburn et al, 2000). I 

flera fall är det två kända varumärken som ingår en varumärkesallians, som t.ex. Dell och 

Intel eller Peak Performance och Gore-Tex. Men även ett mindre känt varumärke kan ingå 

en allians med ett känt varumärke, till exempel kan en okänd cykeltillverkare använda sig 

av komponenter med märket Shimano för att förbättra konsumentens uppfattning av 

cykelns kvalitet. Allianspartnernas igenkänning och image har en effekt på slutproduktens 

kvalitetsimage (bl.a. Simonin och Ruth, 1998), attributprofil (Park, Jun och Shocker, 

1996), märkesvärde (Washburn et al, 2000) och produktutvärderingar (Levin et al, 1996). 

Varumärkets igenkänning har en inverkan på hur mycket den bidrar med till den 

uppfattning konsumenten bildar sig om slutprodukten, vilket innebär att allianspartnerna 

inte nödvändigtvis bidrar med lika mycket. Detta skildrades i figur 6, där varumärkenas 

igenkänning inverkar på konsumentens värdering av slutprodukten. Ett varumärke som är 

mindre känt än sin allianspartner har även en mindre inverkan på konsumentens 

uppfattning av slutprodukten (Simonin och Ruth, 1998). Detta innebär att ett 

ingrediensvarumärke, som t.ex. den Japanska bromstillverkaren Nissin, kommer att ha en 

mindre inverkan på konsumentens uppfattning av slutprodukten än sin mer kända 

allianspartner Honda. Däremot bidrar två kända varumärken i utgångsläget med lika 

mycket till slutproduktens image (Simonin och Ruth, 1998).  

Man skulle kunna anta att en slutprodukt innehållande två kända varumärken värderas 

högre av konsumenten än en slutprodukt som innehåller mer okända varumärken. Detta 

antagande stöds av den forskning som gjorts inom ingrediensbranding och co-branding. 

Washburn et al (2000), har jämfört konsumentens värdesättning av allianser utgående från 

alliansparternas märkesvärde. Enligt Aaker (1991) består ett varumärkes märkesvärde av 

varumärkets igenkänning, upplevda kvalitet, lojalitet och associationer. I en jämförelse 

med en slutprodukt innehållande två varumärken med högt märkesvärde (HMV/HMV), en 
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slutprodukt med ett varumärke med högt och ett med lågt märkesvärde (HMV/LMV eller 

LMV/HMV) och en slutprodukt med två varumärken som har lågt märkesvärde 

(LMV/LMV), visade det sig att slutprodukten med HMV/HMV värderades högre än 

LMV/HMV och HMV/LMV som i sin tur värderades högre än en slutprodukt med 

LMV/LMV. Detta innebär alltså att en slutprodukt med två varumärken med högt 

märkesvärde, kommer att ha en starkt positiv image. Ett varumärke med högt märkesvärde 

fungerar som en förstärkande signal i och med att en slutprodukt med åtminstone ett starkt 

varumärke evalueras mer positivt än en slutprodukt med två varumärken med lågt 

märkesvärde (Washburn et al, 2000). Dessa resultat stöds av Levin et al (1996), som visade 

att man, genom att lägga till ett välkänt varumärke, kan förbättra konsumentens 

uppfattning om slutprodukten både när tillverkarens varumärke är okänt eller välkänt. Ett 

välkänt ingrediensvarumärke förbättrar slutproduktens värdering mer än ett okänt 

varumärke (Levin et al, 1996). Även handelns egna (private-label) märken förstärks av att 

inkludera ett ingrediensvarumärke i slutprodukten. Konsumenternas attityd till 

slutprodukten och uppfattning om kvaliteten förbättrades då man inkluderade ett 

ingrediensvarumärke (Vaidyanathan et al, 1999). Användningen av ett 

ingrediensvarumärke kan förbättra konsumentens uppfattning om slutproduktens kvalitet 

och förbättra konsumentens utvärdering av slutprodukten, särskilt då tillverkarens 

varumärke uppfattas som medelmåttigt ifråga om kvalitet. Detta medför att ett 

medelmåttigt varumärke kan använda sig av ett ingrediensvarumärke för att eliminera 

marknadsledarens kvalitetsimage (McCarthy och Norris, 1999).  

Det finns alltså tydliga bevis på att användningen av ett ingrediensvarumärke i 

slutprodukten har en positiv effekt på konsumentens värdesättning av slutprodukten. 

Däremot kan nyttan i form av förbättrad kvalitetsimage vara obetydlig för en tillverkare 

med ett starkt varumärke. McCarthy och Norris (1999) kom fram till att konsumentens 

uppfattning om slutproduktens kvalitet inte alltid förbättrades av ett ingrediensvarumärke 

när slutproduktens varumärke redan var känt för hög kvalitet. Detta skulle man kunna tolka 

som att ingrediensvarumärket inte nödvändigtvis ytterligare förbättrar den uppfattade 

kvaliteten, ifall den redan uppfattas vara på hög nivå. Dock är användningen av ett 

ingrediensvarumärke motiverat även i detta fall, för att tillverkaren på detta sätt kan 

eliminera den potentiella fördel som konkurrenterna skulle kunna uppnå med 

användningen av ett ingrediensvarumärke (McCarthy och Norris, 1999).  
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Även om användningen av ett ingrediensvarumärke inte nödvändigtvis förbättrar 

kvalitetsuppfattningen för ett varumärke med hög kvalitetsimage, kan denna strategi ändå 

utnyttjas för att förbättra konsumentens uppfattning om slutprodukten. Istället för att sträva 

till att förbättra kvalitetsimagen eller igenkänningen av varumärket, kan tillverkaren 

använda sig av ett ingrediensvarumärke för att förbättra konsumentens uppfattning om en 

specifik egenskap i slutprodukten. Detta fungerar naturligtvis även för mer okända 

varumärken, som på detta sätt kan både uppnå en bättre kvalitetsimage samt förbättra 

konsumenternas uppfattning om en viss egenskap (Park et al, 1996). En studie av Park et al 

(1996) visar att en slutprodukt innehållande två varumärken med kompletterande 

egenskaper prefererades av konsumenterna framom en slutprodukt innehållande två 

mycket positivt värderade varumärken utan kompletterande egenskaper. En slutprodukts 

register av egenskaper kan alltså kompletteras med hjälp av ett eller flera 

ingrediensvarumärken (Park et al, 1996). Som exempel på detta kan nämnas 

motorcykeltillverkaren Harley Davidson som ville lägga till sportiga attribut till sin VRSC 

modellserie genom att utveckla en ny motor tillsammans med Porsche och använda sig av 

Brembos bromssystem (Harley Davidson, 2011). 

 

2.3.2.3 Produkter med olika nivåer av engagemang 

 

Konsumtionen av olika produkter eller tjänster kräver varierande nivåer av kognitiv 

verksamhet av konsumenten. Ingrediensvarumärkets effekt på konsumenten varierar 

beroende på om produkten kräver en hög eller låg nivå av engagemang av konsumenten. 

Ett konsumtionstillfälle kan ses som en process vars intensitet varierar. En 

konsumtionsprocess med hög intensitet kräver ett högt engagemang, medan en process 

med låg intensitet kräver en lägre nivå av engagemang. En konsuments nivå av 

engagemang bestäms vanligtvis av konsumentens motivation och intresse för processen 

(bl.a. intresse för produkten och produktens komplexitet), förmågan att utföra processen 

(bl.a. varumärkets igenkänning, expertis och intelligens) samt möjlighet att utföra 

processen (bl.a. externa störningar och tillfälligheter). Produktens nivå av engagemang 

varierar alltså mellan olika konsumenter och produkter (Hillyer och Tikoo, 1995). Samma 

produkt kan således uppvisa olika nivåer av engagemang beroende på konsumenten, men 

för de flesta konsumenter skulle man kunna klassa t.ex. köpet av en motorcykel som en 



46 

 

process med hög intensitet (högt engagemang) och köp av mjölk som en process med låg 

intensitet (lågt engagemang).  

Hur inverkar då konsumtionsprocessens intensitet, dvs. produktens nivå av engagemang, 

på konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken? Vid en konsumtionsprocess 

med låg intensitet ökar, för det första, ett välkänt ingrediensvarumärke sannolikheten att 

slutprodukten beaktas av konsumenten. Ett köpbeslut med en låg nivå av engagemang, 

kommer beslutet att göras utgående från ett fåtal kriterier och därmed oftast mellan ett 

begränsat antal varumärken. Genom att använda ett välkänt ingrediensvarumärke, ökas 

sannolikheten att slutprodukten är bland de varumärken som konsumenten beaktar. För det 

andra, desto starkare och positivare associationer konsumenten fäster vid 

ingrediensvarumärket, desto positivare kommer även slutprodukten att värderas tack vare 

den så kallade halo effekten (Hillyer och Tikoo, 1995). Teorin om halo effekten innebär att 

vår uppfattning om ett objekts (t.ex. en person eller en produkt) egenskap påverkas av vår 

uppfattning om en eller flera andra egenskaper av samma objekt. Denna effekt kan vara 

både positiv och negativ (Thorndike, 1920). Om konsumenten alltså uppfattar en 

komponent eller ingrediens i en slutprodukt med låg nivå av engagemang som positiv, 

kommer även slutprodukten sannolikt att bedömas som positiv. För det tredje, kan 

konsumenten genom ett välkänt ingrediensvarumärke använda sig av bekanta beslutsregler 

och därmed minska på det kognitiva arbetet i beslutssituationen (Hillyer och Tikoo, 1995). 

Ingrediensvarumärken har alltså en förenklande funktion och underlättar därmed 

konsumentens beslutsprocess vid köp av produkter med en låg nivå av engagemang.  

Vid köp av produkter med en hög nivå av engagemang har ett ingrediensvarumärke en 

annorlunda funktion. Vid en köpprocess som kräver en hög nivå av engagemang av 

konsumenten, kan ett ingrediensvarumärke, för det första, inverka genom att framhäva 

betydelsen av en specifik egenskap (Hillyer och Tikoo, 1995). Till exempel, kan en 

motorcykeltillverkares användning av Brembo-bromsar i sina motorcyklar betona och 

förstärka denna egenskaps betydelse för konsumenten. Även en egenskap, som är mindre 

relevant för produktens funktion, kan enligt Hillyer och Tikoo (1995), få en betydande roll 

för värdesättningen av slutprodukten ifall det välkända ingrediensvarumärket upplevs som 

mycket framträdande i slutprodukten. Detta talar i vissa fall för användningen av 

ingrediensvarumärken som kan vara totalt irrelevanta för slutproduktens funktion. Till 

exempel kom den japanska motorcykeltillverkaren Kawasaki år 2009 ut med en 
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specialmodell av sin ZX6R sportmotorcykel, där företaget använde den inom motorsport 

populära energidrycken Monster Energy som ingrediensvarumärke (Kawasaki, 2011). För 

det andra, kan användningen av ett ingrediensvarumärke med framträdande och 

fördelaktiga associationer förstärka och komplettera slutproduktens attributprofil (Hillyer 

och Tikoo, 1995).  Till exempel inledde den svenska biltillverkaren Saab ett samarbete 

med BMW, som innebär att Saab i framtiden kommer att använda sig av BMW:s motorer i 

vissa modeller. Genom samarbetet kan dessa modeller i framtiden komma att associeras 

med hög prestanda, låg förbrukning och låga utsläpp (Tuulilasi, 2011).  

Det är dock värt att notera, att en illa upplagd strategi med ingrediensbranding även kan 

utgöra en risk för företaget. Om konsumenterna upplever tillverkarens komponent bättre än 

ingrediensvarumärket, kan resultatet vara en mer negativ uppfattning om slutprodukten och 

förändrat köpbeteende. Detta gäller särskilt för lojala konsumenter, som redan är nöjda 

med tillverkarens egen komponent och därmed upplever att deras personliga 

valmöjligheter kränks av dess ersättning (Hillyer och Tikoo, 1995).  Till exempel kunde 

Hondas användning av motorer tillverkade av motortillverkaren Rotax upplevas som 

negativt av kunder som är nöjda med Hondas egna motorer och därmed upplever att deras 

valfrihet har begränsats. 

 

2.3.2.4 Värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot 

tillverkarens eget varumärke 

 

Användningen av ett externt ingrediensvarumärke är inte det enda alternativet för ett 

företag som vill betona kvaliteten av en viss komponent. Flera författare (bla. Aaker, 2003 

samt Desai och Keller, 2003) har fört fram möjligheten för tillverkaren av slutprodukten att 

använda det egna varumärket som ingrediensvarumärke. Ett exempel på denna strategi är 

t.ex. BMW:s användning av bromssystem med märket BMW på vissa av sina 

motorcykelmodeller (bilaga 2). Här använder företaget alltså styrkan av sitt egna 

varumärke för att differentiera slutprodukten. Att använda ett eget ingrediensvarumärke, 

medför fördelar som t.ex. ökad kontroll och kan i vissa fall utgöra det bättre alternativet 

(Aaker, 2003). Tillverkarens användning av sitt egna varumärke för en komponent 
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kommer här att benämnas som användning av eget ingrediensvarumärke eller OEM
1
. Hur 

värdesätter då konsumenten tillverkarens egna varumärke jämfört med ett 

ingrediensvarumärke? Detta är en mycket relevant frågeställning som direkt tangerar 

studiens syfte.  

Naturligtvis är företagets möjligheter till användning av ett eget ingrediensvarumärke 

beroende på det egna varumärkets märkesidentitet. För ett okänt varumärke kan det vara 

svårt att skapa värde för konsumenten genom ett eget ingrediensvarumärke. Å andra sidan 

kan även ett okänt varumärke fungera som tecken på kvalitet, ifall varumärket upplevs vara 

sårbart för konsumenternas sanktioner om löftet om kvalitet inte uppfylls. Varumärket 

sätter således sina framtida inkomster på spel och kan därmed fungera som tecken på 

kvalitet (Rao, Qu och Ruekert, 1999). Ur denna utgångspunkt kan man således anta att en 

komponent med tillverkarens egna varumärke har möjlighet att förstärka konsumentens 

kvalitetsuppfattning. Genom att kombinera två varumärken med kompletterande 

egenskaper, värderas slutproduktens egenskaper mer positivt jämfört med användningen av 

eget ingrediensvarumärke (Park, Jun och Shocker, 1996). Till exempel använder den 

italienska motorcykeltillverkaren Aprilia eget ingrediensvarumärke (OEM) på bromsarna 

för de mer förmånliga modellerna och ingrediensvarumärket Brembo för de dyrare 

modellerna (bilaga 2). På detta sätt ser företaget till att de dyrare motorcykelmodellernas 

egenskaper klarar sig i jämförelsen med konkurrenterna medan man samtidigt antagligen 

uppnår kostnadsfördelar för de mer priskänsliga modellerna. Desai och Keller (2003) har 

undersökt hur en produkt med tillverkarens eget varumärke värderas, vid olika typer av 

produktextensioner, av konsumenterna jämfört med en produkt med ett 

ingrediensvarumärke av en leverantör. Vid introduktionen av en ny produkt med 

modifierade egenskaper, visade det sig att ett ingrediensvarumärke av en 

komponentleverantör bedömdes som positivare för den första utvidgningen av produkten, 

medan ett eget varumärke fick positivare bedömningar i efterföljande utvidgningar (Desai 

och Keller, 2003). Exempelvis, skulle motorcykeltillverkaren Yamaha kunna använda sig 

av Brembo bromsar vid introduktionen av en ny motorcykelmodell, men under senare 

årsmodeller kunna övergå till att använda eget ingrediensvarumärke. Däremot vid 

introduktioner av produkter med en ny egenskap, visade sig ingrediensvarumärken ge 

bättre värderingar både vid den första introduktionen och därpå följande utvidgningar. Ett 

                                                 
1 Original Equipment Manufacturer (OEM) syftar här på tillverkaren av slutprodukten. 
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eget ingrediensvarumärke har nödvändigtvis inte den trovärdighet som krävs för denna mer 

utmanande typ av produktutvidgning, vilket resulterar i mindre positiva utvärderingar av 

slutprodukten (Desai och Keller, 2003). Enligt dessa resultat, skulle till exempel Yamahas 

nya motorcykelmodell, med en ny egenskap som elektroniskt justerbar stötdämpning, 

värderas mer positivt ifall denna komponent skulle vara tillverkad av specialisttillverkaren 

Öhlins istället för Yamaha. Detta gäller både för den första, som därpå följande 

extensioner. Studien av Desai och Keller (2003) är en av de få undersökningar som 

koncentrerar sig på att jämföra användningen av ingrediensvarumärken med användningen 

av tillverkarens eget varumärke. Studiens resultat visar, att det under vissa omständigheter 

är bättre att använda eget ingrediensvarumärke istället för en leverantörs varumärke. Detta 

har också konstaterats av Aaker (2003). Det finns dock skäl att förhålla sig aningen 

försiktigt till att applicera studiens resultat direkt till tekniskt mer avancerade erfarenhets 

produkter, eftersom Desai och Keller (2003) undersökning koncentrerade sig främst på 

konsumtionsvaror som tvål, glass och yoghurt. Hursomhelst ger studien värdefull 

information om hur konsumenten värdesätter ingrediensvarumärken i slutprodukter 

gentemot tillverkarens eget varumärke. Slutsatsen av studien är att en slutprodukt med 

tillverkarens eget ingrediensvarumärke i vissa fall kan värderas mer positiv än 

slutprodukten med leverantörens varumärke (Desai och Keller, 2003). 

Sammanfattningsvis, skulle man kunna säga att det alltså finns situationer då konsumenten 

värdesätter tillverkarens egna ingrediensvarumärke högre än en komponentleverantörs 

ingrediensvarumärke. Det skulle dock krävas mer undersökning inom detta område av 

ingrediensbranding för att kunna dra mer bestämda slutsatser. 

 

2.3.2.5 Användning av flera ingrediensvarumärken i samma produkt 

 

Ifall ett ingrediensvarumärke fungerar som tecken på kvalitet (Rao, Qu och Ruekert, 1999), 

skulle man kunna tänka sig att en tillverkare ytterligare skulle kunna förstärka detta tecken 

genom att använda flera ingrediensvarumärken i slutprodukten. Den tidigare forskningen 

inom ingrediensbranding bekräftar dock inte denna logik. Voss och Gammoh (2004) har 

undersökt användningen av flera ingrediensvarumärken i samma slutprodukt. I en 

undersökning där författarna jämförde konsumentens upplevda nytta och upplevd kvalitet 
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av slutprodukter med 0, 1 och 2 ingrediensvarumärken kom de fram till att ett välkänt 

ingrediensvarumärke har en signifikant positiv effekt jämfört med samma slutprodukt utan 

ingrediensvarumärke. Däremot var konsumenternas uppfattning om slutprodukten inte 

bättre om den innehöll två ingrediensvarumärken jämfört med samma slutprodukt med ett 

ingrediensvarumärke. Dock kunde man konstatera att slutprodukten med två 

ingrediensvarumärken evaluerades betydligt positivare än samma produkt utan 

leverantörernas varumärken. Dessa resultat är intressanta och tyder på att konsumenten 

upplever att hans eller hennes osäkerhet och risk har minimerats redan genom närvaron av 

det första ingrediensvarumärket. Därmed kan det andra ingrediensvarumärket inte 

ytterligare förbättra situations (Voss och Gammoh, 2004). Till exempel, elimineras den av 

konsumenten upplevda osäkerheten av ingrediensvarumärket Gore-Tex i en textiljacka och 

därmed kan ett andra ingrediensvarumärke inte tillföra något extra i detta hänseende.  

Om flera ingrediensvarumärken i samma slutprodukt inte bidrar med att ytterligare 

förstärka konsumentens kvalitetsuppfattning, skulle man kunna fråga sig varför så många 

slutprodukter ändå innehåller flera ingrediensvarumärken? Till exempel innehåller den av 

Italienska motorcykeltillverkaren Ducati tillverkade Multistrada 1200 S Sport-motorcykeln 

åtminstone följande ingrediensvarumärken: Brembo-bromsar, ABS-system av Bosch och 

Brembo, Öhlins-stötdämpning, Pirelli Scorpion-däck, Mitsubishi-bränsleinsprutning och 

Shell-smörjningsmedel. Dessutom har företaget skapat ett eget ingrediensvarumärke av 

motorn, genom att namnge den till Testastretta 11° och meddelar sig använda Vacural®-

teknologi vid formgjutningen av motordelarna som vevhuset (Ducati, 2011). Varför 

använder och marknadsför Ducati alla dessa ingrediensvarumärken ifall ett andra 

ingrediensvarumärken inte bidrar med någon marginell förbättring av 

kvalitetsuppfattningen? Orsaken är att man genom ökningen av ingrediensvarumärken, kan 

förbättra slutproduktens attributprofil genom att lägga till ytterligare egenskaper, eller 

förbättra konsumentens uppfattning av redan existerande egenskaper (Hillyer och Tikoo, 

1995, Simonin och Ruth, 1998 och Desai och Keller, 2002). Här är alltså målet att bredda 

slutproduktens attributprofil, inte att fungera som tecken på kvalitet. Slutsatsen som kan 

dras av detta är att varje ingrediensvarumärke bör bidra med något till slutprodukten (Voss 

och Gammoh, 2004). Detta kan ske antingen genom att fungera som tecken på kvalitet 

eller genom att bidra med ytterligare egenskaper till slutprodukten och därmed bredda dess 

attributprofil.  
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2.3.2.6 Konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken i 

tekniskt komplexa produkter 

 

Som redan tidigare konstaterats, är existensen av tidigare forskning av ingrediensbranding 

inom motorcykelbranschen närmast obefintlig. Av denna anledning är det motiverat att 

även beakta den forskning som gjorts inom bilindustrin, dessa två branscher har ju ändå 

flera likheter bl.a. beträffande de behov som produkten tillfredsställer, produktens 

komplexa och tekniska natur samt att inköpsprocessen för en bil och en motorcykel har 

flera likheter. Även inom bilindustrin har forskningen av ingrediensvarumärken och deras 

användning inte varit ett populärt ämne om man ser till antalet publicerade vetenskapliga 

artiklar. Hursomhelst, finns det ett fåtal publicerade undersökningar som kan ge en antydan 

om hur konsumenten värdesätter användningen av ingrediensvarumärken i motorcyklar. 

Det är av intresse att diskutera dessa branschspecifika undersökningar här, eftersom det 

finns skäl att anta att användningen av ingrediensvarumärken har en positiv effekt på 

konsumentens värdesättning av en motorcykel, bl.a. på grund av produktens natur som 

erfarenhetsprodukt. Dessutom är användningen av ingrediensvarumärken populärt bland 

motorcykeltillverkarna (bilaga 2).  

Boatwright, Kadane och Lu (2008) har undersökt hur olika produktegenskaper värderas vid 

köp av en motorcykel och kommit fram till att typ och tillverkare av stötdämpning är en 

avgörande faktor för produktens differentiering. Detta ger en klar antydan om att 

konsumenten värdesätter användningen av ingrediensvarumärken i motorcyklar, särskilt då 

det är fråga om en komponent som upplevs vara viktig för funktionen av slutprodukten 

(Boatwright, Kadane och Lu, 2008). Inom bilindustrin skulle det finnas potential för en 

utbredd användning av ingrediensvarumärken, tack vare att det i en bil finns flera 

komponenter som har en betydande roll för slutproduktens funktion, som t.ex. bromsarna 

eller stötdämpningen. Ändå är det relativt ovanligt med ingrediensvarumärken synliga på 

vanliga personbilar, vilket enligt Kotler och Pfoertsch (2010) beror på att biltillverkarna är 

rädda för en inflation av varumärken, vilket skulle kunna påverka tillverkarens varumärke 

negativt.  Hursomhelst finns det klara indikationer på att användningen av 

ingrediensvarumärken i en personbil värdesätts av konsumenterna. I en undersökning av 

Kasper et al (2005) som undersökte 83 personers igenkänning och värdesättning av 

ingrediensvarumärken, kom man fram till att 48 procent av respondenterna var beredda att 
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betala mera för en personbil som innehåller komponenter av en specifik leverantör. Denna 

andel var hela 59 procent för mindre priskänsliga respondenter och 42 procent för mer 

priskänsliga konsumenter. I samma undersökning kunde 90 procent av respondenterna 

identifiera ingrediensvarumärket Bosch, 66 procent kände igen Continental och Recaro. De 

minst kända ingrediensvarumärkena var Delphi (21 procent) och TRW (12 procent) 

(Kasper et al, 2005 i Kotler och Pfoertsch, 2010). Denna undersökning kunde ha haft en ett 

större sampel och har därmed sina begränsningar, men ger ändå en indikation på att 

konsumenterna värdesätter ingrediensvarumärken och är därmed färdiga att betala mera för 

en slutprodukt som innehåller dem. Detta resultat får stöd av den undersökning som den 

tyska tidskriften Auto Sport genomför årligen bland bilintresserade konsumenter. I den 

undersöks konsumenternas värdesättning av olika ingrediensvarumärken i personbilar. Ur 

resultaten kan man notera bl.a. att bromstillverkaren Brembo segrade med 83,3 procent av 

rösterna i kategorin bromsar och Recaro som tillverkar sportstolar fick hela 90,1 procent av 

rösterna (Auto Sport, 2011). Undersökningen visar att ingrediensvarumärken 

uppmärksammas av och att de också har en betydelse för konsumenten. Samplet av 

undersökningen är omfattande med över 10 000 respondenter, men naturligtvis kan man 

inte dra alltför stora slutsatser utgående av denna typ av undersökning. Hursomhelst 

antyder dessa resultat att konsumenterna lägger märke till och värdesätter användningen av 

ingrediensvarumärken i komplexa tekniska produkter som personbilar och motorcyklar. 

 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras de för denna undersökning mest relevanta 

delarna av litteraturen om ingrediensbranding. Denna diskussion har som avsikt att skapa, 

utgående från den existerande litteraturen, en egen modell för konsumenternas 

värdesättning av ingrediensvarumärken för tekniskt komplexa produkter med flera 

ingrediensvarumärken.  

För en framgångsrik tillämpning av ingrediensbranding ställs krav på både produktnivå 

som på branschnivå. För det första, skall komponenten ha en stor betydelse för 

slutproduktens funktion (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007, Norris, 1992 och 

Quelch, 2007). För det andra, inverkar komponentens komplexitet i relation till 
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slutproduktens komplexitet på komponentens möjligheter att skapa värde för konsumenten 

(Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). För det tredje, skall konsumenten kunna se 

en skillnad mellan komponenten och slutprodukten. Därmed blir det möjligt för 

leverantören av ingrediensvarumärket att bygga upp en egen märkesidentitet (Beuk, 

Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). För det fjärde, skall det existera en passform 

mellan leverantörens komponent och tillverkarens slutprodukt och varumärken (Simonin 

och Ruth, 1998). Utöver dessa fyra krav, kan man på branschnivå identifiera en 

konkurrensstruktur med ett fåtal leverantörer men med flera tillverkare av slutprodukter, 

som en gynnsam förutsättning för ingrediensbranding (Beuk, Chandler, Luczak och 

Pfoertsch, 2007). 

Om dessa förutsättningar uppfylls har en komponent goda förutsättningar att skapa värde 

som ingrediensvarumärke, dvs. det finns potential för att konsumenten skall värdesätta 

slutprodukten högre tack vare ingrediensvarumärket och därmed möjligtvis preferera det 

framom andra alternativ. Konsumentens värdesättning av slutprodukten som innehåller ett 

ingrediensvarumärke bestäms enligt Simonin och Ruth (1998) av konsumentens attityd till 

tillverkarens varumärke, konsumentens attityd till leverantörens varumärke, de deltagande 

varumärkenas igenkänning, varumärkenas passform och produktens passform. Dessutom 

kan en rad andra inverkande faktorer identifieras, som alla har potential att påverka 

konsumentens värdesättning av slutprodukten. För det första, innebär den så kallade 

dominanseffekten att den dominerande parten i alliansen också kommer att dominera 

konsumentens uppfattning av slutprodukten (Jun, Park och Shocker, 1996 och Storms et al 

1993). För det andra, kan ingrediensvarumärken utgöra ett tecken på kvalitet eller bidra till 

att bredda slutproduktens attributprofil. Särskilt om slutproduktens kvalitet är 

svårobserverad och tillverkarens varumärke inte är känt för hög kvalitet, kan ett 

ingrediensvarumärke hjälpa till att förbättra konsumentens kvalitetsuppfattning. Dessa 

egenskaper är beroende av ingrediensvarumärkets sårbarhet och de attribut som 

konsumenten förknippar med ingrediensvarumärket (Jun, Park och Shocker, 1996 och Rao, 

Qu och Ruekert, 1999). För det tredje, kan tillverkaren genom att inkludera flera 

ingrediensvarumärken i slutprodukten se till att ytterligare förbättra dess attributprofil 

(Hillyer och Tikoo, 1995, Simonin och Ruth, 1998 och Desai och Keller, 2002). För det 

fjärde, värderas en allians mellan två varumärken med högt märkesvärde (HMV/HMV) 
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högre än en allians där det ena eller båda varumärkenas märkesvärde är lågt (HMV/LMV 

eller LMV/LMV) (Washburn et al, 2000). 

Utgående från den tidigare forskningen av ingrediensbranding, konstruerades en egen 

modell för att beskriva konsumentens värdesättning av en slutprodukt med flera 

ingrediensvarumärken. Modellen konstruerades med tanke på produkter, som motorcyklar 

eller personbilar, som kan klassificeras som tekniskt komplexa. Det fanns ett klart behov 

för en egen modell, eftersom den tidigare forskningen inte kunde erbjuda en modell som 

beskriver hur konsumenten värdesätter en slutprodukt med flera ingrediensvarumärken. 

Dessutom var det önskvärt att modellen skulle ta i hänsyn de krav som ställs av produktens 

komplexa natur. Denna modell presenteras i figur 7. Modellen skildrar hur en konsuments 

värdesättning av en slutprodukt med två ingrediensvarumärken är en summa av 

värdesättningen av de två ingrediensvarumärkena och tillverkarens varumärke. De 

deltagande varumärkenas styrka varierar beroende på deras märkesvärde och attributprofil. 

Dessutom inverkar ingrediensvarumärkets betydelse för funktionen av slutprodukten och 

komponentens komplexitet på konsumentens värdesättning av slutprodukten. De två 

ingrediensvarumärkenas passform med tillverkarens varumärke, både på varumärkes- och 

produktnivå, har även en effekt på hur konsumenten värdesätter samarbetet. Styrkan på de 

deltagande varumärkenas inverkan på slutprodukten modifieras också av 

dominanseffekten, dvs. det mest dominerande varumärket i samarbetet har också den 

största inverkan på konsumentens värdesättning av slutprodukten.  



55 

 

 

Figur 7. Konsumentens värdesättning av en komplex slutprodukt med flera 

ingrediensvarumärken (egen modell) 

Modellen som presenterades ovan sammanfattar alltså den teoretiska referensramen som är 

mest väsentlig för denna undersökning. Modellen skildrar hur konsumenten formar sin 

uppfattning om en tekniskt komplex slutprodukt som innehåller två ingrediensvarumärken. 

De olika ingrediensvarumärkenas kontribution till slutprodukten bestäms av deras 

märkesvärde, betydelse för slutproduktens funktion, komplexitet och attributprofil. 

Dessutom inverkar deras passform med tillverkarens varumärke och produkt, samt 

dominansförhållandet mellan ingrediensvarumärket och tillverkarens varumärke. 

Tillverkarens varumärkes inverkan på konsumentens värdesättning av slutprodukten 

varierar beroende på dess märkesvärde och attributprofil. Utgående från denna modell skall 

alltså resultaten senare i detta arbete presenteras och analyseras.  
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3 METOD 

 

Detta kapitel presenterar den empiriska metod som kommer att användas för att besvara 

undersökningssyftet av studien. I kapitlet kommer inledningsvis valet av 

undersökningsmetod att diskuteras. Därefter presenteras och diskuteras den valda metoden. 

Efter detta beskrivs konstruktionen av datainsamlingsmetoden, testningen av metoden och 

själva datainsamlingen. Slutligen diskuteras metodens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av forskningsmetod för undersökningen 

 

Valet av forskningsmetod för en studie bör göras utgående från studiens syfte. Syftet med 

denna undersökning är att undersöka konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken i en tekniskt komplex produkt som en motorcykel. Mer specifikt har 

studien som målsättning att undersöka konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken gentemot andra produktattribut, användningen av två 

ingrediensvarumärken i samma produkt samt två konkurrerande ingrediensvarumärkens 

värdesättning sinsemellan samt i jämförelse med tillverkarens eget varumärke.  

Det finns en mängd metoder, både kvalitativa och kvantitativa, som kan användas för att 

mäta konsumenters värdesättning av ingrediensvarumärken i en produkt. Den mest 

framstående och etablerade metoden för mätning av konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken är conjoint-analysen (CA), eftersom den kan användas för att 

upptäcka och jämföra olika attribut och nyttor (Pfoertsch och Chen, 2010). Detta stöds av 

Green och Srinivasan (1990), som konstaterar att conjoint-analysen är en av de mest 

populära, kraftfulla och realistiska metoder för att mäta hur konsumenten värdesätter en 

produkts egenskaper och attribut. Det är alltså klart att conjoint-analysen erbjuder en 

mycket passande metod för mätning av hur konsumenten värdesätter olika attribut i en 

produkt. Dessa attribut är i denna undersökning motorcykelns tillverkare, olika 

ingrediensvarumärken och en teknisk innovation. På grund av dess uppenbara lämplighet 

för studies syfte, kommer conjoint-analysen således att användas som undersökningsmetod 

för denna undersökning. 
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3.2 Conjoint-analys som forskningsmetod 

 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras conjoint-analysen, som kommer att användas för 

att uppnå undersökningens syfte. Denna metod har ursprungligen utvecklats för att kunna 

mäta och analysera effekten av olika svårt mätbara variablers relation till varandra. 

Metoden har blivit populär till en stor del tack vare dess förmåga att ge en realistisk bild av 

konsumentens preferenser. Conjoint-analysen som metod går ut på att respondenten tar 

ställning till givna attributkombinationer som representerar potentiella produkter (Hair et 

al, 2006). Conjoint-analyser är experimentella och de har målsättningen att mäta och 

fastställa den av respondenten upplevda nyttan av de olika kombinationerna av 

produktattribut, samt att mäta hur de olika så kallade attributnivåerna bidrar till att skapa 

denna nytta. Denna metods styrka och användbarhet ligger i att den mäter respondenternas 

preferenser för en produkts komponenter och kombinationen av dessa. Conjoint-analysen 

har visat sig vara en speciellt användbar metod för komplexa produkter och tjänster, som 

kan innebära en hög kostnad för konsumenten vid ett felaktigt beslut (Green et al, 1997). 

Detta är naturligtvis speciellt intressant med tanke på denna studie, som undersöker 

konsumentens värdesättning av varumärkeskomponenter i en slutprodukt. 

Conjoint-analys ger forskaren respondentens relativa preferens av ett attribut gentemot ett 

annat genom ett kvantitativt mätvärde (Green et al, 1997). Jämfört med flera andra 

kvantitativa forskningsmetoder fungerar conjoint-analysen indirekt. Vid datainsamling 

genom ett frågeformulär, som typiskt kan be respondenten utvärdera ett attribut på Likerts 

skala från 1 till 7, tar respondenten direkt ställning till ett attribut. Med conjoint-analys kan 

hon eller han däremot ges uppgiften att rangordna ett antal produkter med olika attribut. På 

detta sätt får forskaren reda på respondentens preferens av olika attribut och kombinationer 

av dessa (Green et al, 1997). Respondenten tvingas ta ställning i realistiska valsituationer 

till betydelsen av olika attribut. Är ABS-bromsar viktigare än låg bränsleförbrukning på en 

personbil? Varumärke eller motorstorlek? Bromssystem av Brembo eller med tillverkarens 

eget varumärke? Respondenten är tvungen att välja enligt sina preferenser och därmed får 

forskaren information om hur viktigt ett attribut är i förhållande till ett annat.   
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Conjoint-analysen har trots sin kvantitativa natur den fördelen att antalet respondenter inte 

behöver vara lika stort som med de flesta andra kvantitativa metoder. Med ett relativt lågt 

antal respondenter kan man med denna analysmetod komma fram till intressanta och 

användbara resultat. Antalet respondenter som behövs varierar naturligtvis beroende på 

vad man ämnar undersöka. En conjoint-analys kan genomföras redan med en respondent, 

men det rekommenderas som tummregel att man genomför undersökningen för åtminstone 

30 respondenter för att uppnå användbara resultat (Curry, 1997). 

Vid användningen av conjoint-analys, bör man ta i beaktande att metoden har vissa 

grundläggande förutsättningar. För det första, skall produkterna som undersöks vara 

helheter som består av olika attribut. För det andra, skall specifika varumärken kunna 

definieras som summan av olika attributnivåer. För det tredje, skall den totala nyttan av en 

produkt kunna härledas genom att summera ihop de nyttor som varje attributnivå 

innehåller. För det fjärde, skall konsumenten göra sina val baserat på avvägningar som han 

eller hon gör mellan olika kombinationer av attributnivåer (Ness och Gerhardy, 1994). 

Metoden används alltså för att undersöka hur olika produktattribut, som 

ingrediensvarumärken i detta fall, bidrar till den totala nyttan av en produkt eller tjänst för 

konsumenten. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur konsumenten värdesätter 

användningen av ingrediensvarumärken i en komplex produkt som en motorcykel. 

Conjoint-analysen lämpar sig som metod mycket bra för att besvara detta syfte (Pfoertsch 

och Chen, 2010 och Green och Srinivasan, 1990). Med hjälp av metoden får man veta hur 

mycket konsumenterna värderar ingrediensvarumärken i en motorcykel jämfört med andra 

attribut. Som nästa steg utvecklas metoden för att kunna användas för denna studie. 

 

3.3 Experimentell design av metoden 

 

Som för de flesta andra kvantitativa forskningsmetoder, är det av avgörande betydelse för 

undersökningens kvalitet att metoden utvecklas korrekt från början. Efter att insamlingen 

av data påbörjats, kan den kvalitativa metoden sällan förbättras under undersökningens 

gång. Av denna anledning kan man säga, att det kritiska första momentet i användningen 

av conjoint-analysen är konstruktionen av metoden, med de olika attributen och 
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attributnivåerna. Dessa formas alltså till olika kombinationer, som kommer att presenteras 

åt respondenterna i form av så kallade kort eller produktprofiler. Varje kort representerar 

alltså en produkt eller tjänst med olika givna egenskaper. Vid konstruktionen av conjoint-

analysen, gäller det att välja en kombination av attribut och attributnivåer som realistiskt 

täcker den undersökta produktens möjliga egenskaper. Detta bör göras med insikten om att 

samtidigt försöka begränsa de olika attributen och nivåerna, eftersom ökningen av dem 

ökar på komplexiteten av undersökningsmetoden. Om metoden blir för komplex för 

respondenten, kommer detta att inverka negativt på resultatens användbarhet (Curry, 

1997). Det handlar alltså om att göra en kompromiss mellan produktprofilens realism och 

undersökningsmetodens komplexitet. Om man till exempel undersöker sex attribut av vilka 

tre har tre nivåer och tre har två nivåer, får man totalt 3x3x3x2x2x2 = 216 olika alternativ. 

Om alternativen ökas, ökar också samtidigt uppgiftens komplexitet för respondenten, vilket 

i sin tur sänker på metodens tillförlitlighet. Samtidigt bör det tas i beaktande att metoden 

mäter endast preferensen av de attribut och nivåer som finns representerade. Denna 

begränsning bör tas i beaktande vid analyseringen av resultaten. Valet av attribut och 

attributnivåer utgör alltså ett ytterst viktigt steg, där forskaren är tvungen att hitta en 

lämplig balans mellan tillförlitlighet, genom ett begränsat antal alternativ, och realism med 

flera olika attribut. Det bör påpekas att en conjoint-analys så gott som alltid utgör en 

förenklad bild av verkligheten, vilket också bör tas i hänsyn vid användning av metoden 

och analyseringen av de erhållna resultaten (Hair et al, 2006).  

Antalet attribut som väljs för conjoint-analysen beror på undersökningen syfte, hur mycket 

tid som finns för att utföra intervjuerna, respondenternas koncentrationsförmåga och typen 

av conjoint-analys som kommer att användas. De vanligaste typerna av conjoint-analys är 

rangordning av kort och adaptiv conjoint analys. I den förstnämnda typen, ombeds 

respondenten rangordna ett antal kort som representerar produkter med olika attribut. I 

adaptiv conjoint-analys, visas respondenten två koncept åt gången och kan därmed 

behandla ett större antal attribut. I denna undersökning kommer rangordning av kort att 

användas, eftersom datainsamlingsprocessen för den är mindre komplex och därmed 

enklare att genomföra (Curry, 1997).  

Lyckligtvis är det inte nödvändigt att be respondenten rangordna alla möjliga alternativ. 

Till exempel, skulle det vara en ytterst krävande uppgift att sätta 216 olika alternativ i 

rangordning. Med en så krävande uppgift skulle respondenterna knappast orka koncentrera 
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sig, vilket säkert skulle synnas i resultaten. Istället för att undersöka alla potentiella 

kombinationer, har forskaren möjlighet att ur totalmängden välja ett sampel kombinationer 

som uppfyller kravet på ortogonalitet och alltså representerar endast en del av alla möjliga 

kombinationer. Att attributnivåerna fyller kravet på ortogonalitet, innebär att ett enskilt 

attributs effekt är oberoende av andra attributs effekter vid en mätning av enskilda attribut 

(Hair et al, 2006). De kombinationer som väljs bildar kort som alltså representerar olika 

produktprofiler.  

Alla de attributnivåer som väljs bör vara ömsesidigt uteslutande. Detta innebär att varje 

kort eller produktprofil kan beskrivas enbart genom en nivå av varje attribut. Man kan inte 

heller lämna bort ett attribut. Endast viktiga attribut som har en framträdande roll i 

konsumentens beslutsfattning bör inkluderas i undersökningen (Curry, 1997). Vid inköp av 

en komplex produkt, som en motorcykel, har konsumenten en mängd av olika variabler 

som han eller hon kan beakta. Boatwright, Kadane och Lu (2008) identifierade i en 

undersökning om attribut som kan användas vid evaluering av en motorcykel, hela 28 

variabler som kunde inverka på konsumentens beslut. Det är klart att en conjoint-studie om 

denna beslutsprocess är tvungen att utgöra en förenklad bild av verkligheten. Det viktigaste 

kriteriet vid val av attribut och attributnivåer är naturligtvis studiens syfte (Curry, 1997), 

som i detta fall har en betydande roll. Vid valet av attribut använde jag mig av min 

erfarenhet av motorcykelbranschen för att skapa ett realistiskt och tillförlitligt 

undersökningsinstrument. De attribut och attributnivåer som valdes presenteras och 

diskuteras nedan. 

Motorcykelmärke 

Attributet ”motorcykelmärke” anger märket på motorcykeln. Detta attribut valdes av två 

skäl. För det första, är motorcykelns märke enligt min erfarenhet ett betydande attribut vid 

köp av motorcykel. För det andra, finns det skäl att anta att en produktprofil utan 

motorcykelmärke inte skulle kännas verklig och realistisk för respondenten. För det tredje, 

ingår det i studiens syfte att undersöka hur ingrediensvarumärken värderas av konsumenten 

jämfört med samma komponent med tillverkarens eget varumärke (OEM). Om 

tillverkarens varumärke inte specificeras, kan respondenten inte heller bilda sig en 

realistisk bild av denna OEM-komponent.  
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Jag valde att i undersökningen använda tre olika märken: Honda, Yamaha och Suzuki. 

Dessa tre Japanska motorcykelmärken är de tre största motorcykelmärkena på den 

Finländska marknaden för tillfället (bilaga 1). Genom valet av tre välkända märken, som 

utgående från marknadsläget kan antas vara rätt jämbördiga i konsumentens ögon, 

strävades till att eliminera en för stor påverkan av attributet varumärke i respondenternas 

svar. Om ett mer kontroversiellt varumärke, som italienska Aprilia, valts skulle det ha 

kunnat påverka resultaten på ett sätt som inte är fördelaktigt med tanke på syftet av 

undersökningen.  

Stötdämpning 

Som andra attribut anges ”stötdämpning” på motorcykeln. Boatwright, Kadane och Lu 

(2008) identifierade stötdämpning som det produktattribut som primärt differentierade 

motorcykeln. Stötdämpningen på en motorcykel har två viktiga uppgifter. För det första, 

har den en avgörande inverkan på motorcykelns köregenskaper bl.a. under inbromsningar 

och styrning i kurvor. För det andra, har stötdämpningen en viktig inverkan på 

motorcykelns säkerhet och komfort (Mauno, 2002). Stötdämpningen är en av de 

komponenter på en motorcykel, som bäst lämpar sig för ingrediensbranding, tack vare dess 

viktiga uppgift och synlighet på motorcykeln. En motorcykels stötdämpning kan bestå av 

tre olika delar: främre och bakre stötdämpning samt på vissa modeller en styrdämpare. I 

undersökningen görs ingen skillnad mellan dessa, utan benämningen ”stötdämpning” 

innefattar dem alla. 

I undersökningen användes tre olika attributnivåer för stötdämpning: Öhlins, Showa och 

OEM. Öhlins är en svensk tillverkare av högklassig stötdämpning för motorcyklar, bilar 

och motorkälkar. Företaget tillverkar stötdämpning för alla typer av motorcyklar och har 

redan länge tillämpat ingrediensbranding genom att marknadsföra sina produkter direkt till 

slutkonsumenten. Öhlins ser till att deras logo alltid är synligt på slutprodukten och har 

redan länge använt sig av den gula färgen som kännetecken på sina stötdämpare. Genom 

företagets mycket starka medverkan i motorsport, har Öhlins uppnått en hög nivå av 

igenkänning med positiva associationer bland motorcykelintresserade konsumenter 

(Öhlins, 2011). Showa är en Japansk tillverkare av stötdämpare till bilar och motorcyklar. 

Även Showa tillämpar en strategi med ingrediensbranding, genom att ha sin logo synlig på 

motorcykeln och genom medverkan i motorsport (Showa, 2011). Som tredje nivå valdes 
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OEM stötdämpning, dvs. tillverkarens eget varumärke på stötdämpningen. Detta val 

gjordes för att kunna jämföra konsumentens värdesättning av ett ingrediensvarumärke 

gentemot tillverkarens eget varumärke (OEM). Det bör här noteras, att conjoint-analysen 

ger en genomsnittlig preferens för alternativet OEM. Metoden skiljer alltså inte på de olika 

tillverkarnas komponenter, utan behandlar dem alla som ett märke. Detta är väl motiverat 

med tanke på undersökningens syfte, som även den behandlar motorcykeltillverkarnas 

egna komponenter (OEM) som en helhet och alltså inte är intresserad av en speciell 

motorcykeltillverkares komponent.  

Bromssystem 

Det tredje produktattributet utgörs av motorcykelns ”bromssystem”. Enligt Boatwright, 

Kadane och Lu (2008) är bromssystemet ett av de attribut som har betydelse för 

konsumenten vid evaluering av en motorcykel. På samma sätt som stötdämpning, har även 

bromssystemet en stor betydelse både för motorcykelns körbarhet och säkerhet (Mauno, 

2002). Bromsarna utgör alltså en viktig och synlig komponent på en motorcykel, vilket 

ökar på leverantörens möjligheter att skapa ett starkt ingrediensvarumärke. Detta har också 

gjort att de flesta motorcykeltillverkarna använder sig av bromssystem försedda med 

komponentleverantörens varumärke. Därmed stöder studiens syfte, att undersöka 

konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken, valet av bromssystem som det 

tredje attributet. En motorcykels bromssystem består av bromsar för fram- och bakhjul, 

vilka inte skiljs åt i denna undersökning. 

Till undersökningen valdes tre attributnivåer, som utgörs av Brembo, Nissin och OEM. 

Den italienska tillverkaren Brembo har redan under en längre tid systematiskt tillämpat 

ingrediensbranding. Företaget ser till att logotypen är synligt representerat på 

slutprodukten och bygger upp sitt varumärkes igenkänning genom medverkan i motorsport 

(Kotler och Pfoertsch, 2010). Brembo tillverkar bromssystem för bilar, motorkälkar och 

motorcyklar (Brembo, 2011). Nissin är en japansk tillverkare som har en lång historia av 

utveckling och tillverkning av bromssystem för motorcyklar och bilar. Nissin levererar 

bromssystem åt samtliga av de största motorcykeltillverkarna i världen (Nissin, 2011). Den 

tredje attributnivån är ett bromssystem med tillverkarens eget märke (OEM). Detta 

alternativ valdes för att kunna jämföra konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken gentemot tillverkarens eget varumärke och därmed kunna besvara 
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studiens syfte. Även här gäller samma notering som för stötdämpning, dvs. OEM-

komponenterna behandlas som en helhet. 

Teknisk innovation 

Slutligen valdes som fjärde attribut inkluderingen av en ”teknisk innovation”. Nya tekniska 

innovationer och lösningar har inom motorcykelbranschen ett starkt marknadsföringsvärde. 

Tillverkarna uppdaterar i flera fall sina modeller årligen och nya tekniska innovationer tas 

snabbt i bruk i produktionsmotorcyklar. Ofta utvecklar motorcykeltillverkarna nya tekniska 

innovationer för att användas inom motorsport, därifrån de sedan tas i användning även i 

produktionsmotorcyklar. Eftersom nya tekniska innovationer har en framträdande roll 

inom marknadsföringen av motorcyklar, är det intressant att undersöka hur mycket 

konsumenterna värdesätter en teknisk innovation i jämförelse med ingrediensvarumärken i 

en motorcykel. Därmed stöds valet av teknisk innovation som fjärde conjoint-attribut av 

studiens syfte att undersöka konsumenternas värdesättning av ingrediensvarumärken. 

För att konkretisera attributet teknisk innovation för respondenterna, fick den representeras 

av den tekniska innovationen antispinn. Antispinn på en motorcykel är ett elektroniskt 

system som hindrar motorcykelns däck från att spinna, genom att automatiskt minska på 

gaspådraget tills däcket igen fått grepp. Ett liknande system används även i bilar, där det 

ofta kallas EPS. Ett antispinn-system på en motorcykel bidrar till att öka på säkerheten, 

särskilt för effektiva motorcyklar och vid vått väglag. Som flera andra tekniska 

innovationer, utvecklades antispinn-systemet ursprungligen för användning inom 

motorsport och det har därifrån under de senaste åren spridits till produktionsmotorcyklar 

som kan köpas av vanliga konsumenter. För tillfället används systemet åtminstone av 

motorcykeltillverkarna Aprilia, BMW, Ducati, Kawasaki och KTM. Man skulle kunna 

påstå att detta attribut är en av de hetaste trenderna inom de nya tekniska innovationer som 

installeras i produktionsmotorcyklar. Av denna anledning passar antispinn mycket bra för 

att representera attributet teknisk innovation. I undersökningen användes två olika 

attributnivåer under teknisk innovation: ”antispinn” eller ”ej antispinn”.  

Sammanlagt gav dessa fyra attribut med två eller tre nivåer 3x3x3x2 = 54 olika 

produktprofiler för respondenterna att rangordna. Genom att beakta conjoint-analysens 

krav på ortogonalitet, valdes med hjälp av SPSS Conjoint Orthoplan ett sampel på 9 
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produktprofiler. Dessa produktprofiler illustreras i bilaga 3. Attributen och attributnivåerna 

var valda så att inga orealistiska kombinationer kunde förekomma.  

 

3.4 Datainsamling 

 

Som tidigare nämnts, finns det flera olika typer av datainsamlingsmetoder som kan 

användas för conjoint-analys. Två vanliga metoder är rangordning av kort och adaptiv 

conjoint-analys. I denna undersökning kommer rangordning av kort att användas, eftersom 

datainsamlingsprocessen för den är överskådligare för respondenten samt enklare att 

genomföra i kontexet för denna studie. Detta innebär att respondenten visas alla nio korten 

samtidigt och han eller hon ombeds rangordna dem enligt sina preferenser (Curry, 1997). 

Som följande kommer datainsamlingsmetoden att beskrivas, varefter urvalet och 

genomföringen av datainsamlingen diskuteras. 

 

3.4.1 Beskrivning av datainsamlingsmetoden 

 

Den lämpligaste metoden för denna studie var personliga intervjuer, eftersom de kan 

genomföras utan större kostnader och respondenten har möjlighet att ställa frågor ifall 

något är oklart. De personliga intervjuerna bestod av uppgiften att rangordna nio kort 

(bilaga 3) och av att därefter besvara några bakgrundsfrågor. 

Datainsamlingsmetoden testades genom att provintervjua några bekanta för att kunna 

kontrollera hur metoden fungerade i praktiken. Det var viktigt att kontrollera att conjoint-

analys-korten var lättförståeliga och att det inte uppstod några problem under 

rangrodningen av dem. Resultaten av testintervjuerna var tillfredställande och därmed 

fanns det inget behov för korrigeringar. 

Intervjuerna inleddes genom att respondenterna fick uppgiften att föreställa sig att de 

tänker köpa en ny motorcykel och att de nio korten representerade nio olika motorcyklar 

med olika egenskaper. Från detta utgångsläge fick respondenten uppgiften att rangordna de 

nio motorcyklarna (CA-korten) enligt sina preferenser. Respondenterna fick korten i en 

slumpmässig ordning. För att göra korten levande och därmed uppgiften mer intressant, 
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inkluderades de olika varumärkenas logon på korten (bilaga 3). Efter att ha rangordnat 

korten, samlades följande bakgrundsinformation om respondenterna: (1) kön, (2) ålder, (3) 

nuvarande eller senast ägda motorcykel, (4) hur många år respondenten hållit på med 

motorcykling och slutligen (5) hur många kilometer respondenten kör motorcykel per år. 

Syftet med frågorna var att ha möjligheten att segmentera respondenterna och upptäcka 

möjliga skillnader i dessa segments värdesättning av ingrediensvarumärken. 

Respondentens nuvarande eller senast ägda motorcykelmodell var intressant för att kunna 

segmentera respondenterna utgående från hurudan motorcykel de kör. Frågorna om hur 

många år respondenterna har hållit på med motorcykling och hur många kilometer de kör 

om året var avsedda för att kunna segmentera respondenterna baserat på deras erfarenhet 

som motorcyklister och hur mycket tid de sätter på motorcykling. Genom denna 

segmentering skulle man kunna undersöka ifall det finns skillnader i värdesättningen av 

ingrediensvarumärken utgående från erfarenhet och intensitet av produktens användning. 

 

3.4.2 Urval 

 

Som undersökningsgrupp valdes motorcykelintresserade finska konsumenter i åldern 21 

till 75. En motorcykelintresserad konsument definieras här som en person som antingen 

äger, har ägt eller haft till sitt förfogande en motorcykel och har ett intresse för 

motorcyklar. Den undre åldersgränsen för respondenterna sattes vid 21 år, eftersom man 

vid den åldern har möjlighet att, utan tidigare erfarenhet av motorcyklar, avklara 

körkortklassen A som ger rätt att köra alla motorcykelmodeller utan begränsningar för 

motorstorlek eller effekt. Könet på respondenterna hade ingen betydelse för 

undersökningen, även om det noterades som bakgrundsinformation. Målet med 

intervjuerna var att samla in tillräckligt med tillförlitlig data, för att kunna besvara 

undersökningens syfte. Tillvägagångssättet för intervjuerna beskrivs mer ingående i nästa 

avsnitt. 

Totalt intervjuades 47 personer, varav 43 var män och 4 var kvinnor. Sex stycken 

intervjuer måste avbrytas, eftersom det visade sig att respondenten inte fyllde kravet på att 

ha haft en motorcykel till sitt förfogande och därmed inte kunde klassificeras som en 

motorcykelintresserad konsument. Av dessa sex, var fyra kvinnor och två män. Därmed 
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var samtliga respondenter män. Det totala antalet slutförda intervjuer blev alltså 41 

stycken.  Avsaknaden av kvinnliga respondenter utgör inte ett problem, eftersom studiens 

syfte inte beaktar respondentens kön som en intressant variabel. Trots det bör den ensidiga 

könsfördelningen tas i beaktande vid analysen och slutsatserna av studiens resultat. 

 

3.4.3 Genomföring 

 

Intervjuerna genomfördes den 3-4 februari 2011 med motorcykelintresserade konsumenter 

under motorcykelmässan MP11 som ordnades i Helsingfors Mässcentrum. På förhand 

begärdes tillstånd av arrangörerna för att genomföra intervjuerna under evenemanget.  

För att minimera störande moment för respondenterna, genomfördes intervjuerna under 

den lugnaste tiden på motorcykelmässan, dvs. på torsdag och fredag. Av samma orsak 

genomfördes intervjuerna utanför själva utställningshallarna på en plats där respondenterna 

hade möjlighet att ställa ner CA-korten för att bättre kunna rangordna dem. De intervjuade 

personerna valdes på plats genom att gå fram till besökare av mässan och fråga ifall de 

hade tid att ställa upp på en undersökning om motorcyklar. Som enda kriterier för 

respondenterna hade jag deras ålder och motorcykelintresse. För att lättare få 

intervjuobjekten att ställa upp, erbjöds en kaffekupong, som berättigade till en kopp kaffe 

på Mässcentrumets restauranger. Ungefär varannan av de tillfrågade ställde upp på 

intervjun.  

Respondenten ombads föreställa sig en situation där de är i avsikt att införskaffa en ny 

motorcykel. Därefter förklarades att var och en av de nio korten motsvarar en motorcykel 

med skilda egenskaper. De olika attributen presenterades för att underlätta förståelsen, 

genom att presentera egenskaperna ett slumpmässigt valt kort. Respondenterna gavs 

uppgiften att, utgående från sina egna preferenser, rangordna korten från det bästa 

alternativet till det sämsta. Före och under uppgiften betonades vikten av att hitta en 

rangordning för alla korten, inte bara de bästa och de sämsta. Efter att respondenten 

rangordnat korten, ställdes bakgrundsfrågorna. Respondentens rangordning och 

bakgrundsinformation antecknades före och efter intervjun. Medellängd på intervjuerna var 

ungefär fem minuter. 
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Ämnet som undersöktes visade sig vara intressant för de flesta och enligt min uppfattning 

orkade respondenterna överlag koncentrera sig bra på uppgiften. Respondenterna kom inte 

med några invändningar mot undersökningsmetoden eller realismen i alternativen. Några 

respondenter upplevde dock uppgiften som utmanande, men hittade ändå till slut sin 

prefererade rangordning. 

 

3.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 

 

Enligt Saunders et al. (2003) kan man identifiera fyra olika hot mot en undersöknings 

reliabilitet: misstag av respondenterna, respondenternas brist på neutralitet, misstag av 

forskaren och forskarens brist på neutralitet. Misstag av respondenten kan uppstå för att 

respondenterna deltar i undersökningen i olika situationer, som sedan påverkar 

respondenternas svar (Saunders et al., 2003). Denna undersöknings empiriska material 

samlades intensivt under två dagar på motorcykelutställningen i Helsingfors. Av denna 

anledning var den yttre omgivningen likadan för alla respondenter. Det kan möjligtvis 

diskuteras ifall respondenternas svar skulle ha varit annorlunda i en lugnare omgivning. 

Omgivningen på en motorcykelutställning kan vara fylld av distraktioner, som minskar på 

respondentens koncentrationsförmåga och tålamod. Det kan inte uteslutas, att denna 

omgivning inte kan ha minskat på respondenternas koncentrationsförmåga. Trots detta är 

valet av plats och tid för datainsamlingen motiverat, för att den erbjuder tillgång till den 

precis rätta målgruppen. Med valet av plats och tidpunkt för intervjuerna, strävades det till 

att minimera störningar i omgivningen. Min bedömning är att respondenterna hade 

förmågan att koncentrera sig tillräckligt på att rangordna produktprofilerna enligt sina egna 

preferenser. Resultatet skulle knappast vara noterbart skiljande om intervjuerna genomförts 

i en annan tid eller plats. 

Med respondenternas brist på neutralitet avses att respondenterna svarar på frågorna såsom 

de tror att forskaren förväntar sig att de skall svara (Saunders et al., 2003). För att 

minimera risken för detta betonades det i början av intervjun att respondenterna kommer 

att förbli anonyma och att det inte finns några rätta svar. Dessutom uppmuntrades 

respondenterna, före de började rangordna produktprofilerna, till att placera dem i sin egen 

preferensordning. Enligt min bedömning förhöll sig den absoluta majoriteten av 

respondenterna intresserat till uppgiften, med kommentarer om sina egna favoritmärken 
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och vilka varumärken de i vissa fall inte alls gillade. Detta kan ses som ett tecken på att de 

satte sig in i uppgiften och knappast tänkte på vad forskaren förväntade sig för svar av 

dem.  

Med misstag och brist på neutralitet av forskaren hänvisar Saunders et al. (2003) på den 

möjligheten, att olika forskare kan tolka svaren på olika sätt eller ställer olika frågor för att 

undersöka samma fenomen. Detta potentiella misstag kan till stor del uteslutas tack vare 

den använda metodens natur. Conjoint-analysen som har genomförts i denna undersökning, 

skulle enkelt kunna replikeras av en annan forskare för samma målgrupp, med liknande 

svar som resultat. Även resultaten av conjoint-analysen ger tack vare sin kvantitativa natur 

minimalt med möjligheter för olika tolkningar. Därmed skulle en annan forskare antagligen 

tolka resultaten av denna undersökning på samma sätt. 

Med validitet menas enligt Saunders et al. (2003) att resultaten verkligen är ett mått på vad 

de ämnar mäta. Här bör man notera den använda metodens begränsningar. Conjoint-

analysen mäter enbart respondenternas preferenser för de attribut som inkluderats i studien. 

De attribut som har valts med i metoden är, som redan tidigare konstaterats, på inget sätt de 

enda attributen som inverkar vid köp av en komplex teknisk produkt som en motorcykel. 

Conjoint-analysen mäter alltså en förenklad bild av verkligheten. Denna begränsning bör 

beaktas vid tolkningen av resultaten, men den kan ändå inte anses utgörande ett verkligt 

hot mot undersökningens validitet. Studiens syfte, dvs. konsumenternas värdesättning av 

ingrediensvarumärken, kan besvaras pålitligt med hjälp av den använda metoden.  

Studiens externa validitet, syftar på resultatens generaliserbarhet (Saunders et al., 2003). 

Denna undersöknings resultat är generaliserbara till finländska motorcykelintresserade 

konsumenter. Man bör dock ta i beaktande att antalet respondenter enbart var 41 stycken, 

vilket naturligtvis begränsar de slutsatser som kan göras om alla motorcykelintresserade 

konsumenter i Finland. Med denna begränsning i beaktandet, kan studiens externa validitet 

godkännas som tillräcklig för denna typ av undersökning. 
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4 EMPIRI 

 

Detta kapitel presenterar resultaten av undersökningen. Kapitlet beskriver hur data har 

analyserats och hur slutsatser och resultat har dragits. Först presenteras 

bakgrundsinformation av respondenterna, varefter resultaten av conjoint-analysen 

presenteras. Presentationen av resultaten från conjoint-analysen, sker först genom en 

allmän presentation av resultaten, varefter de fyra forskningsfrågorna behandlas skilt för 

sig.   

 

4.1 Bakgrundsinformation 

 

Efter att respondenterna rangordnat de olika produktprofilerna, samlades 

bakgrundsinformation om dem genom tilläggsfrågor. Denna information samlades för att 

kunna upptäcka skillnader i respondenternas värdesättning av ingrediensvarumärken 

utgående från hurudan motorcykel de kör, hur erfarna motorcyklister de är eller hur mycket 

de kör.  

Som redan konstaterats, var samtliga respondenter män. Medelåldern för dem är 48,9 år. 

Den övriga bakgrundsinformation presenteras nedan i tabell 2. Bakgrundsinformationen 

om respondenterna tillsammans med respondenternas rangordning av CA-

produktprofilerna återfinns i sin helhet i bilaga 4.  

Den första bakgrundsvariabeln är den typ av motorcykel som respondenten äger, har ägt 

eller har till sitt förfogande. Respondenternas motorcyklar presenteras skilt för varje 

respondent i bilaga 4. Baserat på respondenternas motorcykelmodeller, har de indelats i 

fem klasser: sport, allround, touring, custom och övriga. Som sportmotorcykel klassificeras 

här motorcyklar som är utvecklade för att leverera hög prestanda, antingen på 

motorsportbana eller landsväg. Allroundmotorcyklar är en bredare klassificering, som man 

skulle kunna kalla en vanlig motorcykel. Hit hör motorcyklar med brett 

användningsområde. Som touring-motorcyklar, räknas motorcyklar som är utvecklade för 

att kunna köra långa sträckor bekvämt. Custom-motorcyklar är modeller utvecklade enligt 

den amerikanska stilen med avspänd körställning och lugn körstil. Motorcyklar som inte 

passade in i någon av dessa fyra grupper, placerades i gruppen övriga. Den största gruppen 
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motorcyklister, 37 procent av respondenterna i denna undersökning, utgjordes av dem som 

kör med en allroundmotorcykel. Den näst största gruppen var sportmotorcyklister, som 

utgjorde 24 procent av respondenterna. Därefter följde de motorcyklister som hade en 

custom-motorcykel och sedan gruppen med touring-motorcyklar. De procentuella 

andelarna av respondenterna för dessa grupper var 20 respektive 15 procent. Den sista 

gruppen, ”övriga”, representerade 5 procent av det totala antalet respondenter. 

Den andra bakgrundsvariabeln var motorcyklistens erfarenhet. Som mått på erfarenheten 

användes antalet år som respondenten hållit på med motorcykling. Svaren (bilaga 4) 

delades in i tre klasser. Den första klassen består av de som kört motorcykel 9 år eller 

mindre, den andra klassen av de respondenter som varit motorcyklister i 10 till 19 år och 

den tredje klassen av de som kört motorcykel 20 år eller längre. Ur tabell 2 kan avläsas att 

den minst erfarna gruppen (9 år eller mindre) utgjorde 29 procent av respondenterna, 

medelklassen (10-19 år) 27 procent, medan den mest erfarna gruppen representerades av 

44 procent av alla respondenter. Det bör noteras att alla respondenterna hade en bakgrund 

som motorcyklister, vilket också var ett av kraven som ställdes i och med att 

undersökningen skulle göras om motorcykelintresserade konsumenter. 

Tabell 2. Procentuella andelar för bakgrundsinformationen. 

 

Den sista bakgrundsvariabeln utgjordes av hur mycket respondenterna uppskattar att de kör 

motorcykel i genomsnitt per år. Här var avsikten att dela in respondenterna enbart i två 

klasser, de som kör under 10 000 km och de som kör 10 000 km eller mera.  Med enbart 

två klasser var avsikten att skapa två grupper: en för normalanvändare och den andra för 

dem som kör längre sträckor. Redan 10 000 km är mycket per år med tanke på att 

motorcykelsäsongen i Finland för flera är enbart 4-5 månader lång. Av respondenterna 

uppskattade 63 procent att de körde under 10 000 km per år och 37 procent att de körde 

årligen 10 000 km eller mer.  
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4.2 Analys av data 

 

Conjoint-analys är en metod som ger resultat både på individuell och på gruppnivå. Detta 

medför, för det första, att resultaten av CA-metoden, dvs. respondenternas preferens av 

attribut och attributnivåer, kan presenteras och analyseras skilt för varje individuell 

respondent och, för det andra, att medelvärden av preferenser för hela den undersökta 

gruppen kan sammanställas och analyseras. Eftersom denna studie koncentrerar sig på att 

undersöka konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken, kommer analysen att 

göras på gruppnivå.  

Resultaten presenteras först allmänt varefter analysen fördjupas till de specifika 

forskningsfrågorna som ställdes i syftet.  

 

4.2.1 Helhetsanalys 

 

På gruppnivå kunde mycket bra reliabilitet i svaren noteras, med ett estimerat Kendalls tau 

på 1,00. Detta tyder på en mycket hög korrelation mellan estimerade och observerade 

rangordningar. Detta i sin tur indikerar att respondenterna har orkat koncentrera sig på att 

ordna alla korten i en för dem logisk ordning, vilket är naturligtvis mycket bra med tanke 

på resultatens reliabilitet. Standardavvikelsen var 0,007 för attributet teknisk innovation 

och 0,009 för de övriga attributen. 

Resultaten av conjoint-analysen presenteras i sin helhet nedan i tabell 3. De olika 

attributens relativa betydelse visar att motorcykelns tillverkare var det viktigaste attributet 

vid köp av motorcykel. Ju större procentuell andel, desto högre värdesätter respondenterna 

attributet. Här bör dock noteras, att som bl.a. Curry (1997) påpekar, gäller detta enbart 

inom ramen för de attribut och attributnivåer som har använts i denna undersökning.  

Motorcykelns tillverkare var alltså det viktigaste attributet, med en relativ betydelse på 

34,0 procent (avrundat med en decimals noggrannhet). Detta innebär alltså att 

respondenterna inom ramen för denna studie värdesatte motorcykelns tillverkare som det 

viktigaste attributet vid köp av en ny motorcykel. Det attribut som värdesattes näst högst 

var stötdämpning, som fick en relativ betydelse på 27,2 procent. Attributet bromsar anses 

vara det tredje viktigaste attributet med 22,9 procents relativa betydelse. Slutligen 
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värderades attributet teknisk innovation som det minst viktiga attributet, med 15,9 procents 

viktandel. Intressant är att notera, att motorcykelns tillverkare hade ensam en relativ 

betydelse på över 1/3 samt att komponenterna bromsar och stötdämpning hade en 

sammanlagd viktandel på ungefär 1/2 av den sammanlagda betydelsen. Utgående från detta 

kan man konstatera, att den motorcykelintresserade konsumenten sätter en hög vikt vid 

motorcykelns märke och tillverkarna av bromsar och stötdämpning. 

Tabell 3: Delnyttan för respektive attributnivå och relativa betydelsen av attributen 

 

 

För en djupare insikt i attributens påverkan av de val som respondenterna gjort, undersöker 

man delnyttan för varje attributnivå. Avsikten med detta är, först och främst, att kunna 

iaktta hur de olika attributnivåerna värdesätts sinsemellan av konsumenterna. Samtidigt får 

man också en förståelse för hur respektive attributnivå bidrar med att bygga upp den 

upplevda totalnyttan. Delnyttorna ges på en skala mellan 3 och -3 där ett värde på 3 

innebär högsta möjliga nytta och ett värde på -3 innebär minsta möjliga nytta. Summan av 

de olika delnyttorna för ett attribut är alltid noll. Vid tolkning av delnyttor för de olika 

attributnivåerna, bör man observera att delnyttornas värden kan jämföras endast inom 
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samma attribut (Curry, 1997). Till exempel, kan Hondas delnytta jämföras med Yamahas 

eller Suzukis, men inte med Brembos eller Showas.  

De delnyttor för de olika attributnivåerna som erhållits med conjoint-analysen, presenteras 

i tabell 3. Ur resultaten kan det avläsas, att Honda är det motorcykelmärke som värdesätts 

högst av respondenterna i undersökningen. Delnyttan av Honda som tillverkare var 0,447. 

Suzuki, som värderades näst bäst av respondenterna, fick en delnytta på -0,049 medan 

Yamaha värderades sämst, med en delnytta på -0,398. Genom att beakta både 

motorcykeltillverkarens höga relativa betydelse (34,0 procent) och de relativt små 

skillnaderna mellan delnyttorna för de tre märkena, kan man dra slutsatsen att flera av 

respondenterna har starka känslor, både för och emot, de tre motorcykelmärken som är 

representerade. Detta ger ytterligare belägg för iakttagelsen, att motorcykeltillverkarens 

varumärke har en stor betydelse för konsumentens preferenser. Denna slutsats förstärks 

ytterligare då man betraktar de enskilda respondenternas svar närmare i figur 8. Ur figuren 

kan avläsas varje respondents delnytta för de tre motorcykeltillverkarna. Till exempel är 

respondent nummer 1:s delnytta 3,00 för Honda, 0,00 för Yamaha och -3,00 för Suzuki. 

Detta kan tolkas som att den ifrågavarande konsumenten har mycket starka positiva 

känslor till Honda och är inte alls intresserad av Suzuki som motorcykelmärke. Yamaha 

placerar sig mellan dessa två ytterligheter. Ur figuren kan man notera att flera andra 

respondenter hade likadana starka känslor för och emot något av de tre 

motorcykelmärkena.  

Angående respondenternas värdesättning av bromsarnas tillverkare på en motorcykel, finns 

det en tillverkare som är över alla andra. Brembo är det överlägset populäraste märket på 

motorcykelns bromsar, med en delnytta på 1,033. Skillnaden mellan Brembo och Nissin, 

som hade den näst bästa delnyttan med -0,203, är avsevärd. Det minst populära alternativet 

var tillverkarens egna bromssystem (OEM), som värderades lägst med delnyttan -0,829. 

Resultaten för attributnivån ”bromsar” kommer att diskuteras mer ingående senare i detta 

arbete. 
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Figur 8. De enskilda respondenternas delnyttor för motorcykelmärke 

 

Om det fanns ett alternativ över de andra inom attributet ”bromsar”, kan detsamma även 

konstateras för ”stötdämpning”. Enligt resultaten av conjoint-analysen, är stötdämpare av 

märket Öhlins överlägset bäst värdesatta bland respondenterna i denna undersökning. 

Öhlins-stötdämpare ger enligt undersökningen en delnytta på hela 1,374. Showa är på 

andra plats i popularitet med delnyttan -0,309 och tillverkarens egna alternativ, OEM, är 

det minst prefererade alternativet med delnytta på -1,065. Konsumenternas preferenser för 

olika tillverkare av stötdämpare kommer att behandlas på en djupare nivå senare i detta 

kapitel. 

Det fjärde attributet ”teknisk innovation”, som representerades av egenskapen antispinn, 

hade två alternativ: med antispinn och utan antispinn. Här prefererade respondenterna som 

värderat denna egenskap med en delnytta på 0,354. Alternativet ”utan antispinn” fick 
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delnyttan -0,354 och var därmed det alternativ som prefererades minst. Då man ser på de 

individuella respondenternas svar, som presenteras nedan i figur 9, kan man dra slutsatsen 

att vissa respondenter uppskattar denna nya tekniska egenskap högt, medan det i vissa 

respondenters delnyttor kan observeras ett motstånd mot den nya tekniken. 

 

 

Figur 9. De enskilda respondenternas delnyttor för antispinn 

Eftersom delnyttorna alla är givna på en gemensam skala, är det möjligt att addera ihop 

dem och därmed erhålla en totalnytta för alla kombinationer. Summan av kombinationen 

av delnyttor adderas sedan med den av conjoint-analysen erhållna konstant 4,882 för att få 

totalnyttan av kombinationen. Till exempel, kan vi räkna ut totalnyttan av en Honda-

motorcykel, med Brembo-bromsar, Öhlins-stötdämpning och antispinn på följande sätt: 

delnytta (tillverkare) + delnytta (bromsar) + delnytta (stötdämpning) + delnytta (teknisk 

innovation) + konstant = totalnytta 
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eller 

0,447 + 1,033 + 1,374 + 0,354 + 4,882 = 8,090 

Den totala av konsumenten upplevda nyttan för denna produktprofil är alltså 8,090. Detta 

gjorde denna produktprofil till den mest populära. Totalnyttorna för alla produktprofilerna 

kan hittas i bilaga 5. De olika totalnyttorna kommer att behandlas mer ingående senare i 

detta kapitel. 

 

4.2.2 Värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot andra 

produktattribut 

 

Den första forskningsfrågan i syftet av denna studie är att undersöka konsumentens 

värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot andra produktattribut, som 

motorcykelmärke och tekniska innovationer. För att uppnå detta syfte, inkluderades 

attributen motorcykelmärke och antispinn med i conjoint–analysen. Utgående från de 

resultat som erhölls, kan värdesättningen av ingrediensvarumärken gentemot andra 

produktattribut bedömas.  

Den relativa betydelsen av de olika attributen, som redan kort behandlats i tabell 2, 

sammanställs i figur 10. Den relativa betydelsen av de olika attributen, ger konsumentens 

preferens gentemot de andra attributen som mättes. Det visade sig att motorcykelns 

tillverkare med 34,0 procent var det viktigaste attributet, som därmed värdesattes högst av 

respondenterna. Detta var också väntat, särskilt i en undersökning där de ledande 

motorcykeltillverkarna medverkade. Stötdämpning värdesattes, med 27,2 procent, som det 

näst betydelsefulla attributet. Skillnaden mellan attributen stötdämpning och 

motorcykelmärke är inte alls så stor som man kunde ha väntat sig. De tre marknadsledande 

japanska tillverkarna Honda, Yamaha och Suzuki är i en helt annan storleksklass än Öhlins 

eller Showa, vilket naturligtvis återspeglas i bl.a. varumärkets igenkänning. Om man 

jämför den relativa betydelsen av motorcykelns tillverkare med bromsarnas tillverkare 

(22,9 procent), är motorcykelmärke klart viktigare för respondenterna. Hursomhelst, kan 

man ändå konstatera att även tillverkaren på motorcykelns bromsar har en betydelse för 

den motorcykelintresserade konsumenten. Då man jämför den relativa betydelsen av 
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tillverkaren av bromsar eller stötdämpning, med en ny teknisk innovation som antispinn, 

kan man klart konstatera att tillverkaren av bromssystem (22,9 procent) och stötdämpning 

(27,2 procent) är klart viktigare för respondenterna än antispinn (15,9 procent). Det är även 

intressant att notera den sammanlagda betydelsen av attributen bromsar och stötdämpning, 

som är 50,1 procent. Tillsammans värdesätts dessa två attribut betydligt högre än 

motorcykelmärke (34,0 procent) men enbart marginellt högre än kombinationen av 

motorcykelmärke och teknisk innovation (34,0 + 15,9 = 49,9 procent).  

 

 

Figur 10. Relativ betydelse av attributen (givet i procent) 

Sammanfattningsvis kan man utgående från resultaten fastställa, att motorcykelmärke är 

viktigare än ett enskilt ingrediensvarumärke vid köp av en motorcykel. Men 

kombinationen av ingrediensvarumärkena för bromsar och stötdämpning, utgör 

tillsammans en betydligt viktigare faktor än motorcykelmärke ensamt. Dock har 

kombinationen bromsar och stötdämpning en i praktiken lika stor betydelse som 

kombinationen motorcykelmärke och teknisk innovation. Ur resultaten framgår det klart, 

att märket på bromsarna och stötdämpningen också skilt för sig har en stor betydelse för 

konsumentens beslut. Man kan även utgående från resultaten konstatera, att varumärket på 
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bromsar eller stötdämpning enskilt är betydligt viktigare än attributet teknisk innovation, 

som här representerades av antispinn. 

4.2.3 Värdesättning av två ingrediensvarumärken i samma produkt 

 

Den andra forskningsfrågan hade målsättningen att undersöka konsumentens värdesättning 

av två ingrediensvarumärken i samma produkt. För att kunna svara på denna 

forskningsfråga, kommer konsumentens relativa betydelse av två ingrediensvarumärken att 

diskuteras och skillnaden i totalnytta beroende på antalet ingrediensvarumärken att 

jämföras. 

Redan i föregående avsnitt 5.5.2 Värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot andra 

produktattribut kunde det fastställas, att kombinationen av två ingrediensvarumärken har 

en betydlig inverkan (50,1 procent) på den motorcykelintresserade konsumentens val vid 

köp av en motorcykel. Tillsammans har märket på bromsar och stötdämpning en betydligt 

större inverkan på konsumentens preferenser än varumärket på motorcykeln. Attributen 

bromsar (22,9 procent) eller stötdämpare (27,2 procent) har skilt för sig en mindre 

betydelse än motorcykelmärket (34,0 procent). Detta indikerar på att den 

motorcykelintresserade konsumenten värdesätter en motorcykel med två 

ingrediensvarumärken högre än en motorcykel med enbart ett ingrediensvarumärke. Det 

bör dock noteras, att detta gäller för ingrediensvarumärken för komponenterna bromsar och 

stötdämpning på en motorcykel, dvs. två viktiga attribut i en tekniskt komplicerad produkt.  

Genom att jämföra totalnyttorna för olika kombinationer, får man en konkret bild av hur 

två ingrediensvarumärken värdesätts i samma produkt. Tabell 4 presenterar totalnyttor för 

olika komponenter på en Honda motorcykel med antispinn. Totalnyttorna är ordnade enligt 

ingrediensvarumärke. För jämförelsens skull, har även alternativ nummer 41 inkluderats. 

Detta alternativ anger totalnyttan för kombinationen med OEM komponenter.  
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Tabell 4. Totalnyttor för kombinationer med Brembo, Nissin, Öhlins, Showa och OEM 

 

 

Ur tabellen kan avläsas, för det första, att ett ingrediensvarumärke medför ett mervärde för 

den motorcykelintresserade konsumenten. Denna slutsats kan fastslås, genom att jämföra 

kombinationerna med två, en och inga ingrediensvarumärken. Till exempel, har 

kombinationen med Brembo och Öhlins (nummer 1) totalnyttan 8,090, som kan jämföras 

med Brembo och OEM (nummer 16) med totalnyttan 5,651 och slutligen med 

kombinationen som innehåller komponenterna OEM och OEM (nummer 41) med en 

totalnytta på endast 3,789. En intressant iakttagelse är att alternativet med OEM-bromsar 

och Öhlins-stötdämpning (totalnyttan 6,228) värdesätts högre än motorcykeln med bromsar 

av Nissin och Showa stötdämpning (5,171). Detta leder fram till slutsatsen, att en produkt 

med ett mycket starkt ingrediensvarumärke och tillverkarens eget varumärke (OEM) i 

vissa fall kan värdesättas högre än en produkt med två medelstarka ingrediensvarumärken. 
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Överlag kan man ändå säga att en produkt med ett ingrediensvarumärke värderas högre än 

samma produkt utan ingrediensvarumärke och med allt annat lika, värderas samma produkt 

med två ingrediensvarumärken högre än med enbart ett ingrediensvarumärke. För det 

andra, finns det även en skillnad mellan värdesättningen av ingrediensvarumärken, 

beroende på vilken komponent det är frågan om. Kombinationen OEM-bromsar och 

Öhlins-stötdämpning (totalnytta 6,228) värdesätts högre än kombinationen med Brembo-

bromsar och OEM-stötdämpning (totalnytta 5,651).  

Som sammanfattande svar på den andra forskningsfrågan om värdesättning av två 

ingrediensvarumärken i samma produkt, kan man utgående från dessa resultat göra två 

slutsatser. För det första, att en produkt med ett ingrediensvarumärke värdesätts högre än 

samma produkt med tillverkarens eget varumärke (OEM). Samtidigt värdesätts samma 

produkt med två ingrediensvarumärken högre än den med enbart ett. Här bör man dock 

notera, att undantag kan finnas ifall det är fråga om en kombination av två medelstarka 

ingrediensvarumärken som jämförs med en produkt som har ett mycket starkt varumärke 

och en andra komponent med tillverkarens eget varumärke. För det andra, kan man 

fastställa att värdesättningen av ingrediensvarumärken är beroende på vilken komponent de 

står för i slutprodukten.  

 

4.2.4 Värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot tillverkarens 

eget varumärke  

 

Den tredje forskningsfrågan var att undersöka konsumentens värdesättning av två 

konkurrerande ingrediensvarumärken och hur dessa värdesätts i förhållande till samma 

komponent med motorcykeltillverkarens varumärke. För denna forskningsfråga är det alltså 

av intresse att undersöka skillnaden i konsumenternas värdesättning av två konkurrerande 

ingrediensvarumärken, som t.ex. Brembo och Nissin eller Öhlins och Showa, samt att 

jämföra deras värdesättning med samma komponent med tillverkarens eget varumärke 

(OEM).   

Figur 11 sammanställer delnyttorna för olika varumärken på bromssystemet. Det kan 

noteras att det finns märkbara skillnader mellan de olika alternativen. Brembo värdesätts 

absolut högst, med en delnytta på 1,033. Motsvarande delnytta för det konkurrerande 
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ingrediensvarumärket Nissin är -0,203, medan tillverkarens eget varumärke (OEM) 

värdesattes lägst med en delnytta på -0,829. De absoluta skillnaderna i delnyttor är 1,236 

mellan Brembo och Nissin, 1,862 mellan Brembo och OEM samt 0,626 mellan Nissin och 

OEM. Utgående från dessa resultat, prefererades Brembo alltså mycket tydligt framom 

Nissin och alternativet med OEM. Nissin värdesattes dock tydligt högre än tillverkarens 

eget alternativ.  

 

Figur 11. Delnyttor för olika varumärken på bromsar  

Respondenternas värdesättning av de olika alternativen för motorcykelns stötdämpning 

presenteras i figur 12. Här kan man urskilja ännu större skillnader jämfört med 

ingrediensvarumärkets betydelse som tillverkare av bromssystem. Öhlins, med en delnytta 

på 1,374, är betydligt högre värdesatt än sin konkurrent Showa, vars delnytta är -0,309. 

Alternativet med tillverkarens eget varumärke värdesätts minst och får en delnytta på 

enbart -1,065. De absoluta skillnaderna mellan de olika ingrediensvarumärkena för 

stötdämpning är betydande. Skillnaden i absolut delnytta mellan Öhlins och Showa är 

1,683 och mellan Öhlins och OEM hela 2,439. Showas absoluta delnytta var 0,756 högre 

än tillverkarens eget alternativ (OEM). Det existerar alltså en betydlig skillnad i 

värdesättningen mellan ingrediensvarumärkena och tillverkarens eget varumärke (OEM) 

när det gäller stötdämpning. Öhlins var det märke som värdesattes högst, med en 
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betydande skillnad till konkurrenten Showa och OEM. Samtidigt fanns det en klar 

preferens för Showa framom alternativet med OEM. 

 

Figur 12. Delnyttor för olika varumärken på stötdämpning 

Dessa slutsatser kan även göras genom att observera skillnaderna i totalnytta mellan 

ingrediensvarumärkena och OEM. De kombinationer som valts för jämförelsen 

presenterades i tabell 4. Kombinationen med Brembo och Öhlins (totalnytta 8,090) har en 

klart bättre totalnytta än den med Brembo och Showa (totalnytta 6,407). Även 

kombinationen Brembo med Öhlins (totalnytta 8,090) är klart högre värdesatt än den med 

Nissin och Öhlins (totalnytta 6,854). Om kombinationen med Brembo och Öhlins 

(totalnytta 8,090) jämförs med den som innehåller Nissin och Showa (totalnytta 5,171), 

kan man klart konstatera att skillnaden mellan de olika ingrediensvarumärkena är 

betydande. Då man jämför totalnyttan av motorcyklarna som innehåller 

ingrediensvarumärken, med de motorcyklar som använder enbart ett ingrediensvarumärke 

eller inget ingrediensvarumärke alls, kan man urskilja en tydligt högre värdesättning av de 

alternativ som använder ingrediensvarumärken. Alternativen (se tabell 4) med Brembo och 

Öhlins (totalnytta 8,090), Nissin och Öhlins (totalnytta 6,854) och Brembo och Showa 

(totalnytta 6,407) har alla en högre totalnytta än alternativen med en komponent med 

tillverkarens eget varumärke (OEM). Det alternativ med en OEM-komponent som 

värderades högst var med OEM-bromsar och Öhlins stötdämpning, som fick en totalnytta 
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på 6,228. Detta alternativ värderades högre än det med Nissin och Showa (5,171), vilket är 

en klar indikation på att de ingrediensvarumärken som jämförts i denna undersökning 

bidrar med varierande värde för konsumenten. 

Undersökningen gav ett tydligt svar på den tredje forskningsfrågan om konsumentens 

värdesättning av konkurrerande ingrediensvarumärken och komponenten med 

motorcykeltillverkarens varumärke. Det finns en klar skillnad mellan olika 

ingrediensvarumärken. Detta är en föga överraskande, men ändå intressant, slutsats. Det 

visade sig att ingrediensvarumärken värdesattes högre än samma komponent med 

tillverkarens eget varumärke. För starka ingrediensvarumärken var skillnaden i 

värdesättning mycket betydande. Det kan även konstateras att även ett medelstarkt 

ingrediensvarumärke värdesätts, åtminstone i detta fall, högre än tillverkarens eget 

varumärke.  

 

4.2.5 Analys per segment 

 

Den fjärde och sista forskningsfrågan var att undersöka om det finns segment av 

konsumenter som värdesätter användningen av ingrediensvarumärken på olika sätt. För att 

skapa olika segment som grund för denna forskningsfråga, samlades bakgrundsinformation 

om respondenterna. Utgående från denna bakgrundsinformation kunde respondenterna 

segmenteras på tre olika grunder: typ av motorcykel, erfarenhet och hur många kilometer 

respondenterna kör per år. Därefter utfördes conjoint-analyser för de olika segmenten. I 

följande avsnitt kommer resultaten som erhållits utgående från de olika segmenten att 

presenteras. 

 

4.2.5.1 Motorcykelmodell 

 

Den första grunden för segmentering var den typ av motorcykel som respondenten har till 

sitt förfogande. Motorcykelmodellerna indelades i fem olika klasser: sport, allround, 

touring, custom och övriga. Resultaten av conjoint-analysen baserat på denna 

segmentering, presenteras i tabell 5.  
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Tabell 5. Delnyttor för respektive attributnivå och relativa betydelsen av attributen 

utgående från respondentens motorcykelmodell 

 

 

Segmentet övrig består av endast två respondenter och kommer därmed inte att beaktas. 

Överlag kan man säga att de skillnader, som kunde upptäckas utgående från denna 

segmentering, var rätt små. De olika attributen hade samma rangordning för alla 

segmenten, dvs. motorcykelns tillverkare var det viktigaste attributet, följt av 

stötdämpning, bromsar och teknisk innovation. Hursomhelst kan några intressanta resultat 

lyftas fram.  

Motorcykelns märke är en aning viktigare för de respondenter som kör med en 

sportmotorcykel och custom-motorcykel. Touring-motorcyklisterna värdesatte motorcykel-

märket Yamaha högre än Suzuki, men annars var rangordningen den samma: Honda 

värdesattes högts, följt av Suzuki och Yamaha. 

För sportmotorcyklisterna var märket på bromsarna viktigare än för de andra segmenten 

och för detta segment var ingrediensvarumärket Brembo speciellt viktigt. Brembo fick sin 

högsta delnytta, 1,167 just i detta segment. För övrigt kan man notera att bromssystemets 

tillverkare var mindre viktigt för custom-motorcyklisterna (19,260 procent) än för de andra 

segmenten. 
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Stötdämpning var ett viktigt attribut för alla segment, med Öhlins som mycket tydlig etta. 

Särskilt sportmotorcyklisterna uppskattade den av Öhlins tillverkade stötdämpningen. Det 

intressanta för detta attribut är, att det verkar vara mycket viktigt för alla typer av 

motorcyklister. 

Attributet teknisk innovation värdesattes minst av de fyra attributen. Det var möjligen en 

aning överraskande att attributet antispinn sågs som speciellt oviktigt för 

sportmotorcyklisterna (11,376 procent). Detta är överraskande med tanke på att denna 

tekniska innovation härstammar just från motorsportsvärlden. För övrigt kan man även 

notera att custom-motorcyklister som segment valde bort attributet teknisk innovation, dvs. 

de värdesatte motorcyklar utan antispinn högre än de med denna egenskap.  

 

4.2.5.2 Erfarenhet 

 

Den andra segmenteringsvariabeln utgjordes av motorcyklistens erfarenhet. 

Respondenterna delades in i tre segment utgående från hur länge de hållit på med 

motorcykling: 9 år eller mindre, 10-19 år och 20 år eller mer. Delnyttorna och relativa 

betydelserna för de olika segmenten presenteras i tabell 6. Även här var de olika attributens 

rangordning densamma: tillverkare, stötdämpning, bromsar och teknisk innovation. De 

intressanta resultat som erhölls genom denna segmentering presenteras i följande stycke. 
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Tabell 6. Delnyttor för respektive attributnivå och relativa betydelsen av attributen 

utgående från respondentens erfarenhet 

 

 

Motorcykelns tillverkare var alltså även här det viktigaste attributet för alla segmenten. Det 

var intressant att notera att, Yamaha verkar vara den mest populära motorcykeltillverkaren 

för mindre erfarna motorcyklister. Detta segment satte också speciellt hög vikt på 

tillverkaren av motorcykelns bromsar jämfört med de andra segmenten. Alla tre segmenten 

värdesatte motorcykelns stötdämpning som det andra viktigaste attributet, med Öhlins som 

mycket klar etta före Showa och tillverkarens eget varumärke (OEM). Noterbart här är att 

de medelerfarna (10-19 år) motorcyklisterna satte märkbart mindre vikt på 

stötdämpningens tillverkare jämfört med de andra segmenten. Om attributet teknisk 

innovation, skulle man kunna notera att de mindre erfarna motorcyklisterna värdesatte 

egenskapen antispinn, medan de mest erfarna (20 år eller mer) var mer tveksamma. 

Speciellt viktigt var detta attribut för de respondenter som hållit på med motorcykling i 10-

19 år. 
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4.2.5.3 Motorcyklingsintensitet 

 

I den tredje typen av segmentering, delades respondenterna in i två grupper baserat på 

deras motorcyklingsintensitet, dvs. hur många kilometer de uppskattar sig köra per år. För 

att kunna skilja på de respondenterna som kör mer än medelmotorcyklisten, indelades 

respondenterna i två olika segment: de som kör under 10 000 km och de som kör 10 000 

km eller mer. Resultatet av den conjoint-analys som gjordes utgående från denna 

segmentering presenteras i tabell 7. 

Tabell 7. Delnyttor för respektive attributnivå och relativa betydelsen av attributen 

utgående från respondentens motorcyklingsintensitet (km per år) 

 

Även för denna segmentering var rangordningen för de olika attributen densamma som för 

de andra, med tillverkare som det viktigaste, följt av stötdämpning, bromsar och teknisk 

innovation. Den första intressanta iakttagelsen som kan göras utgående från denna 

segmentering är att motorcykeltillverkaren Honda värderas märkbart högre av de hög-

intensiva motorcyklisterna (0,844) jämfört med dess värdesättning överlag (0,447). Detta 

tyder på att Honda har en god marknadspotential i det segment av motorcyklister som kör 

mycket. Bromsarnas tillverkare var en viktig faktor för de båda segmenten, även om detta 
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attribut hade en större betydelse för de låg-intensiva motorcyklisterna. Bägge segment, 

men särskilt den högintensiva, hade en stark preferens för bromsar av märket Brembo. 

Intressant och aningen överraskande är att notera, att de motorcyklister som kör mycket 

sätter en betydligt lägre relativ betydelse på attributet stötdämpning, med enbart 25,751 

procent. En intressant iakttagelse är även att det högintensiva segmentet satte en relativt 

stor betydelse på attributet teknisk innovation med antispinn (19,461 procent och delnyttan 

0,700). Detta är betydligt mer än den relativa betydelsen för detta attribut och attributnivå 

som erhölls ur helhetsanalysen (15,888 procent och 0,354). 
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5 DISKUSSION 

 

Detta kapitel diskuterar resultaten utgående från den teoretiska referensram som byggts 

upp samt presenterar praktiska implikationer för studien. Diskussionen inleds med en 

generell diskussion av resultaten, varefter de fyra forskningsfrågorna diskuteras mer 

ingående. Efter detta följer en diskussion om studiens praktiska implikationer och förslag 

för fortsatt forskning.  

 

5.1 Värdesättning av ingrediensvarumärken 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur den motorcykelintresserade konsumenten 

värdesätter ingrediensvarumärken vid köp av en motorcykel. I detta avsnitt kommer en 

generell diskussion att föras, som behandlar konsumentens värdesättning av 

ingrediensvarumärken i en komplex produkt, som i denna studie representerades av 

motorcyklar.  

Ur resultaten av denna studie kunde man dra slutsatsen att konsumenten värdesätter 

ingrediensvarumärken högt i en komplex produkt som en motorcykel. Det visade sig att det 

fanns betydande skillnader mellan de olika ingrediensvarumärkena och att det kunde 

urskiljas en tydlig preferens för ingrediensvarumärken framom samma komponent med 

tillverkarens varumärke (OEM). Det är alltså klart att användningen av 

ingrediensvarumärken i komplexa produkter uppskattas av konsumenterna.  

Denna diskussion strävar till att förklara varför användningen av ingrediensvarumärken i 

motorcyklar värdesätts så högt av de motorcykelintresserade konsumenterna. Med den 

teoretiska referensramen som bakgrund, kan man urskilja sex faktorer som gör att 

konsumenterna värdesätter användningen av ingrediensvarumärken i motorcyklar. För det 

första, är motorcyklar erfarenhetsprodukter vars kvalitet är svår att uppskatta före köpet. 

Detta bidrar till att det finns ett klart behov av varumärken, både tillverkarens varumärke 

och ingrediensvarumärken, som fungerar som tecken på kvalitet (Rao och Ruekert, 1994 

och Rao, Qu och Ruekert, 1999). Detta är ett utmärkande krav för komplexa tekniska 

produkter och förklarar till en del varför konsumenterna värdesatte användningen av 

ingrediensvarumärken i motorcyklar så högt. Baserat på denna undersökning, kan man 
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klart se det behov som konsumenterna har för varumärken som tecken på kvalitet för 

erfarenhetsprodukter. Detta gäller både för tillverkarens varumärke, som för 

ingrediensvarumärken.  

För det andra, har de ingrediensvarumärken som inkluderades i denna studie en stor 

betydelse för slutproduktens funktion, vilket är kännetecknande för ett framgångsrikt 

ingrediensvarumärke (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). Både bromsar och 

stötdämpning har en avgörande roll för funktionen av motorcyklar, både vad gäller 

köregenskaper och säkerhet. Undersökningens resultat bekräftar att dessa två egenskaper 

anses vara viktiga för en motorcykel och att starka ingrediensvarumärken för dessa 

komponenter kan avsevärt öka på slutproduktens värdesättning. Detta bekräftar det resultat 

som presenterats av Boatwright, Kadande och Lu (2008) som noterade stötdämpningen 

som det viktigaste attributet vid val av motorcykel och även kom fram till att bromsarna är 

ett av de attribut som har en betydelse för konsumenten.  

För det tredje, skall konsumenten kunna skilja på ingrediensvarumärket och tillverkarens 

varumärke, så ett ingrediensvarumärket kan bygga upp en egen identitet (Beuk, Chandler, 

Luczak och Pfoertsch, 2007). Även detta krav uppfylls av de ingrediensvarumärken som 

undersöktes. Både bromsarna och stötdämpningen är mycket synliga komponenter på en 

motorcykel, vilket är en gynnsam förutsättning för bildandet av en egen identitet. Detta 

utnyttjas skickligt av särskilt Öhlins och Brembo. Till exempel, har Öhlins redan länge 

konsistent använt sig av den synliga gula färgen på sina bakre stötdämpare och både Öhlins 

och Brembo placerar alltid sina logotyper synligt på slutprodukten (Öhlins, 2011 och 

Brembo, 2011). Detta förbättrar logotypens synlighet på slutprodukten och gör den därmed 

lätt igenkännbar för konsumenten. Av resultaten kan man klart läsa att Brembo, Nissin, 

Öhlins och Showa har utvecklat en egen identitet och de känns igen av de 

motorcykelintresserade konsumenterna.  

För det fjärde, existerar det en klar passform mellan tillverkarens varumärken och de 

ingrediensvarumärken som undersöktes. Denna passform är en förutsättning för att 

konsumenten skall kunna se samarbetet som meningsfullt och därmed sätta värde på 

användningen av ingrediensvarumärket (Simonin och Ruth, 1998). Det existerar en 

naturlig passform, kallad komplement, mellan bromsarna samt stötdämpningen och en 

motorcykel (Aaker och Keller, 1990). För både bromsar och stötdämpning är denna 
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passform självklar, eftersom en motorcykel inte skulle fungera utan dessa komponenter. 

Även passformen mellan motorcykeltillverkarens varumärke och ingrediensvarumärket är i 

detta fall uppenbar, tack vare att Öhlins, Showa, Brembo och Nissin alla har en lång 

tradition av tillverkning av dessa komponenter bakom sig. Möjligtvis kunde passformen 

vara mindre självklar ifall en komponentleverantör från en helt annan bransch försökte 

komma in på marknaden. 

För det femte, är en motorcykel en produkt med högt engagemang, vilket innebär att ett 

ingrediensvarumärke kan betona betydelsen av en egenskap (Hillyer och Tikoo, 1995). 

Detta kan medföra, att konsumenterna tack vare ingrediensvarumärken sätter ännu större 

vikt på de komponenter som de representerar. Åtminstone tyder resultaten av denna 

undersökning på att den motorcykelintresserade konsumenten sätter stor betydelse på 

komponenterna bromsar och stötdämpning. Det är möjligt att denna betydelse betonas av 

användningen av ingrediensvarumärken. Utgående från denna undersökning är det dock 

omöjligt att dra några mer långtgående slutsatser om denna effekt. 

Slutligen, för det sjätte, kan man se populariteten av ingrediensvarumärken och deras 

utbredda användning i motorcykelbranschen (bilaga 2) som ett resultat av branschens 

struktur. I förhållande till marknadens storlek (bilaga 1) finns det en stor mängd olika 

motorcykelmärken på marknaden, men endast ett fåtal leverantörer av bromsar och 

stötdämpning. Detta identifierades av Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch (2007) som 

en gynnsam förutsättning för ingrediensvarumärken. Förutom tillverkarnas egna alternativ 

(OEM) används det endast tre olika tillverkare av bromssystem och sex olika tillverkare av 

stötdämpning (bilaga 2). Det är alltså klart, att motorcykelbranschen erbjuder 

komponentleverantörerna goda möjligheter att bygga upp starka ingrediensvarumärken.  

I detta avsnitt diskuterades de bakomliggande orsakerna till att ingrediensvarumärken 

värdesätts av konsumenten i en komplex produkt som en motorcykel. Det framgår klart att 

de motorcykelintresserade konsumenterna värdesätter användningen av 

ingrediensvarumärken, särskilt för viktiga komponenter som bromsar och stötdämpning. 

Detta kapitel har diskuterat de bakomliggande orsakerna till konsumenternas värdesättning 

av ingrediensvarumärken i motorcyklar och andra komplexa produkter. I följande avsnitt 

kommer undersökningens resultat att diskuteras utgående från de fyra forskningsfrågorna. 
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5.1.2 Värdesättning av ingrediensvarumärkens gentemot andra 

produktattribut 

 

Den första specifika forskningsfrågan hade som målsättning att undersöka konsumentens 

värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot andra produktattribut, som 

motorcykelmärke och tekniska innovationer. Ur undersökningens resultat kunde man 

utläsa, att motorcykelmärke är det viktigaste attributet vid val av motorcykel. Därefter 

följer i viktighetsordning stötdämpning, bromsar och teknisk innovation. Det framgår klart 

att märket på både stötdämpning och bromsar är av betydelse för konsumenten. 

Tillsammans har dessa, inom ramen för denna undersökning, en betydligt större inverkan 

på konsumentens beslut än motorcykelns tillverkare.  

Vid värdesättning av en slutprodukt, som en motorcykel, domineras konsumentens 

värdesättning av tillverkarens varumärke. Detta kallas dominanseffekten, som alltså 

innebär att om ett varumärke i en varumärkesallians anses av konsumenten som 

dominerande, kommer detta varumärke att ha mer inflytande på värderingen av 

slutprodukten än de andra varumärkena i alliansen (Jun, Park och Shocker, 1996). 

Konsumenterna köper och äger först och främst en Honda, Yamaha, Suzuki eller BMW 

och identifierar med märket på motorcykeln. Det är alltså naturligt att motorcykelns 

varumärke dominerar över även starka ingrediensvarumärken som Öhlins och Brembo. 

Detta framgår tydligt av resultaten i undersökningen: konsumentens värdesättning av de 

olika motorcykelmodellerna domineras av tillverkarens varumärke. Dominanseffekten 

modifierar styrkan på de olika varumärkenas inverkan på konsumentens värderingar av 

slutprodukten (figur 8). Om tillverkarens varumärke dominerar klart över 

ingrediensvarumärket, kommer också effekten av ingrediensvarumärket att vara mindre. 

Däremot leder en mer jämställd relation mellan tillverkarens varumärke och 

ingrediensvarumärket, till en större roll för ingrediensvarumärket. Tack vare 

motorcykelmärkets naturliga dominans över ingrediensvarumärken och eftersom 

undersökningen genomfördes med tre marknadsledande och därmed välkända 

motorcykeltillverkare, kan man utgå ifrån en dominerande position för 

motorcykeltillverkarna gentemot ingrediensvarumärkena. En intressant frågeställning är 

om situationen skulle ha varit densamma om man gjort undersökningen med mer 

marginella motorcykeltillverkare? Möjligtvis skulle ingrediensvarumärkena i det fallet ha 
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haft en ännu mer betydande inverkan på konsumenternas värdering av slutprodukten. 

Komponentens betydelse för slutprodukten är en annan faktor som inverkar på hur 

konsumenten beaktar de olika ingrediensvarumärkena då han eller hon formar sin åsikt om 

slutprodukten (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). Som redan tidigare 

konstaterats, har en motorcykels bromsar och stötdämpning en stor betydelse för 

funktionen av slutprodukten. Detta syns också tydligt ur resultaten. 

Det är intressant att notera, att bromsar och stötdämpare tillsammans har en större 

betydelse på konsumentens beslut än motorcykelns tillverkare. Även om man tar i hänsyn 

att antalet undersökta attribut i denna undersökning var begränsat, ger detta ändå en 

indikation på den potential som ingrediensvarumärken innehar. Detta leder till slutsatsen 

att en tillverkare med mindre märkesvärde, har möjlighet att eliminera eller minska på en 

marknadsledande konkurrents fördel genom användning av ingrediensvarumärken. Denna 

iakttagelse stöds av McCarthy och Norris (1999), som noterade att en marknadsledares 

fördel kan reduceras av marknadsutmanaren genom användningen av ett 

ingrediensvarumärke som fungerar som tecken på kvalitet. Man kan notera att denna 

strategi tillämpas av mindre tillverkare som Triumph, Ducati och KTM, som betonar 

användningen av ingrediensvarumärken i sin marknadsföring. 

Med intresse kan också noteras att de motorcykelintresserade konsumenterna värdesätter 

ingrediensvarumärken högre än en teknisk innovation, som i denna undersökning 

representerades av antispinnsystem. Man kan visserligen spekulera ifall resultatet hade 

varit annorlunda, om undersökningen gjorts med en annan teknisk innovation eller flera 

attribut. Till exempel är ABS-bromsar en egenskap som börjar vara rätt vanligt för 

motorcyklar och uppskattas säkert högt av flera motorcykelintresserade konsumenter. 

Valet av antispinn är dock motiverat i och med att det uttryckligen var meningen att 

jämföra ingrediensvarumärken och en teknisk innovation, dvs. en nyhet som ännu inte 

finns tillgänglig för alla motorcykelmodeller. Hursomhelst är det en aning överraskande, 

att attributet teknisk innovation inte värdesattes högre, men å andra sidan kan detta tolkas 

som en tydlig indikation på en hög värdesättning av de ingrediensmärkena som deltog i 

undersökningen. En annan möjlig förklaring till den högre värdesättningen av 

ingrediensvarumärken, är att de motorcykelintresserade konsumenterna ser bromsar och 

stötdämpning som så fundamentala komponenter på en motorcykel att de värdesätter 
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ingrediensvarumärken som tecken på kvalitet för dessa komponenter högre än en teknisk 

innovation som antispinn.  

 

5.1.3 Värdesättning av två ingrediensvarumärken i samma produkt 

 

Den andra forskningsfrågan i undersökningens syfte var att undersöka konsumentens 

värdesättning av två ingrediensvarumärken i samma produkt. För denna forskningsfråga 

kunde, utgående från undersökningens resultat, tre slutsatser göras. För det första, 

värdesattes en motorcykel med två ingrediensvarumärken högre än den med ett 

ingrediensvarumärke som i sin tur värdesattes högre än en motorcykel med enbart 

motorcykeltillverkarens eget varumärke (OEM). För det andra, kunde man dra slutsatsen 

att ingrediensvarumärken värdesätts olika beroende på komponentens betydelse för 

slutprodukten. För det tredje, kunde man notera att slutprodukten med två 

ingrediensvarumärken med högt märkesvärde värdesattes högre än samma produkt med 

ingrediensvarumärken med lägre märkesvärde. Dessa slutsatser diskuteras här mer 

ingående. 

Utgående från resultaten kunde man alltså klart slå fast att en motorcykel med två 

ingrediensvarumärken värdesätts högre än en med ett ingrediensvarumärke, förutsatt att 

allt annat är lika. Samtidigt prefereras en motorcykel med ett ingrediensvarumärke framom 

den med enbart tillverkarens eget varumärke (OEM). Alltså är två ingrediensvarumärken 

bättre än ett och ett är bättre än noll. Det bör noteras att en produkt med ett mycket starkt 

ingrediensvarumärke kan åstadkomma ett undantag till denna regel om det jämförs med en 

produkt med två medelstarka ingrediensvarumärken. I denna undersökning var Öhlins ett 

så uppskattat ingrediensvarumärke, att en motorcykel med enbart Öhlins som 

ingrediensvarumärke prefererades av konsumenterna framom samma produkt med 

ingrediensvarumärkena Nissin och Showa. Generellt sett kan man ändå dra slutsatsen, att 

en komplex produkt med två ingrediensvarumärken som är viktiga för slutproduktens 

funktion värdesätts högre än samma produkt med enbart ett ingrediensvarumärke och att 

ett ingrediensvarumärke som är betydelsefullt för slutproduktens funktion värdesätts högre 

av konsumenten än slutprodukten med enbart tillverkarens eget varumärke (OEM). Vid 

första inblick, står denna slutsats i strid med det resultat som presenterats av Voss och 
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Gammoh (2004). I sin undersökning kom de fram till att två ingrediensvarumärken inte 

medför en högre kvalitetsuppfattning för konsumenten jämfört med samma produkt med 

enbart ett ingrediensvarumärke. Resultatet av Voss och Gammoh (2004) kan vid första 

inblick verka motstridigt till den slutsats som dragits i denna studie, men då man tar i 

hänsyn att de främst koncentrerade sig på konsumentens kvalitetsuppfattning, inser man att 

detta inte är fallet. Detta poängteras även av Voss och Gammoh (2004), som noterar att 

även om ett andra ingrediensvarumärke inte nödvändigtvis förbättrar konsumentens 

kvalitetsuppfattning, kan flera ingrediensvarumärken fungera som signaler för olika 

attribut. Istället för att förbättra konsumentens kvalitetsuppfattning, breddar och fördjupar 

alltså ytterligare ingrediensvarumärken slutproduktens attributprofil (Hillyer och Tikoo, 

1995, Simonin och Ruth, 1998 och Desai och Keller, 2002). Ett möjligt antagande skulle 

kunna vara, att konsumentens kvalitetsuppfattning inte förbättras av att lägga till ytterligare 

ingrediensvarumärken, särskilt för motorcyklar tillverkade av kända märken som Honda, 

Yamaha och Suzuki. Detta skulle innebära, att den högre värdesättningen av produkten 

med två ingrediensvarumärken skulle vara resultatet av en förbättrad attributprofil. 

Utgående från denna undersökning kan man dock inte slutligt fastställa huruvida den ökade 

värdesättningen beror på förbättrad kvalitetsuppfattning eller attributprofil. Det som man 

till skillnad från tidigare forskning däremot kan fastställa, är att konsumenternas 

värdesättning av produkten förbättras om man ökar antalet ingrediensvarumärken som är 

betydelsefulla för slutproduktens funktion från ett till två. Detta kan bero på att 

konsumenterna upplever att kvaliteten förbättrats eller att attributprofilen breddats eller 

fördjupats.  

Det har redan tidigare diskuterats hur komponentens betydelse för slutprodukten samt dess 

komplexitet har en inverkan på hur konsumenten värdesätter användningen av 

ingrediensvarumärket (Beuk, Chandler, Luczak och Pfoertsch, 2007). Denna effekt 

skildras även i den sammanfattande modellen i figur 7. De olika ingrediensvarumärkenas 

effekt på konsumentens värdesättning av slutprodukten som innehåller flera 

ingrediensvarumärken varierar beroende på komponentens betydelse för slutproduktens 

funktion och dess komplexitet. Utgående från denna studie kan man dra slutsatsen, att 

motorcykelns bromsar och stötdämpning båda har en stor betydelse för slutproduktens 

funktion och att deras komplexitet är tillräckligt hög för att ingrediensvarumärken som 

Brembo, Nissin, Öhlins och Showa skall värdesättas högt av konsumenten. I denna 



96 

 

undersökning har värdesättningen av två relativt lika viktiga och komplexa komponenter 

undersökts. Ifall man istället jämfört värdesättningen av ett ingrediensvarumärke för en 

komponent som upplevs som mindre viktig och komplex med konsumentens värdesättning 

av märket på stötdämpningen eller bromsarna, skulle man antagligen ha kunnat hitta stora 

skillnader i värdesättningen av de olika ingrediensvarumärkena.  

Enligt Washburn et al (2000) är konsumentens värdesättning av märkesallianser beroende 

på alliansparternas märkesvärde. Slutprodukten innehållande varumärken med högt 

märkesvärde, värdesätts högre jämfört med produkten som innehåller ett eller flera 

varumärken med lägre märkesvärde (Washburn et al, 2000). Den här undersökningen 

mätte inte skilt de olika varumärkenas märkesvärde och därmed kan man inte ta ställning 

till hur mycket konsumenternas preferenser varierar med olika nivåer av märkesvärde. Man 

skulle dock kunna göra ett antagande om att de delnyttor som erhållits i conjoint-analysen 

även ger en indikation på de olika varumärkenas märkesvärde. Därmed skulle man kunna 

anta, att Honda har ett högre märkesvärde än Yamaha, Brembos märkesvärde är högre än 

Nissins och att Öhlins märkesvärde är högre än Showas. Med detta antagande skulle man 

kunna bekräfta det resultat som presenterades av Washburn et al (2000). Detta kan skildras 

genom att jämföra totalnyttan av Honda motorcykeln med Brembo och Öhlins, som är 

8,090, med totalnyttan av en Yamaha motorcykel med Nissin och Showa, som enbart är 

4,326. Med antagandet att den ur conjoint-analysen erhållna delnyttan ger en indikation på 

märkesvärdet, skulle man alltså kunna anta att konsumentens värdesättning av en 

slutprodukt varierar med de olika varumärkenas märkesvärde. Baserat på denna 

undersökning kan man dock inte fastställa några specifika slutsatser gällande 

märkesvärdets effekt på konsumentens värdesättning. För detta skulle det krävas en 

undersökning som mäter de deltagande varumärkenas märkesvärde. 

 

5.1.4 Värdesättning av ingrediensvarumärken och tillverkarens eget 

varumärke 

 

Den tredje forskningsfrågan i syftet var att undersöka konsumentens värdesättning av två 

konkurrerande ingrediensvarumärken och hur dessa värdesätts i förhållande till samma 

komponent med motorcykeltillverkarens varumärke. Här kunde man notera en klar skillnad 
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mellan de olika ingrediensvarumärkena samt konsumenternas värdesättning av dem 

jämfört med samma komponent med tillverkarens eget varumärke (OEM). De verkligt 

starka ingrediensvarumärkena i denna undersökning var Öhlins och Brembo, med en 

betydlig skillnad till deras konkurrenter Nissin och Showa. Komponenterna med 

tillverkarens eget varumärke värdesattes märkbart lägre än något av 

ingrediensvarumärkena.  

Även om det inte kommer som en stor överraskning att olika ingrediensvarumärken 

värdesätts på olika sätt, är denna slutsats intressant på åtminstone två sätt. För det första, är 

det ytterligare en indikation på att ingrediensvarumärken har en betydelse för 

konsumenten. Syftet med detta arbete var ju först och främst att undersöka ifall 

konsumenten värdesätter användningen av ingrediensvarumärken. De betydliga 

skillnaderna i värdesättningen mellan de olika ingrediensvarumärkena kan ses som ett 

tecken på deras betydelse för konsumenten, dvs. att konsumenten värdesätter 

användningen ingrediensvarumärken. I annat fall skulle konsumenterna ha förhållit sig mer 

eller mindre likgiltigt till de olika ingrediensvarumärkena som undersöktes. 

Konsumenterna känner alltså igen de olika ingrediensvarumärkena och värdesätter dem. 

För det andra, innebär skillnaden mellan de olika ingrediensvarumärkena i denna 

undersökning, att det är möjligt för en komponentleverantör att differentiera sig från sina 

konkurrenter genom att tillämpa en strategi med ingrediensbranding. Denna slutsats är i 

linje med tidigare forskning inom ingrediensbranding. Till exempel är det tydligt att Öhlins 

och Brembo inom sina marknader lyckats med att differentiera sig från sina konkurrenter. 

Konsumenterna känner igen dessa varumärken och värdesätter en slutprodukt med dem 

högre jämfört med ett konkurrerande ingrediensvarumärke. Dessa ingrediensvarumärken 

har alltså lyckats uppnå den position som ingrediensbranding strävar efter, nämligen att 

konsumentens efterfråga för dessa märken drar dem genom distributionskedjan ända till 

slutprodukten.  

Skillnaderna i konsumenternas värdesättning av ingrediensvarumärken gentemot samma 

komponent med tillverkarens eget varumärke, var åtminstone lika tydliga som de 

skillnader som kunde urskiljas mellan de olika ingrediensvarumärkena. Enligt tidigare 

forskning av bl.a. Desai och Keller (2003), finns det vissa situationer där slutprodukten kan 

värderas mer positivt med tillverkarens eget varumärke (OEM) jämfört med ett externt 

ingrediensvarumärke. Utgående från resultatet av denna studie kan man dock dra en tydlig 
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slutsats, att detta inte gäller för tekniskt avancerade produkter som motorcyklar. Desai och 

Keller (2003) undersökte konsumtionsvaror som tvål, glass och yoghurt som 

uppenbarligen har en mycket annorlunda konsumtionsprocess än motorcyklar och andra 

tekniskt avancerade produkter. Den betydligt högre värdesättningen av 

ingrediensvarumärken kan också förklaras med att de bidrar med en kompletterande 

attributprofil till slutprodukten (Park, Jun och Shocker, 1996). Genom att använda sig av 

ett eller flera ingrediensvarumärken, kan tillverkaren alltså förbättra konsumentens 

uppfattning av slutproduktens egenskaper.  

 

5.1.5 Skillnader i värdesättning utgående från olika segment av 

konsumenter 

 

Den fjärde forskningsfrågan var att undersöka om det finns segment av konsumenter som 

värdesätter användningen av ingrediensvarumärken på olika sätt. För att kunna svara på 

denna forskningsfråga indelades respondenterna i olika segment utgående från den typ av 

motorcykel de kör med, deras erfarenhet samt hur mycket de kör årligen. Överlag kan man 

säga, att de olika segmenten uppvisade relativt små skillnader gällande värdesättningen av 

ingrediensvarumärken. Detta kunde dels bero på att samplet för undersökningen var rätt 

litet. Möjligtvis kunde ett större sampel ha gjort att man bättre kunde ha identifierat 

skillnader mellan de olika segmenten. De nyansskillnader gällande konsumentens 

värdesättning av ingrediensvarumärken som kunde upptäckas, var så små att man inte kan 

dra några djupgående slutsatser utgående från dem.  

Att samtliga segment uppskattade användningen av ingrediensvarumärken mer eller 

mindre på samma sätt, kan däremot i sig ses som ett intressant resultat. Detta kan tolkas 

som en indikation på att ingrediensvarumärken värdesätts högt av flera olika typer av 

motorcyklister. En möjlig förklaring till detta är att bromsarna och stötdämpningen ses som 

så betydelsefulla komponenter på en motorcykel att de värdesätts av en bred grupp av olika 

motorcyklister. Detta är värdefull information för t.ex. en motorcykeltillverkare, som kan 

sträva till att differentiera och öka värdet på sin slutprodukt genom användning av 

ingrediensvarumärken. Man skall dock vara mycket försiktig med att dra slutsatser om de 

olika segmenten utgående från denna undersökning. Som redan tidigare konstaterats, var 
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samplet för undersökningen för litet, för att kunna dra några långtgående slutsatser av de 

olika segmenten.  

 

5.2 Praktiska implikationer 

 

Utgående från denna undersökning kan flera intressanta praktiska implikationer dras. I 

början av detta arbete konstaterades att undersökningen kan vara av intresse för alla 

personer som är intresserade av ingrediensbranding. Särskilt intressant förväntades arbetet 

bli, för aktörer i motorcykelbranschen och andra liknande branscher som marknadsför 

tekniskt komplexa produkter. I detta avsnitt kommer de praktiska implikationerna av detta 

arbete att kort diskuteras. Denna diskussion förs först ur komponentleverantörens 

perspektiv och sedan ur tillverkarens perspektiv. 

Den allmänna slutsatsen som kan dras utgående från denna undersökning, är att 

användningen av ingrediensvarumärken i komplexa produkter värdesätts av 

konsumenterna. Detta är en uppmuntrande nyhet för komponenttillverkare som redan 

tillämpar denna strategi eller som överväger implementeringen av den. Detta arbete 

fastställer att en väl genomförd strategi med ingrediensbranding har potential att 

differentiera en leverantör från sina konkurrenter. Som exempel kan man nämna den 

differentiering som komponenttillverkaren Öhlins har åstadkommit. Utgående från 

resultaten i denna undersökning kan man konstatera att Öhlins praktiskt taget har höjt sig 

över konkurrenterna och tävlar i sin egen serie. Konsumenterna identifierar Öhlins 

varumärke och upplever att dess komponenter bidrar med värde för dem. För 

komponentleverantörer som ännu inte tillämpat ingrediensbranding, erbjuder detta arbete 

praktiska verktyg som kan användas till att göra en analys av företagets förutsättningar för 

tillämpningen av ingrediensbranding. Studiens resultat bekräftar att ingrediensbranding 

fungerar, särskilt i komplexa produkter vars kvalitet ofta är svårt att fastställa före köpet. 

Detta öppnar intressanta möjligheter för komponentleverantörer, särskilt för leverantörer 

av sådana komponenter som är betydelsefulla för slutproduktens funktion. Dessa 

komponentleverantörer kan genom skicklig tillämpning av ingrediensbranding, skapa ett 

ingrediensvarumärke som bidrar till att förbättra på slutproduktens kvalitetsbild och bredda 

på dess attributprofil. 
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För tillverkaren av slutprodukten visar denna undersökning att ingrediensbranding kan 

erbjuda ett sätt att skapa värde för konsumenten och därmed differentiera slutprodukten 

från sina konkurrenter. Särskilt för komplexa produkter, som motorcyklar, erbjuder 

ingrediensbranding en möjlighet att skapa värde för företagets kunder. Det visade sig att 

alla typer av motorcykelintresserade konsumenter värdesatte användningen av 

ingrediensvarumärken, vilket naturligtvis talar för deras användning i denna typ av 

komplexa produkter. Detta gäller även för andra komplexa produkter, som t.ex. 

personbilar, som baserat på denna undersöknings resultat skulle kunna öka på den av 

kunden upplevda nyttan, genom väl planerad och genomförd ingrediensbranding.  

 

5.3 Förslag för fortsatt forskning 

 

Denna undersökning har kommit fram till att konsumenterna värdesätter användningen av 

ingrediensvarumärken i komplexa produkter, som t.ex. motorcyklar. Detta innebär att 

syftet med undersökningen har besvarats på ett tillfredsställande sätt. Men som det så ofta 

är, öppnar ett svar på en fråga, dörren till nya frågor. Så är det även för denna 

undersökning. Som redan i början av avhandlingen konstaterades, är ingrediensbranding ett 

relativt nytt område inom marknadsföringsforskningen. Detta gör att det, även utgående 

från denna avhandling, skulle finnas flera intressanta ämnen för fortsatt forskning. Här 

presenteras några av dem. 

Ett intressant undersökningsområde skulle vara att undersöka konsumenternas 

värdesättning av andra komplexa produkter och jämföra de resultat man erhåller med 

resultaten från denna undersökning. Detta skulle kunna förstärka teorin om att 

ingrediensvarumärken har en speciell uppgift att fylla just i komplexa produkter. Det skulle 

också vara mycket intressant att genomföra en undersökning med flera olika produkttyper, 

både mer och mindre komplexa.  

Ett annat intressant forskningsproblem skulle vara att jämföra konsumentens värdesättning 

av ingrediensvarumärken som representerar komponenter av olika betydelse för 

slutproduktens funktion. Detta skulle erbjuda mer information om hur väl teorin om 

komponentens betydelse för slutproduktens funktion stämmer i olika situationer. I tidigare 

forskning, samt denna undersökning, har komponentens betydelse för slutproduktens 
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funktion lyfts fram som en central faktor för hur konsumenten värdesätter ett 

ingrediensvarumärke. Konkret skulle det alltså vara intressant att genomföra en 

undersökning som skulle jämföra konsumentens värdesättning av ingrediensvarumärken, 

som står för olika viktiga komponenter för slutproduktens funktion. 

Det skulle även vara intressant att genomföra denna undersökning med mer olika 

motorcykelmärken, för att se ifall tillverkarens märke i och med dominanseffekten inverkar 

på ingrediensvarumärkets värdesättning. Nu valdes de tre japanska tillverkarna just för att 

de är rätt jämbördiga på marknaden, vilket även var väl motiverat med tanke på studiens 

syfte. Det skulle dock vara intressant att undersöka den så kallade dominanseffektens 

funktion mera ingående, vilket alltså kunde göras genom att välja tillverkare av 

slutprodukter med mycket skiljande märkesvärde. 

Det sista intressanta området för fortsatt forskning som kommer att presenteras här, skulle 

vara att genomföra en undersökning som koncentrerar sig på att ur konsumentens 

synvinkel forska i hur slutproduktens attributprofil förändras med olika 

ingrediensvarumärken. Den förbättrade attributprofilen är ett av de starkaste motiven för en 

tillverkare att använda sig av ingrediensvarumärken i slutprodukten, vilket naturligtvis 

ökar behovet för forskning inom detta område. Med mera kunskap om hur 

ingrediensbranding inverkar på den av konsumenten uppfattade attributprofilen, skulle 

även leverantörer av komponenter bättre kunna utveckla sina varumärken. 
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