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Förord 

Här vill vi ta tillfället i akt att få tacka de personer som hjälpt oss på vägen till ett lyckat 

examensarbete. 

Vi vill främst tacka våra respondenter som bidragit med ögonöppnande svar och 

upplysningsrik information kring deras syn på de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna. Tack för all kunskap ni gett oss! 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare, John Magnus Roos, för dennes stöd, engagemang, 

vägledningsförmåga och kunskaper vi tagit del av under studiens gång. Du har varit vår 

ständige vägvisare genom detta arbete och det tackar vi dig för.  

 

Varberg, 08-08-2014 

 

 

 

                                  

 

            Denis Maliqaj                                        Nadia Björlin 
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Sammanfattning 

På senare år har de emotionella och identitetsskapande fördelarna blivit starkt eftertraktade i 

varumärken. Att som företag inneha ett varumärke, vars produkter enbart innehar funktionella 

fördelar, är inte längre konkurrenskraftigt. Därför är det extra viktigt att betona de emotionella 

och identitetsskapande fördelarna i varumärkets värdeerbjudande. Genom denna utveckling, 

har varumärkeskonsulternas kunskaper blivit allt mer eftertraktade, då dessa förstår hur 

konsumenten tänker och hur arbetet skall utformas för att attrahera konsumenterna med 

fördelarna som hjälp.  

Syftet med studien har varit att redogöra för vad innebörden av de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna är för konsumenter. Detta har gjorts med hjälp av att intervjua 

sex stycken ledande varumärkeskonsulter med mångårig erfarenhet inom detta 

verksamhetsfält. Kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer har gjorts med 

varumärkeskonsulterna, som klargjort hur innebörden av fördelarna påverkar konsumenten 

genom andra varumärkesbegrepp. Resultatet har pekat på att de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna definieras olika och har olika användningsområden för den 

enskilde konsumenten. De emotionella fördelarna ämnar att framkalla känslor inom 

konsumenten gentemot det valda varumärket. Att fördelarna är introverta och icke-verbala, 

exemplifieras av att en konsument köper ett par Calvin Klein-kalsonger för att få en känsla av 

fräschör, trots att plagget inte kan beskådas av omgivningen.  

De identitetsskapande fördelarna betonar istället de sociala aspekterna av 

varumärkesnyttjandet. Fördelarna är självexpressiva och extroverta, alltså skall de nyttjas av 

konsumenten för att uttrycka dennes identitet mot omgivningen. Att dessa skall nyttjas i en 

social kontext för att visa vad konsumenten vill stå för och identifiera sig med, är innebörden 

av fördelarna för konsumenten. En konsument som exempelvis köper en Porsche för att 

uppvisa sig själv i en eftertraktad bil med syftet att upplevas mer fysiskt attraktiv, är 

signifikativt för detta.   

Slutsatsen som kan dras är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna är 

svårdefinierade men viktiga enligt varumärkeskonsulter för att nå ut till dagens konsument. 

Konsumenter vill numera ha en emotionell koppling till sina köp och därför är det extremt 

viktigt att betona båda fördelarna i ett varumärkes värdeerbjudande. Det har aldrig varit så 
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aktuellt och avgörande att som företag arbeta med de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna, som det är idag.  

Abstract 

Brands that provide emotional and self-expressive benefits are nowadays highly desirable by 

consumers. If a company only offers products with functional benefits for the consumer, they 

are not likely to be in competition for long. Therefore, it is eminent for brands to embed 

emotional and self-expressive benefits into their value proposition. Due to consumer 

demands, the knowledge that brandconsultants possess has been sought after by the 

companies, in order to attract the customers.  

The purpose of this study has been to find out what the meaning of emotional and self-

expressive benefits are for consumers. Using a qualitative research method, interviews by 

telephone were carried out with six brandconsultants, all with extensive experience within this 

area. This, in order to clarify the meaning of the benefits and how it influences the consumers 

through other brand concepts.  

The result indicated that emotional and self-expressive benefits are defined and used by the 

consumers differently. The emotional benefits are used to evoke feelings toward the brand 

from the consumer. They are labeled as introvert and non-verbal and this is exemplified by a 

consumer purchasing a pair of Calvin Klein briefs to extract a feeling of freshness, even 

though they cannot be seen by their surroundings.  

The self-expressive benefits focus is instead on the social aspects of the brand usage or 

purchase. These extrovert benefits are used as a tool to convey the consumer's identity to its 

environment. Therefore, the consumers uses the benefits to portrait themselves towards their 

social environment. It is best exemplified by when a person purchases a Porsche in order to 

look more attractive, when seen in a coveted car.  

The conclusion is that the emotional and self-expressive benefits are vaguely defined but 

nevertheless important for today's consumers according to brand consultants. Due to the 

consumer's need of an emotional connection to their purchases, it is nowadays extremely 

important for brands to promote these benefits in their product catalog. Never has it been so 

current and crucial for companies to accentuate themselves with the emotional and self-

expressive benefits, as it is today.



Sida 5 av 45 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 7 

1.1 Problembakgrund 7 

1.2 Problemdiskussion & problemformulering 8 

1.3 Problemställning 10 

1.4 Syfte 10 

1.5 Begreppsdefinitioner 11 

2 Teoretisk referensram 11 

2.1 Varumärkets värdeskapande aspekter 11 

2.1.1 Funktionella fördelar 12 

2.1.2 Emotionella fördelar 12 

2.1.3 Identitetsskapande fördelar 12 

2.1.4 Skillnader mellan emotionella och identitetsskapande fördelar 12 

2.2 Varumärkets identitetsprisma 13 

2.3 Emotionella band 14 

2.4 Teoretisk analys av de emotionella och identitetsskapande fördelarna 16 

2.4.1 Varumärkespersonlighetens koppling till fördelarna 16 

2.4.2 Kopplingen mellan konsumentens identitet och fördelarna 17 

3 Metod 18 

3.1 Val av undersökningsmetod 18 

3.2 Val av respondenter 18 

3.3 Tillvägagångssätt 20 

3.4 Litteratursök 20 

3.5 Validitet 21 

3.6 Reliabilitet 21 

3.7 Etik 22 

4 Empirisk referensram 22 

4.1 Fördelarnas definitioner 22 

4.1.1 Emotionella fördelar 22 

4.1.2 Identitetsskapande fördelar 23 

4.2 Kopplingen mellan fördelarna 24 

4.3 Begrepp som är kopplade till fördelarna 25 

4.3.1 Varumärkespersonlighet 25 

4.3.2 Relationsskapande 26 

4.3.3 Konsumentens identitet 28 

5 Diskussion 29 

5.1 Fördelarnas definitioner 29 

5.1.1 Emotionella fördelarna 29 

5.1.2 Identitetsskapande fördelarna 29 

5.1.3 Koppling mellan fördelarna 30 

5.2 Begrepp kopplade till fördelarna 31 

5.2.1 Relationsskapande & emotionella band 31 

5.2.2 Varumärkespersonlighet 32 

5.2.3 Konsumentens identitet 34 



Sida 6 av 45 
 

6 Slutsats & förslag på vidare forskning 36 

6.1 Slutsats 36 

6.2 Förslag till vidare forskning 37 

7 Litteraturförteckning 39 

8 Bilagor 42 

8.1 Intervjufrågor 42 

8.2 Reflektioner - Nadia Björlin 43 

8.3 Reflektioner - Denis Maliqaj 44 

 

  

 



Sida 7 av 45 
 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ordet varumärke härstammar från fornnordiskan och betyder att brännmärka. Ursprungligen 

uppvisade märkningen varans härkomst och vem som var dess producent. Genom märkningen 

gavs då möjlighet för kunder att efterfråga en produkt av en särskild tillverkare och de kunde 

då förvänta sig en viss kvalitet. Denna möjlighet uppstod när den personliga kontakten 

tappades mellan kund och tillverkare under Medeltiden, eftersom handeln expanderade 

globalt och handlare istället fick agera mellanhänder (Melin, 1997). 

 

Varumärket spelar idag en stor roll på marknaden då det krävs mer från företagen än att 

endast erbjuda en bra produkt för att locka konsumenter till köp (Melin, 1997). I dagens 

konkurrensutsatta marknad är skillnaderna mellan produkter av samma slag minimala. 

Varumärken med emotionella och identitetsskapande värden har fått ett större fokus med 

anledning av att produkters funktionella fördelar upplevs vara av mindre betydelse (Urde, 

1997). Ett tecken på att de emotionella aspekterna har fått en mer betydande roll i 

konsumenternas ögon, accentueras när konsumenten väljer mellan två produkter med samma 

funktionella fördel som dock har olika emotionella fördelar. Många produkter har idag 

uppnått en nivå av teknisk och funktionell perfektion, vilket har gjort det svårt att särskilja 

dem på den nivån. När konsumenten exempelvis ställs inför ett val mellan två kaffebryggare 

där båda uppfyller samma funktion, väljer konsumenten den snyggaste kaffebryggaren på 

grund av dess attraktionskraft (Overbekke & Hekkert, 1999).  

 

Varumärken har blivit mycket komplexa och det är inte längre tillräckligt att enbart ha en bra 

produkt. Konsumtionssamhället har utvecklats i väldigt snabb takt genom bland annat 

massproduktionens och e-handels framväxt, som lett till ett stort produktutbud för 

konsumenter (Uggla, 2003). Kraven från konsumenterna har därmed ökat och även gett dem 

större makt, vilket har gjort det svårare för företagen att få lojala kunder. Svårigheten 

härstammar från att kunden har flera val på marknaden. Att särskilja sitt företag har blivit 

mycket viktigt och det görs bland annat genom att bygga sitt varumärke utifrån 

konsumenterna. Denna komplexitet har föranlett varumärkeskonsulternas framväxt (Uggla, 

2003). 

 

Före varumärkeskonsulternas framväxt, tillhörde de reklambyråer som var de enda aktörerna 
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på marknaden. Varumärkeskonsulternas upplösning från reklambyråerna hade sin grund i att 

de ansåg sig vara bäst lämpade intellektuellt sätt, att skapa långsiktiga varumärkesstrategier 

som driver företag framåt på marknaden. De ville frångå det typiska reklambyråarbetet med 

grafisk och visuell design och istället fokusera på att utveckla företagsvarumärken. 

(Campaignlive, 2006). Det understöds av att deras arbete startar med kartläggandet av de 

rådande grundläggande värderingarna och att få en översyn på marknadsförutsättningarna 

(Civilekonomen, 2010). Sedan utvecklas en strategi i symbios med kunden för att stärka 

varumärket (Wiig & Granath, 2009). Med en gemensam syn är chansen större att lyckas få 

varumärkets identitet att stämma överens med konsumentens image och på sikt därmed uppnå 

en god och långsiktig lönsamhet (Lagergren, 1998). 

1.2 Problemdiskussion & problemformulering  

I grunden kännetecknas varumärken av ett flertal faktorer. Funktionella värden är det basala i 

ett varumärke och dess produkter eftersom att de utgör produktens användningsområde. Det 

handlar om att ge värde för pengarna och illustreras i exemplet med Toyota, där bilen 

uppfyller funktionen som transportmedel samtidigt som de utlovar värde för pengarna genom 

en fabriksgaranti på 10 000 mil. Det gör att varumärket även fungerar som en 

kvalitetsstämpel, då konsumenter associerar varumärkets produkter med en viss kvalité 

(Aaker, 2010). De funktionella fördelarna åsidosätts numera av konsumenterna, då det finns 

för många likartade produkter som uppfyller samma funktionella syfte. De funktionella 

fördelarna kan enkelt kopieras av konkurrenterna, vilket gör det svårt att vara särskiljande på 

marknaden. Därmed anses betoningen av endast de funktionella fördelarna av ett varumärke 

inte längre vara tillräckliga (Parment, 2006). 

  

Forskningen om vetenskapen har tagit hänsyn till detta och använder uttryck som emotionella 

och identitetsskapande fördelar ihop med varumärken. De emotionella värdena anspelar på 

konsumenternas känslor. Konsumenten köper produkten om de anser att den är laddad med ett 

värde som är attraktivt (Firat & Schultz, 1997). Om ett köp från ett visst varumärke ger 

upphov till positiva känslor och skapar ett mervärde för konsumenten, grundas köpet på 

emotionella värden (Parment, 2006). Ett köp av vatten från varumärket Evian exemplifierar 

detta, då varumärket projicerar en känsla av välmående vilket konsumenten uppfattar som 

åtråvärt (Aaker, 2010). 

  

Aaker (2010) redogör för att de identitetsskapande värdena i ett varumärke åsyftar det 
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värdeerbjudande som ger självuttryckande fördelar till konsumenterna. Författaren menar att 

de självuttryckande fördelarna innebär att produkter och varumärken blir ett uttryckssätt för 

konsumenternas identitet. Det exemplifieras av att konsumenterna införskaffar och iklär sig 

produkter från ett visst varumärke som de vill associeras med. Konsumenten kommunicerar 

sin självuppfattning och personlighet till omgivningen genom varumärkena. Kopplingen 

mellan konsument och varumärke blir stärkt eftersom konsumenten identifierar sig med 

varumärkets budskap. 

Problemet som uppstår är att de generella fördelar som är kopplade till varumärken i form av 

funktionalitet, inte längre är lika viktiga utan istället betonas de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna (Parment, 2006; Aaker, 2010). Dessa känslorelaterade 

uppfattningarna av ett varumärkes värdeerbjudande är subjektiva, då det är kopplat till 

individernas komplexa associationer av varumärket. En objektiv sanning blir då 

svåruppnåelig eftersom konsumenters associationer och erfarenheter av varumärken är olika 

(Jevons, Gabbott & Chernatony, 2005). Perceptionen av ett varumärke lagras i konsumentens 

minne, många gånger bortom företagens kontroll (Aaker, 1991) och därför är det inte 

tillräckligt för företag att enbart utgå från att deras egen definition av varumärkesidentiteten är 

korrekt (Jevons, Gabbott & Chernatony, 2005). Företagets och konsumentens uppfattning av 

varumärket skall stämma överens med varandra, för att varumärket ska uppfattas i paritet med 

det varumärkesinnehavaren vill uttrycka på marknaden (Jevons, Gabbott & Chernatony, 

2005). 

  

Av resonemanget ovan framgår att varumärkens komplexitet och betoning på känslorelaterade 

värden har vuxit. Varumärken fungerar som en emotionell länk mellan kunden och produkten, 

då det lägger grunden för lojalitet och förtroende (Post, 2004). Med den tuffare konkurrensen 

har företag valt att modellera verksamheten efter konsumenterna och addera värde till 

konsumenternas köperfarenheter (Chernatony, 1996). Följden har blivit att varumärken 

tvingats skapa mer djupgående band till konsumenten (Parment, 2006; Aaker, 2010). 

Komplexiteten kring detta har föranlett varumärkeskonsulternas framväxt (Uggla, 2003). 

 

Forskarna har svårigheter med att enhälligt definiera innebörden av de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna av ett varumärke. De emotionella fördelarna liknas av forskare 

vid det som andra forskare benämner som identitetsskapande fördelar och vice versa. Franzak, 

Makarem & Jae (2014) benämner emotionella fördelar som konsumentens känslor vid 
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nyttjandet av en produkt medan Firat & Schultz (1997) och  Aaker (2004) istället menar att 

konsumentens känslor tillfredsställs vid själva köpupplevelsen. Firat & Schultz (1997) och  

Aaker (2004) hävdar istället att det är de identitetsskapande fördelarna som tillfredsställs vid 

nyttjandet av produktköpet, då det anspelar på konsumentens skapande av sin självbild. Belch 

& Belch (1998) använder sig av begreppet “emotionella band” för att beskriva relationen som 

skapas mellan konsument och varumärke. Begreppet tycks innefatta både de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna, då forskarna inte ger en definition på vilken sorts fördel som 

åsyftas med dessa band.   

  

Problemen som föranleder denna diskussion är svårdefinierbarheten och avsaknaden av 

förståelse hos företag och forskare för de emotionella och identitetsskapande värdena i 

varumärken. Genom att skapa emotionella och identitetsskapande värden i varumärket, ger 

varumärkeskonsulter sin kund en chans att återge den självbild konsumenter eftersöker (Firat 

& Schultz, 1997). Företag som har svårigheter med att implementera och kommunicera 

emotionella och identitetsskapande värden genom sina varumärken, anlitar 

varumärkeskonsulter för att få hjälp med detta (Wiig & Granath, 2009).  

 

För att skapa en förståelse kring de olika teoretiska begrepp som senare skall presenteras, 

använder vi oss av varumärkeskonsulters expertis för att utreda dessa. Detta skall ge ett 

nutidsenligt perspektiv på innebörden av fördelarna, vilket kommer att visa om den insamlade 

datan är relevant och applicerbar idag.  

1.3 Problemställning 

– Vad innebär emotionella och identitetsskapande fördelar för konsumenter enligt 

varumärkeskonsulter? 

1.4 Syfte 

Avsikten med denna studie är att undersöka vad innebörden av emotionella och 

identitetsskapande fördelar är enligt varumärkeskonsulter. Vi vill få kännedom kring vad det 

är som särskiljer och kännetecknar fördelarna. Studien skall bringa större klarhet i hur 

fördelarna används och vilka begrepp som innefattas. Kunskapen som utvinns skall vara till 

nytta för individer som vill förstå påverkansmöjligheterna med dessa fördelar i varumärken. 

Det kan skapa bättre förutsättningar för företag att lyckas nå ut till konsumenterna.  



Sida 11 av 45 
 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Varumärkeskonsult: En varumärkeskonsult anlitas av företag som vill ha hjälp med att 

utveckla sitt varumärke. Varumärkeskonsulternas kunskaper bidrar till att företagen får en 

förståelse för hur de skall arbeta, för att nå ut till konsumenterna.  

2 Teoretisk referensram 

I den här delen av studien beskrivs arbetets teoretiska referensram. Kapitlet behandlar tre 

huvudområden: Varumärkets värdeskapande aspekter, identitetsprismat och emotionella 

band. Därefter utvecklas resonemanget under en egen rubrik.  

2.1 Varumärkets värdeskapande aspekter 

I denna studie redogörs för Aakers modell kring de värdeskapande fördelar som tillförs ett 

varumärke. Fokus ligger på de emotionella och identitetsskapande fördelarna. De 

funktionella fördelarna kommer att belysas då de utgör grunden för de andra fördelarna men 

kommer inte att behandlas vidare ingående.  

 

Figur 2.1 Värdeskapande fördelar – omkonstruerad av författarna. Ursprunglig modell 

från Aaker, 2010, s.79. 

 

”Varumärkets värdeerbjudande består av funktionella, emotionella och identitetsskapande 

fördelar. Dessa kommuniceras ut av varumärket för att skapa värde för konsumenten. Ett 

effektivt värdeerbjudande ämnar att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten 

samt att påverka konsumentens köpbeslut.” -  Översatt från Aaker, 2010, s. 95, av författarna. 
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2.1.1 Funktionella fördelar 

De funktionella fördelarna är baserade på produktattribut som ger kunden funktionell nytta. 

Nackdelen är att de är enkla att kopiera eftersom att de inte bidrar med något mervärde. Ett 

exempel är att en ulltröjas funktion är att erbjuda värme (Aaker, 2010). 

2.1.2 Emotionella fördelar 

Emotionella fördelar härstammar från den positiva känsla som nyttjandet eller köpet av en 

viss varumärkesprodukt ger konsumenten. Emotionella fördelar berikar och adderar djup i 

nyttjandet och ägandet av ett varumärke. Det accentueras i att konsumenten känner sig tuff i 

ett par Levi's jeans eller exalterad när denne kör en BMW. (Aaker, 2010). 

2.1.3 Identitetsskapande fördelar 

En framstående forskare inom konsumentbeteende, skrev att "Vi är de saker vi har" (Belk, 

1988). Under denna premiss möjliggörs förståelsen för innebörden av identitetsskapande 

fördelar. Aaker & Joachimsthaler uttrycker dessa fördelar som: "ett sätt för varumärken att 

möjliggöra det för en person att projicera en viss självbild av sig till omgivningen" (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000). Varumärket blir ett sätt att tillfredsställa de identitetsskapande behov 

som en konsument innehar, för att kunna kommunicera ut dessa till sin omgivning (Aaker, 

2010). 

2.1.4 Skillnader mellan emotionella och identitetsskapande fördelar 

Det finns en nära koppling mellan emotionella och identitetsskapande fördelar. Skillnaden är 

hårfin exempelvis huruvida en konsument känner sig macho jämfört med att denne uttrycker 

sig själv att vara macho i ett par jeans från varumärket Levi’s. Detta exempel understryker 

vikten av att särskilja dessa begrepp, då emotionella fördelar fokuserar på konsumentens 

känslor medan identitetsskapande fördelar istället fokuserar på konsumentens självbild och 

personlighet (Aaker, 2010). 
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2.2 Varumärkets identitetsprisma 

I denna studie redogörs för Kapferers identitetsprisma för att få en grundläggande bild av 

vad som inbegrips i prismat. Samtliga begrepp kommer att behandlas för att senare i studien, 

ytterligare fördjupas inom personlighet, relationer och självbild. 

 

Figur 2.2 - Varumärkesidentitets prisma. Översatt av författarna från Kapferer, 2008, s.183.  

 

Kärnan i ett varumärke är dess fysiska egenskaper, vilka är mycket viktiga då de fungerar som 

kännetecken och upprätthåller funktionerna. Produkterna som varumärket representerar, 

företagets logotyp, dess form, färg och kvalitet är faktorer som ingår i fysiken (Kapferer, 

2008).   

  

Personligheten är en del av ett varumärke som stegvis byggs upp och ges en egen karaktär. 

För att varumärket skall få en personlighet skall olika mänskliga egenskaper tillskrivas denna. 

Därigenom kan varumärket tala för sig själv, ut till omgivningen. Ett exempel på detta är 

Apple, vars personlighet utstrålar egenskaper som intelligens och kreativitet (Kapferer, 2008). 

 

Varumärket består dessutom av en relation, genom att ett utbyte mellan människor och 

varumärke erbjuds. Varumärket symboliserar relationen mellan kunden och varumärket likväl 

som mellan kunden, varumärket och en tredje part. Relationens karaktär och styrka beror på 

det värde som det skänker. Relationen svarar på frågan hur ett varumärke uppträder mot 

omgivningen (Kapferer, 2008). 

 

Ett varumärke består även av en kultur som förklarar dess härkomst och relateras till 

värderingar och specifika kännetecken. Kulturen innefattas i kärnvärdet, vilket är varumärkets 

essentiella värderingar som projiceras ut till omgivningen. Det är kulturen som är nyckeln till 

särskiljning mellan exempelvis två snarlika varumärken som har liknande servicefördelar men 
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olika kulturer (Kapferer, 2008). 

 

Kapferers (2008) definition av reflektion, är att det är en bild som konsumenten vill associeras 

med av sin omgivning vid brukandet av ett visst varumärke. På så vis reflekterar varumärket 

en bild av målgruppen. Begreppet reflektion och målgrupp förväxlas ofta. Skillnaden är att 

målgruppen istället porträtterar hur varumärkets kund egentligen ser ut.  

  

Om reflektion speglar konsumenten utåt till sin omgivning, porträtterar självbilden 

konsumentens inre bild av sig själv. Den attityden vi har gentemot ett visst varumärke, 

åskådliggör också vad vi anser om oss själva. Ett exempel på detta är att två hängivna 

konsumenter av ett varumärke som saluför hälso och dietprodukter, omedelbart kan starta en 

konversation med varandra utifrån detta faktum (Kapferer, 2008). 

2.3 Emotionella band 

I denna studie behandlas en modell från forskarna Belch & Belch, som benämns emotionella 

band. Modellen innefattar tre steg och dessa representerar de typer av relationer som skapas 

mellan varumärken och konsumenter.  

 

Figur 2.3 "Emotionella band". Översatt av författarna från Belch & Belch, 1998, s. 272. 

 

Belch & Belch (1998) har utvecklat en undersökningsteknik som benämns “emotionella 

band”. Banden handlar om relationen mellan de funktionella och emotionella värden som 

konsumenten tillkännager ett varumärke vid olika stadier. De anser att ett varumärke skall 

erbjuda en kombination av dessa värden för att lyckas med sin varumärkeskommunikation. 

So, Parsons & Yap (2013) vidhåller att konsumenter kan skapa emotionella band till flertalet 

fysiska objekt såsom gåvor, samlarobjekt samt till varumärken. Banden till de fysiska 
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objekten, tillkännages via känslor, kärlek och relationer till varumärket. Dessa kännetecken 

antyder att konsumenter som har ett starkt emotionellt band till ett varumärke, på lång sikt blir 

en lojal kund till företaget. 

 

Undersökningstekniken värderar vad konsumenter anser om varumärken och innebörden av 

vilket emotionellt band som de har med ett varumärke, i jämförelse med det ideala 

emotionella band som de associerar med produktkategorin (Belch & Belch, 1998).  

 

Tre typer av relationer 

Belch & Belch (1998) menar att emotionella band har sin utgångspunkt i att konsumenter 

utvecklar tre olika typer av relationer med varumärken. Det första steget handlar om hur 

konsumenter tänker kring varumärken relaterat till produktfördelarna. Detta sker mestadels 

via en rationell inlärningsprocess och mäter hur väl reklam kommunicerar 

produktinformation. Konsumenter brukar inte vara varumärkeslojala på denna nivå, utan 

växlar gärna mellan ett flertal varumärken.  

 

I steg två tilldelar konsumenten varumärket en personlighet. Detta görs genom att 

konsumenten tillskriver varumärket olika egenskaper. Konsumenten bedömer inte längre 

varumärket med grund i de funktionella fördelarna av produkten, utan bedömer i de flesta fall 

varumärkets personlighet baserat på öppna eller dolda signaler som funnits i reklam via 

exempelvis produktplacering (Belch & Belch, 1998). 

 

I det tredje steget anser forskarna att den starkaste relationen som utvecklas mellan ett 

varumärke och en konsument är baserat på känslor eller en emotionell tillgivenhet till 

varumärket. Konsumenter utvecklar emotionella band till särskilda varumärken, vilket medför 

att de får en positiv psykologisk koppling till dessa. Av den anledningen är reklam ett 

hjälpmedel för att kunna utveckla och stärka det emotionella bandet mellan konsumenter och 

varumärken. Marknadsförarens uppgift blir då att utveckla en stark emotionell länk mellan 

varumärket och konsumenten (Belch & Belch, 1998). 

 

Ett exempel på framgången med begreppet emotionella band, framhävs i när företaget 

McCann-Erickson använde sig av resultatet från sin tidigare undersökning, som underlag för 

reklam av varumärket MasterCard. Deras uppgift var att skapa emotionella band till 

varumärket utan att ta bort fokus från dess funktionella värde. De utvecklade därför en 
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kampanj där de framhävde att summan av en upplevelse inte baseras på ett visst pris. All typ 

av reklam för MasterCard avslutades med samma återkommande slutcitat: "Det finns vissa 

saker som inte går att köpa för pengar. För allting annat finns MasterCard" (Belch & Belch, 

1998).   

2.4 Teoretisk analys av de emotionella och identitetsskapande fördelarna 

Det finns ingen klar definition av fördelarna, dessa går som tidigare nämnt in i varandra. 

Däremot finns ett flertal begrepp som skapar en förståelse för vilka faktorer som påverkar de 

båda fördelarna. Vi utgår från de begrepp som Aaker, Kapferer och Belch & Belch tagit upp 

och utvecklar dessa resonemang.   

2.4.1 Varumärkespersonlighetens koppling till fördelarna 

Varumärkespersonligheten är en faktor som företagen använder för att levandegöra sitt 

varumärke genom att synliggöra de känslorelaterade fördelarna i en fysisk produkt för 

konsumenterna (Melin, 1999). De personlighetsdrag som tilldelas varumärkespersonligheten 

skall vara permanenta. Bortfaller dessa faktorer blir det svårt för konsumenten att få rätt bild 

av det som varumärket vill projicera (Aaker, 2010). Varumärkespersonligheten används som 

ett sätt att övertala konsumenterna till att välja ett visst varumärke, genom att accentuera de 

skillnader som finns mellan varumärket och dess konkurrenter (Sung & Kim, 2010).  

 

Ett varumärkes personlighet formas i samspel med omvärldens influenser. De centrala delarna 

som formar personligheten är varumärket, attributen, marknadsföringen och användare av 

varumärket (Söderlund, 2000). Omvärldens influenser som formar personligheten kan 

exempelvis ske via direktkontakt med varumärket (Aaker, 1997; Sung & Kim, 2010). Det är 

individerna som associeras med varumärket, såsom de anställda, genomsnittskonsumenter 

eller sponsorer som står för den omvärldsliga direktkontakten. Hur dessa individer agerar och 

deras karismatiska utstrålning, blir den avgörande faktorn för konsumentens image av 

varumärket (Aaker, 1997). 

 

Det behöver inte enbart vara nyttjare av varumärket som definierar varumärkespersonligheten. 

Anledningen kan likväl vara att konsumenter köper produkterna för att utvinna de 

emotionsbaserade värden som varumärkesidentiteten projicerar och inte de värden som 

tillskrivs av konsumenter (Söderlund, 2000). Detta skapade mervärde leder till att 

konsumenten identifierar sig med varumärket, vilket blir varumärkets särskiljande faktor på 
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marknaden (van Rekom, Jacobs & Verlegh, 2006).  

 

Trots svårigheterna i form av mätbarhet då resultaten varierar, blir varumärkespersonligheten 

ett effektivt medel för relationsskapande till konsumenter. Detta då personligheten kan vara 

den avgörande faktorn vid ett köp eftersom emotioner innehar en större betydelse i jämförelse 

med enbart kommunikativa budskap (Grönholm, 2009). 

2.4.2 Kopplingen mellan konsumentens identitet och fördelarna  

En viktig del i arbetet med emotionella och identitetsskapande fördelar är att ha en förståelse 

för hur människor fungerar. Förr förknippades människors yrkesbefattning och samhällsklass 

ihop med deras identitet men detta har numera förändrats. Förändringen grundas i att 

människan förr levde i ett produktionssamhälle, där yrket var den särskiljande faktorn i 

individens identitet. När de personlighetsskapande kännetecknen blev färre, nyttjades 

konsumtion som ett sätt att accentuera individens identitet. Detta då enkelheten i att ändra 

konsumtionsmönster är större än att tvingas byta yrke, vilket krävdes förr (Bengtsson & 

Österberg, 2011).  

 

Dagens konsumenter har bättre utbildning, högre inkomst och ett behov av att uttrycka sin 

individualitet (Silverstein & Fiske, 2003). Det har blivit allt viktigare att visa upp sin status 

och identitet, genom att bära produkter vars varumärkesidentitet stämmer överens med vad 

konsumenten vill förknippas med och signalera till sin omgivning. Om det ett varumärke 

symboliserar inte överensstämmer med konsumentens självbild, kommer konsumenten inte 

välja varumärket (Ataman & Ülengin, 2003). Varumärken fungerar som ett sätt att 

kommunicera människor emellan (Bengtsson & Österberg, 2011). 

 

Keller (2008) och Aaker (2010) uttrycker det Bengtsson och Österberg hävdar, som 

konsumentens behov av social acceptans från sin omgivning. De emotionella och 

identitetsskapande fördelarna måste finnas i det valda varumärket, för att omgivningen skall 

kunna uppfatta det som konsumenten vill projicera med sitt varumärkesnyttjande. Om 

varumärket exempelvis ännu inte har introducerats på marknaden blir associationen 

omöjliggjord. 

 

Banwari (2010) hävdar att materiella ting blir en del av människans personlighet då 

konsumentens ägodelar omger denne livet ut. Konsumenten uttrycker sin identitet genom de 
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ägodelar som denne innehar. Bengtsson & Östberg (2006) menar att konsumentens preferens 

av varumärket leder till status och personlighetsskillnader gentemot andra konsumenter, då 

relationer skapas till de varumärken som skall nyttjas för att identifiera konsumenten. 

Exempelvis vill Coop X-tra konsumenter signalera att de är kloka och prismedvetna medan 

andra konsumenter väljer ett varumärke som matchar deras värderingar. Ett annat exempel är 

kläder som nyttjas som ett sätt att visa samhörighet med en viss grupp av människor. I detta 

sammanhang är kopplingen mellan varumärkets personlighet och dess förmedlade känsla 

tydlig. Detta understryker faktumet att produkter köps av konsumenter i hopp om att det skall 

förstärka andra individers uppfattning av dem (Jamal & Goode, 2001). 

3 Metod 

I metoden beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att kunna besvara studiens 

problemställning. Det ges även en förklaring till de beslut som tagits gällande de olika val vi 

ställts inför. 

3.1 Val av undersökningsmetod 

För att kunna besvara studiens problemställning har en kvalitativ metod valts. Enligt Jacobsen 

(2002) är denna metod mest tillämpbar om intresset ligger i att skapa mer klarhet i ett 

begrepp. Kvalitativa undersökningar går på djupet och fokuserar mer på detaljer samt kräver 

färre enheter. Vanligtvis sker intervjun vid ett personligt möte men kan även genomföras över 

telefon. Intervjuer är en tidskrävande metod som passar bra när syftet är att undersöka en 

enskild individs tankar och åsikter kring ett ämne, baserat på dennes erfarenheter. 

I denna studie kommer telefonintervjuer genomföras med erfarna varumärkeskonsulter som 

besitter kunskaper inom det avgränsade ämnet. Telefonintervjuer har valts som metod för att 

varumärkeskonsulterna befinner sig på geografiskt sett, långväga distanser i förhållande till 

undersökarna. Genom metodvalet har detta bekymmer kunnat överbryggas samt att 

varumärkeskonsulternas hektiska arbetsschema också tagits hänsyn till. 

3.2 Val av respondenter 

De sex varumärkeskonsulter som intervjuades benämns som: Respondent: A, B, C, D, E och 

F, i denna studie. Nedan ges en kort presentation av respondenternas kön, ålder och 

yrkesbakgrund. 
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 Respondent A är en kvinna som är 49 år gammal och arbetar med både företags och 

personliga varumärken. Hon har också skrivit en egen bok och föreläser även om 

varumärken.  

 

 Respondent B är en man på 50 år som har arbetat med kommunikations och 

varumärkesfrågor sedan 1988. Han har startat ett eget företag och är även föreläsare 

inom ämnet.  

 

 Respondent C är en man som är 44 år gammal. Han har ägnat 15 år av sitt liv till att 

arbeta med varumärken och har dessutom utgett en bok.  

 

 Respondent D är en 40-årig man som arbetar på ett väletablerat internationellt företag 

som varumärkeskonsult och har cirka 15 års erfarenhet inom varumärkesbranschen.  

 Respondent E är en kvinna på 49 år som har 15 års erfarenhet inom 

varumärkesbranschen och som även brinner för frågor inom retail.  

 Respondent F är en 57-årig man, som har mer än 25 års erfarenhet inom 

varumärkesfrågor. Han arbetar även som föreläsare inom ämnet.  

Internet användes som sökverktyg för att finna personer som var yrkesverksamma som 

varumärkeskonsulter. Vi kontaktade mestadels konsulter som var anställda på stora bolag men 

även erkända varumärkesexperter som synts i media. Eftersom att vi valde att genomföra 

telefonintervjuer, kunde vi söka väldigt brett utan att begränsa oss inom ett visst geografiskt 

område.  

 

Inför intervjuerna utfrågades totalt 24 personer om de hade möjlighet att deltaga i studien. 

Detta gjordes för att vi skulle kunna välja ut de personer som vi ansåg vara bäst lämpade som 

respondenter i studien samt att vi förstod att det skulle bli ett bortfall av personer som kanske 

inte skulle svara. Vi fick svar från tio varumärkeskonsulter som ville ställa upp på en intervju, 

men endast sex av dessa bedömdes vara lämpliga som respondenter i studien.  

 

De urvalskriterier som ställdes på respondenterna, var att de skulle vara verksam som 

varumärkeskonsult samt att de skulle ha minst tio års erfarenhet inom varumärkesbranschen 

och framförallt att de arbetade mycket med emotionella och identitetsskapande fördelar. De 
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respondenter som deltog i studien har bland annat eget företag, är författare eller föreläsare 

inom varumärkesområdet. Detta tyder på att respondenterna har mycket goda kunskaper och 

erfarenheter inom varumärkesbranschen, vilket skänker legitimitet för studiens resultat.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Telefonintervjuerna genomfördes under veckorna 21-22. Inför dessa intervjuer förberedde vi 

ett flertal konkreta frågor som skickades ut till respondenterna i förväg.  Detta då 

intervjufrågorna var av komplex karaktär och vi bedömde att respondenterna var i behov av 

förberedelse. Vid första kontakten fick vi också intrycket av att intervjuobjektens tid var 

knapp, vilket motiverar valet att skicka ut frågorna i förväg. Samtliga respondenter 

tillfrågades innan intervjuerna, om de samtyckte att materialet spelades in, med avsikten att ge 

en korrekt återgivning av det som sagts. Därefter gavs en beskrivning av studiens syfte för att 

skapa förståelse och större klarhet i vad som efterfrågades.  

 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor, mestadels för att få respondenterna på rätt spår, då de 

lätt spann vidare på ämnet. Efter intervjuerna genomförts återgavs materialet ord för ord till 

skriftlig form. De frågor och följdfrågor som ställdes samt den diskussion som fördes under 

intervjuerna, gav oss tillräckligt med information. Vi behövde därmed inte komplettera någon 

information i efterhand, då respondenterna var tydliga i sina svar trots komplexiteten. 

3.4 Litteratursök 

Teorin om varumärken är väldigt bred och ett område som det forskats mycket kring. Det 

finns ett flertal kända forskare som blivit uppmärksammade för sitt bidrag till forskningen 

inom varumärken, bland annat Aaker och Kapferer. Dessa har varit självklara källor i studien 

på grund av att de skapat grundläggande modeller och teorier som varit akutella för studien. 

Detta gäller även forskarna Belch och Belch, vars insikter kring ämnet har gagnat studien.  

 

Inspiration inhämtades från uppsatser som var skrivna inom ämnesområdet, vilket utmynnade 

i idéer om hur upplägget skulle struktureras i studien. Vi sökte efter relevanta artiklar och 

böcker som ansågs inneha en betydelse för studien. Sökningarna gjordes i Högskolan i 

Skövdes databas men också i Google Scholar. De sökord som använts är följande: Emotional 

branding, emotional bonding, functional benefits, emotional and self-expressive benefits, 

identity, branding, brand personality, brandconsultants. 
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3.5 Validitet 

Validitet ifrågasätter enligt Jacobsen (2002), empirins giltighet och relevans samt om 

resultatet går att generalisera. Totalt sex intervjuer genomfördes med varumärkeskonsulter. 

Bryman (2002) menar att ett mindre urval ökar risken att få ett felaktigt resultat eftersom att 

endast ett fåtal respondenter undersöks. Detta förklaras av att kvalitativa undersökningar är en 

tidskrävande metod som gör att det inte är möjligt att ha ett stort urval av respondenter. 

Intervjuerna har varit omfattande då det är ett komplext ämne som har studerats. Av dessa 

skäl har det varit svårt att genomföra fler intervjuer, trots att detta varit önskvärt. De sex 

respondenternas svar har ändå varit tillräckliga för att besvara studiens problemställning. 

 

De frågor som ställdes under intervjuerna kunde varit bättre formulerade, då det enligt 

Jacobsen (2002) är viktigt att undersöka det som författarna haft för avsikt att undersöka. Vi 

fick av respondenterna lov, att komplettera med ytterligare frågor via mail i efterhand. Denna 

möjlighet behövde dock inte utnyttjas då vi under intervjuerna förklarade och utvecklade 

frågorna för att respondenterna enklare skulle förstå vad som eftersöktes. 

 

Fokus har varit att utreda de olika begreppen med hjälp av varumärkeskonsulterna, för att 

uppfylla studiens syfte. Av den anledningen har fokus inte varit att generalisera resultatet. 

Detta grundar sig i att vi har gjort en djupgående studie av ett komplext ämne. 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar enligt Jacobsen (2002) om studiens tillförlitlighet och om resultatet är 

trovärdigt. Vi använde oss av den kvalitativa metoden då studiens syfte var att klargöra 

innebörden av de emotionella och identitetsskapande fördelarna. Detta krävde enligt oss, 

djupgående intervjuer med varumärkeskonsulter som utförligt kunde förklara hur fördelarna 

definierades enligt dem. Anledningen till att vi genomförde telefonintervjuer istället för 

ansikte mot ansikte intervjuer, berodde på långa distanser sinsemellan. Det underlättade även 

för respondenterna att ha intervju över telefon då de hade ett hektiskt tidsschema. Enligt 

Jacobsen (2002) minskar telefonintervjuer tillförlitligheten för studien, då det bland annat inte 

finns något kroppsspråk att utläsa och intervjuerna tenderar också att bli korta med mindre 

diskussion. Trots dessa nackdelar, anser vi att telefonintervjuer lämpade sig bäst för denna 

studie då vi önskade intervjua erfarna och skickliga varumärkeskonsulter. 
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3.7 Etik 

Den anonymitet som givits respondenterna i studien kan ifrågasätta den etiska aspekten. 

Anledningen till valet av anonyma intervjuobjekt, grundar sig i att vi ansåg att detta skapade 

möjligheter för dessa att tala mer öppet om sitt arbete med fördelarna. Tillförlitligheten 

behöver nödvändigtvis inte minska på grund av anonymiteten, eftersom att liknande studier 

kan genomföras med vägledning av metodkapitlet. Om varumärkeskonsulterna namngivits, 

hade möjligheterna för att styrka resultatet ökat. Däremot hade dessa med sannolikhet inte 

känt sig lika trygga i att berätta ingående om sitt arbete. Anonymiteten har därmed endast 

varit positivt för studien, då vi anser att detta skapat en öppenhet kring respondenternas svar. 

4 Empirisk referensram 

I den här delen av uppsatsen beskrivs arbetets empiriska referensram. Kapitlet kommer att 

förklara resultatet av insamlad empiri. 

4.1 Fördelarnas definitioner 

4.1.1 Emotionella fördelar  

Samtliga respondenter är i stora drag överens om definitionen av emotionella fördelar. Deras 

svar rymmer även förklaringar till hur emotionella värden utspelar sig i andra former av 

kommunikation.  

 

Respondent B definierar de emotionella fördelarna som känslan du får vid ett köp. Det är de 

emotionella värdena konsumenten betalar extra för, i förhållande till de produkter som endast 

har bäring från rationella värden. Ett exempel respondenten uppger är att konsumenterna 

upplever det emotionella budskapet i CocaCola starkare än det budskap som projiceras från 

ICA:s Cola. Det gör att det starkare varumärket kan kräva en högre prissättning för sin 

produkt än exempelvis det svagare varumärket. Det är alltså det emotionella 

associationsvärdet i form av den känsla som kopplas till varumärket, som gör att konsumenter 

väljer att köpa den dyrare produkten, menar den svarande.  

 

Att emotionella fördelar i grunden kännetecknas av emotioner, vilket är att utvinna en viss 

känsla vid konsumtion av ett varumärke, får respondent B stöd av från respondenter A, D och 

E. Respondent D hävdar att människor i dagens samhälle konsumerar för att tillfredsställa sin 

egen njutning och att de emotionella fördelarna är introverta. Denne exemplifierar detta med 

att en individ köper Calvin Klein kalsonger för att få en känsla av fräschör, även om ingen 
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annan kan se detta plagg på individen. Respondent A konstaterar att de emotionella fördelarna 

är icke verbala, svårförklarliga och kan inte heller mätas i siffror. Den svarande menar att: 

“lyckas man få till de emotionella fördelarna, då har man fått mycket fördelar på 

marknaden”. "Forskare har konstaterat att 75 % av konsumenters beslutsfattande styrs av de 

emotionella fördelarna, medan resterande 25 % baseras på rationella grunder" berättar 

respondent E. Med stöd från detta exempel menar hon att konsumenter primärt fattar sina 

beslut kring varumärken baserat på emotionella fördelar. 

Respondent C förkunnar att definitionsfrågan är mer kontextuellt baserad även om dennes 

åsikt instämmer med föregående respondenters. Denne beskriver de emotionella fördelarna 

som ett mjukare värde som är mer värderingsstyrt i jämförelse med det rationella värdet, som 

istället är ett hårt värde. Båda värdena behövs för att göra varumärkets erbjudande mer 

attraktivt. Han exemplifierar med att det är lättare att fästa emotionella associationer i 

exempelvis tjänsteföretag, då människorna som levererar tjänsten synligt kan iakttas, till 

skillnad från att endast sälja produkter. Detta beror på att mötet mellan konsument och säljare 

sker via direktkontakt vilket ger en högre påverkan på konsumenten. Respondent F ger 

slutligen medhåll till respondenterna, då denne anser att en emotionell fördel uttrycks genom 

en känsla och benämner denna fördel som ett mjukt värde. 

4.1.2 Identitetsskapande fördelar  

Definitionen av identitetsskapande fördelar råder det enighet om bland respondenterna. Det 

som skiljer mellan svaren är förklaringen av deras definition.  

 

Respondent B benämner de identitetsskapande fördelarna som självexpressiva värden och att 

dessa utvinns vid köp. Fördelarna kan upplevas vid nyttjandet av exempelvis en Porsche, då 

de självexpressiva värdena av att få uppvisa sig själv i en eftertraktad bil, gör att denne 

upplevs vara fysiskt attraktiv. Respondent D instämmer med påståendet att människor vill 

konsumera varumärken i en social kontext för att fördelarna är extroverta, då de skall 

uppfattas av omgivningen. Även respondent C instämmer med svarande B och D om att dessa 

fördelar skall nyttjas i en social kontext för att uttrycka de självexpressiva elementen som 

finns i varumärken. Respondenten exemplifierar detta med att en person hellre visar upp sig i 

en BMW för grannen, än i en Volvo för att projicera att: “man är påväg uppåt”.  

 

För respondent A, E och F handlar de identitetsskapande fördelarna om att hjälpa kunden att 

stärka och definiera sin självbild. Svarande A underbygger påståendet med exemplet att en 
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Volvo hjälper till att bygga kundens identitet, vilket är att representera trygghet. Svarande A 

instämmer med föregående respondenter om att dessa fördelar är mer synliga för allmänheten, 

i jämförelse med de emotionella fördelarna. Slutligen vidhåller svarande E att det som tolkas 

som de identitetsskapande fördelarna, är väldigt subjektiva för konsumenterna.  

 

 

Figur 4.1 - Sammanställning av skillnaderna mellan fördelarna. 

4.2 Kopplingen mellan fördelarna 

Respondenterna resonerar olika kring kopplingen mellan fördelarna men alla är överens om 

att detta grundas i ämnets komplexitet. De svarandes resonemang framhäver också att det 

finns kopplingar mellan de två fördelarna men att kopplingen varierar i styrka och i 

förhållande till varandra.  

 

Respondent B hävdar att varumärkeslöftet är det viktigaste eftersom kunden redan inför sitt 

köp, innehar en förväntan på vad varumärkets värdeerbjudande skall innehålla. “Det är de 

värdena du är ute efter, redan före du köper varan”, berättar han. Den svarande menar att 

löftet i första hand härstammar från de emotionella fördelarna. När detta har uppfyllts, 

kopplas det till de identitetsskapande fördelarna, om kunden väljer att nyttja varumärket för 

detta syfte. Svarande B får medhåll av respondent E då den koppling som finns mellan 

fördelarna, i grunden härstammar från de emotionella fördelarna. Konsumenten får först en 

känsla av produkten för att sedan nyttja den med identitetsskapande intentioner. Det innebär 

Emotionella Identitetsskapande 

Icke-verbala:  

De är kopplade till emotioner och svåra 

att uppvisa för omgivningen. 

Självexpressiva:  

Fördelarna nyttjas för att individen skall 

uttrycka sig själv. 

Introverta:  

Nyttjaren upplever ett värde som inte 

visas utåt mot omgivningen. 

Extroverta: 

Individen uttrycker sig själv utåt mot sin 

omgivning, genom varumärken. 

Associationer & Mjukt värde: 

Begreppen förtydligar att fördelen är 

värderingsstyrt och kopplat till hur 

konsumenten uppfattar värdeerbjudandet 

i ett varumärke. 

Social kontext:  

Individen nyttjar varumärken för att 

uppvisa sin tillhörighet till en social 

grupp.  
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att de emotionella fördelarna som accentuerar ett varumärkes produkt och den svarande menar 

att: “det inte går att göra någonting som är identitetsskapande om man inte använder sig av 

de emotionella verktygen först”. 

 

Respondent C och F resonemang skiljer sig från respondent B och E. De anser att alla värden 

som kunden associerar med ett varumärke, först kopplas till de identitetsskapande fördelarna 

men de behöver alltid hitta någon form av emotionell fördel som stöd. Respondent A 

instämmer med respondent C och F angående deras syn på fördelarna. Hon påpekar dock att 

båda fördelarna handlar om kundens egen känsla och uppfattning om hur denne värderar eller 

känner sig, när ett varumärke nyttjas. Om kunden finner ett stort emotionellt eller 

identitetsskapande värde i varumärket, kommer denne sannolikt utstråla mer självsäkerhet, 

menar svarande A. De kopplingar och skillnader som finns mellan fördelarna enligt Aakers 

forskning, överensstämmer med det som respondent D anser vara korrekt. I detta avseende 

skiljer sig dennes åsikt från respondent B, som anser att begreppsdefinitionerna särskrivs 

alldeles för mycket.  

 

Samtliga respondenter betonar att båda fördelarna måste påföras ett varumärke för att bilda ett 

attraktivt värde för kunden. Det är innebörden av värdet som är det relevanta och därför görs 

det ingen skillnad på de emotionella och identitetsskapande fördelarna, då kunden inte 

upplever gränsen mellan dessa. 

4.3 Begrepp som är kopplade till fördelarna 

Begreppen som skall behandlas är följande: varumärkespersonlighet, konsumentens identitet 

och relationsskapande. 

4.3.1 Varumärkespersonlighet 

Varumärkespersonligheten är ett begrepp som kopplas till både de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna. Det är ett verktyg som används för att skapa en koppling 

mellan varumärke och konsument via de fördelar som tillskrivs.  

 

De emotionella och identitetsskapande fördelarna beskriver ett varumärkes röst och 

framtoning på ett ytligt sätt och dessa förmedlas genom en varumärkespersonlighet, enligt 

respondent C. Vikten av att ha rätt fördelar i personligheten illustrerar han genom följande 

citat: “Är man exempelvis ett seriöst och tungt företag så kan man inte vara glad och ha 
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humor, för då känns det påklistrat”. Därför måste företag identifiera vilka de är, vilken 

personlighet deras produkt kan tänkas ha och hur personligheten görs trovärdig, berättar 

respondent C. Svarande B menar att fördelarna som upplevs i varumärkespersonligheten kan 

likställas vid kärlek, då det uppstår en oförklarlig attraktionskraft. Han menar att det är 

personligheten som kunderna faller för och att den är viktig, då den handlar om känslor. 

Svarande B instämmer med svarande C om att det är viktigt att förstå sig på fördelarna som 

utstrålas i varumärkespersonligheten, då fördelarna särskiljer varumärken från varandra. 

Respondent E påpekar att personligheten komplicerar det för företagen eftersom att det blir en 

ytterligare parameter att försöka förstå sig på och kommunicera ut.  

 

Respondent F menar att det varumärket vill stå för, uttrycks genom fördelarna i 

varumärkespersonligheten. De får ett mycket viktigt referensvärde, då både konsumenter och 

anställda måste veta vad varumärket skall anspela på. “Ska vi vara rebelliska eller 

kärleksfulla?” är ett exempel på en fråga som företagen kan ställa sig, förklarar han. 

Varumärkespersonligheten är inget som tilldelas av konsumenter, det är ett verktyg som 

företag använder sig av för att uttrycka vad de står för, menar respondenten. Svarande D 

instämmer med att varumärkespersonligheten kan ses som ett verktyg men menar också att 

det finns en ytterligare tolkning av den. Den kan ses som en metafor som används av 

konsumenter och representerar varumärkesimagen. Ur denna aspekt blir det ett sätt att fånga 

upp konsumentens associationer och attityder till varumärket. Respondent A menar slutligen 

att när en kunds personlighet stämmer överens med ett varumärkes personlighet, kommer 

individen och varumärket att stärkas.  

4.3.2 Relationsskapande 

Relationsskapande är mycket viktigt för kommunikationen av fördelarna. En relation som 

skapas mellan varumärke och konsument bygger på funktionella, emotionella och 

identitetsskapande värden som varumärket och dess produkter upplevs inneha.  

 

Samtliga respondenter anser att ett varumärke inte får lojala kunder om de enbart säljer 

produkter som bygger på funktionella fördelar. Det krävs även emotionella och 

identitetsskapande fördelar, för att skapa en relation till kunderna på dagens marknad. Om ett 

företag lyckas skapa en relation till rätt målgrupp, kan kunderna identifiera sig med 

varumärket och därmed bli mer lojala, hävdar samtliga respondenter.  
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Respondenterna hävdar att allting är relationsskapande och att varumärkets fördelar måste 

levereras med tydlighet och på rätt sätt i alla led. Respondent B förtydligar påståendet med sitt 

exempel om att de anställda skall levandegöra fördelarna i sitt arbetssätt. "Jobbet är ju varje 

dag, varje leverans, varje kontakt med en potentiell kund eller gammal kund eller vad det är 

då. Det går inte att fuska med, det måste leva i varumärkets inneboende själ", menar han. 

Respondent F ger exemplet om en kund som får ett dåligt bemötande. Det spelar ingen roll 

hur bra produkterna är, om inte sista leveransen sköts på rätt sätt. Han anser att 

relationsskapande handlar om varumärkets bemötande i form av kontakter med säljarna.  

 

Relationsskapande handlar enligt respondent C om att göra saker lite bättre än sina 

konkurrenter, för att skapa ett emotionellt band med konsumenterna. Om varumärket lyckas 

tillskriva emotionella och identitetsskapande värden till vardagliga och tråkiga produkter, 

innebär det att konsumenten uppmärksammar företaget mer än deras konkurrenter. Ett 

exempel respondenten nämner är att banker underskattar det mervärde som ett väldesignat 

bankkort ger konsumenten. Respondent A förtydligar att varumärkets värdeerbjudande skall 

anspela på konsumentens känslor. Det innebär att en stark, lojal och långvarig relation skapas 

som baseras på fördelarna.   

 

Företag måste betona de emotionella och identitetsskapande fördelarna i ett varumärke, då 

respondent D hävdar att: “du kan vara otrogen även om du gillar ett varumärke”. Det baserar 

han på att kunder i dagens samhälle inte är varumärkeslojala. Därmed är det viktigt att skapa 

en god dialog med konsumenterna, för att ha en förståelse för hur varumärkets fördelar 

uppfattas, säger respondent E. En god dialog är viktigt för företagen, då de får en inblick i hur 

konsumenter resonerar kring deras varumärkeserbjudande, hävdar respondent F. Människor 

tror att de är rationella, då: “vi är experter på att skaffa oss rationella argument som svarar 

upp till att jag exempelvis har valt en alldeles för dyr kniv” men fattar beslut utifrån 

emotionella grunder, menar svarande F. Det finns numera inte särskilt stora skillnader mellan 

de funktionella fördelarna av en vara inom samma produktkategori, menar han. I likhet med 

samtliga svarande, uttrycker respondent F att konsumenter behöver en kombination av 

rationella och emotionella värden för att förklara sitt köp av ett visst varumärke. 
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4.3.3 Konsumentens identitet 

Konsumentens identitet tillfredsställs genom att framhäva attraktiva emotionella och 

identitetsskapande fördelar i ett varumärke. Fördelarna i varumärket blir ett sätt för 

konsumenten att projicera sin självbild och identitet till omgivningen. 

 

Konsumentens självbild är en viktig del att tillfredsställa i arbetet med fördelarna. Självbilden 

beskrivs av samtliga respondenter som ett sätt för konsumenten att uttrycka sig mot 

omgivningen. Respondent D hävdar att beroende på vilket varumärke konsumenten väljer, 

sänder det olika signaler om hur denne är som person. En konsument som exempelvis köper 

högkvalitativa produkter, vill projicera självbilden av att vara en smart och långsiktig 

konsument som: “inte bara köper den billigaste skiten”, menar han. Svarande A menar att 

dagens konsumenter använder kläder och accessoarer som hjälpmedel för att kommunicera ut 

vilka de är i en social kontext. Svarande E berättar att människor har en flockdjursmentalitet 

och vill tillhöra en grupp. Ändå uttrycker respondent B att varumärken används som ett sätt 

för att särskilja människor från varandra, då konsumenten vill vara unik. Det är fördelarna ur 

varumärkets värdeerbjudande som konsumenterna nyttjar för att projicera sin självbild.  

 

Anledningen till att konsumenter tillskriver sig en identitet och ett värde via fördelarna i ett 

varumärke, grundas i att det finns fler alternativ på dagens marknad i jämförelse med förr, 

vilket har gjort konsumenten mer kräsen, menar respondent C och E. “Förr i tiden fanns det 

en lösning på problemet, nu finns det 17 olika lösningar vilket gör att man kan se vem som 

designat lösningen”, berättar respondent C. Svarande F påstår att människor förr var mer 

förutsägbara då de köpte dyra saker om de var välbärgade, till skillnad från idag, då 

människor numera väljer att uttrycka sig genom varumärken. Anledningen till att 

konsumenter reagerar olika beror på att människor idag har andra drivkrafter. Numera är det 

mer accepterat att en förmögen konsument exempelvis köper billig pasta från 

lågprisvarumärket Euroshopper, hävdar respondent F. Svarande B betonar att företagen idag 

måste bli mer medvetna och uppmärksammade på hur samhället förändras och hur de skall 

agera därefter. Konsumenten har ett väsentligt större medvetande idag än för 20 år sedan och 

deras makt är stor. Därför är fördelarna i ett varumärke viktiga att framhäva då människor vill 

ha en emotionell koppling till sina köp, menar respondent B. 
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5 Diskussion 

I den här delen av uppsatsen kommer resultatet att diskuteras med hjälp av insamlad teori. 

5.1 Fördelarnas definitioner 

5.1.1 Emotionella fördelarna 

Respondenternas syn på de emotionella fördelarna är att det handlar om de känslor som 

uppstår vid ett köp av en produkt. De menar att emotionella fördelar är introverta, icke-

verbala och riktade mot den enskilda individens känslor. Respondent D exemplifierar med att 

ett köp av kalsonger från varumärket Calvin Klein, ger en känsla av fräschör trots att plagget 

inte är till för att visas upp för omgivningen. Respondenternas svar går i linje med det som 

Aaker (2010) redogör, att de emotionella fördelarna härstammar från konsumentens positiva 

känslor som upplevs vid ett köp. Sammantaget är respondenter och forskare eniga i denna 

definitionsfråga.  

5.1.2 Identitetsskapande fördelarna 

Det råder enighet bland respondenterna och forskarna kring definitionen av de 

identitetsskapande fördelarna. Samtliga svaranden anser att dessa fördelar är extroverta och 

självexpressiva värden som utvinns vid konsumtion. Fördelarna skall nyttjas i en social 

kontext, vilket också styrks av Aaker (2010) och Keller (2008), som menar att behovet 

härstammar från strävan av social acceptans från konsumentens sida. Konsumenten nyttjar 

fördelarna i ett varumärke för identitetsskapande behov genom att projicera ut sin självbild, 

enligt respondenterna. Svarande B exemplifierar att när konsumenten kör en väldigt åtråvärd 

bil, upplevs denne vara en fysiskt attraktiv person av omgivningen. Detta överensstämmer 

med Aaker & Joachimsthaler (2000) teori, som uttrycker de identitetsskapande fördelarna 

som ett sätt för konsumenter att uttrycka sin självbild till omgivningen. Alltså råder det 

samstämmighet mellan forskare och respondenter inom denna definitionsfråga. 

 

Svarande A utvecklar sitt resonemang kring de identitetsskapande fördelarna och hävdar att 

de är mer synliga för omgivningen än vad de emotionella fördelarna är. Detta är också vad 

forskarna menar, dock jämför de inte fördelarna med varandra i den aspekten. Vi instämmer 

med svarande A i hennes påstående, då vi anser att de identitetsskapande fördelarna i viss 

mån är motsatsen till de emotionella fördelarna. De identitetsskapande fördelarna är ämnade 

att uppfattas av omgivningen medan de emotionella fördelarna endast skall uppfattas av den 
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enskilda individen. Av den anledningen anser vi att fördelarna är olika då de uppfyller olika 

syften och att de därför är ett komplement till varandra.  

5.1.3 Koppling mellan fördelarna 

Respondenterna anser i likhet med forskaren, att fördelarna har en nära koppling till varandra. 

Det som skiljer respondenterna från varandra och forskaren, är att de har olika syn på vilken 

av fördelarna som uppfattas först av konsumenten. Samtliga respondenter påpekar dock att 

den ena fördelen inte kan existera utan stöd från den andra. Empirin ger medhåll till det som 

forskaren Aaker (2010) redogör för, att det finns en nära koppling mellan fördelarna. De 

emotionella fördelarna avser som tidigare nämnt de känslor som upplevs av konsumenten, 

medan de identitetsskapande fördelarna istället fokuserar på konsumentens självbild. Att 

känna sig macho jämfört med att uttrycka sig själv som macho, är ett exempel på en hårfin 

skillnad mellan de två begreppen. Samtidigt måste de särskiljas då de har olika innebörder, 

enligt forskaren.  

 

Svarande B och E menar att konsumenten först får en känsla av produkten för att sedan nyttja 

den med identitetsskapande intentioner. Svarande A, C och F hävdar i motsats till svarande B 

och E, att det är de identitetsskapande fördelarna som är den grundläggande byggstenen och 

byggs därefter på av emotionella fördelar i ett varumärke. Svarande A påpekar att förhållandet 

mellan fördelarna är komplext. Anledningen till detta beror enligt henne, på att de båda 

begreppen handlar om konsumentens egna uppfattningar och känslor vid nyttjandet av ett 

varumärke.  

 

I jämförelse med övriga svarande, tar inte respondent D ställning till vilken fördel som 

upplevs först av konsumenten. De begreppsdefinitioner som Aaker redogör för, är synonymt 

med respondentens åsikt i frågan och hävdar i likhet med forskaren att begreppen bör 

särskiljas då de har olika innebörder. Respondent B hävdar motsatsen till det svarande D och 

forskaren anser. Begreppen särskrivs för mycket av Aaker enligt respondenten, då bägge 

värdena är det kunden är ute efter redan före denne köper produkten.  

 

Utifrån respondenternas svar, tydliggörs skillnaderna för oss gällande synsättet av fördelarna. 

Vi anser att båda angreppssätten är tillämpbara då det centrala är att nå ut till konsumenterna. 

Det spelar ingen roll vilken av fördelarna som konsumenten uppfattar först, då det primära är 

att fördelarna lockar dem till köp. 
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5.2 Begrepp kopplade till fördelarna 

5.2.1 Relationsskapande & emotionella band 

Samtliga respondenter hävdar att för att lyckas skapa en relation till kunderna, måste 

företagen framhäva emotionella och identitetsskapande fördelar utöver endast funktionella 

fördelar i sitt varumärkeserbjudande. Detta överensstämmer med den undersökningsteknik 

som Belch & Belch (1998) presenterar som kallas för emotionella band. Banden redogör för 

relationen mellan de funktionella och emotionella värden, då dessa skall kombineras för att 

varumärket skall lyckas med sin kommunikation.  

 

Vidare menar respondenterna att om ett företag lyckas skapa en relation till rätt målgrupp, kan 

kunderna identifiera sig med varumärket och därmed bli mer lojala. Respondent A påpekar att 

varumärkets värdeerbjudande skall anspela på konsumentens känslor. Det innebär att en lojal 

och långvarig relation skapas, som baseras på de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna. Att konsumenter skapar emotionella band till varumärken, redogör även So, 

Parsons & Yap (2013) för. Banden till ett varumärke tillkännages genom att konsumenten 

exempelvis innehar känslor för en produkt och dess varumärke. En kund som har ett starkt 

emotionellt band till ett varumärke blir på lång sikt en lojal kund. Vi anser i likhet med teorin 

och empirin att samtliga personers åsikter i ämnet är korrekta, då lojalitet bygger på en stark 

relation mellan varumärke och kund. Detta går endast att uppnå genom att tillfredsställa 

kundens behov av samtliga fördelar.  

 

Samtliga svarande uttrycker att konsumenter i första hand har en produkts funktionella 

fördelar i åtanke, när de skall välja varumärke. Respondent D betonar dock innebörden av att 

uttrycka de emotionella och identitetsskapande fördelarna i ett varumärke, då konsumenter i 

dagens läge inte är varumärkeslojala. Empirin överensstämmer med det första stadiet av 

Belch & Belchs (1998) undersökningsteknik, som redogör för att en konsument tänker kring 

varumärken relaterat till produktfördelarna samt att konsumenterna är illojala mot varumärken 

på denna nivå.  

 

Betydelsen av att uttrycka de emotionella och identitetsskapande fördelarna proklameras 

ytterligare av  respondent C och D, då de hävdar att ett varumärkeserbjudande måste ha 

bäring från de båda fördelarna. Detta görs i undersökningsteknikens andra stadiet, enligt 

Belch & Belch (1998), då konsumenten tilldelar varumärket en personlighet och inte längre 
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bedömer varumärket på deras produkters funktionella fördelar. Vad fördelarna innebär för 

varumärkespersonligheten, vidareutvecklas under en egen rubrik senare i diskussionskapitlet. 

 

Samtliga respondenter hävdar att allt är relationsskapande och när ett varumärkes emotionella 

och identitetsskapande fördelar levereras på ett rätt och tydligt sätt i alla led, skapar det 

möjligheter till relationsskapande. Om företaget är bättre än dess konkurrenter på detta, 

hävdar respondent C att ett emotionellt band skapas mellan konsument och varumärke. De 

anställda skall levandegöra fördelarna i deras arbetssätt för att uppnå detta, menar svarande B. 

Därför menar han att det är viktigt att konsumenten får en psykologisk koppling till sina 

varumärkesköp och liknar slutligen detta vid en sorts kärlek som bildas till ett varumärke. 

Belch & Belch (1998) menar i likhet med respondenterna, att den starka relation eller 

emotionella band som skapas mellan konsument och varumärke, baseras på känslorna 

konsumenten hyser för ett varumärke, vilket skapar en positiv psykologisk koppling till ett 

varumärke.  

 

Med grund i det Overbekke & Hekkert (1999) hävdar, att många produkter har nått en nivå av 

funktionell perfektion, vilket gör att det är svårt att särskilja dem på den nivån, betonar vi 

innebörden av att lyfta fram fördelar som de viktigaste attributen i varumärkeserbjudandet. Vi 

anser att ett emotionellt band mellan konsument och varumärke enbart kan skapas om 

konsumenten upplever att varumärkeserbjudandet innehar emotionella och identitetsskapande 

fördelar. 

5.2.2 Varumärkespersonlighet 

Samtliga respondenter anser att varumärkespersonligheten är ett hjälpmedel för att förmedla 

de emotionella och identitetsskapande fördelarna som ett varumärke vill erbjuda i sina 

produkter. Enligt respondent C beskrivs ett varumärkes röst och framtoning gentemot 

konsumenterna via fördelarna och varumärkespersonligheten används som ett verktyg för att 

förmedla fördelarna. Melin (1999) är enig med dessa påståenden, då han hävdar att företag 

levandegör sitt varumärke genom att synliggöra de känslorelaterade fördelarna i produkter för 

konsumenterna. 

 

Respondent B och C redogör för att fördelarna som utstrålas i varumärkespersonligheten, 

nyttjas för att särskilja ett varumärke från dess konkurrenter. Detta styrker det Sung & Kim 

(2010) och van Rekom, Jacobs & Verlegh (2006) hävdar, att varumärkespersonligheten 
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används som ett särskiljande konkurrensmedel varumärken emellan i jakten på kunder. Därför 

är det viktigt för företag att inneha en förståelse för vilka fördelar de vill förmedla, menar 

respondent B och C. Företaget måste förstå hur deras varumärke framstår inför 

konsumenterna för att veta vilka egenskaper de skall anspela på, menar respondent F.  

 

Samtliga svaranden anser att företagen måste leverera rätt fördelar i alla led till 

konsumenterna och en av de viktigaste faktorerna är de anställda i företaget. De anställda 

måste vara medvetna om hur de skall förmedla varumärkets värdeerbjudande i form av de 

emotionella och identitetsskapande fördelarna, menar samtliga respondenter. Respondent F 

betonar betydelsen av detta, då varumärket ges ett viktigt referensvärde bland konsumenterna. 

Svarande C förklarar att direktkontakten med exempelvis säljarna i ett tjänsteföretag, 

förenklar arbetet med att få konsumenter att skapa emotionella associationer till varumärket, 

då de anställdas insatser synliggörs och iakttas av konsumenten. Aaker (1997) instämmer med 

påståendet att direktkontakten mellan konsument och anställda påverkar hur fördelarna 

förmedlas. De anställda är en del av den omvärldsliga influensen för 

varumärkespersonligheten och deras beteende och karismatiska utstrålning avgör hur 

konsumenterna uppfattar fördelarna. 

  

Ur detta resonemang förstår vi att de anställda spelar en stor roll vid förmedlingen av 

emotionella och identitetsskapande fördelar i en produkt. Vi anser att direktkontakt mellan 

konsument och anställd innebär att fördelarna uppfattas på ett tydligare sätt, då den anställde 

tillför ett emotionellt mervärde utöver enbart de funktionella fördelarna som produkten 

erbjuder. 

 

Respondent F hävdar i likhet med teorin, att fördelarna som tillskrivs ett varumärke i dess 

personlighet, inte görs av konsumenterna. Söderlund (2000) anser att det inte enbart är 

nyttjare av varumärket som definierar ett företags varumärkespersonlighet. Konsumenter kan 

köpa produkter för att utvinna de fördelar som varumärket själv tillskrivit sig, och inte 

konsumenterna. Respondent F utvecklar Söderlunds tes, med att hävda att 

varumärkespersonligheten är ett verktyg för företagen, att uttrycka vilka fördelar de vill 

anspela på. Svarande D instämmer med respondent F tes kring varumärkespersonligheten, 

men menar också att den kan användas av konsumenter som en metafor, för att representera 

konsumentens associationer och attityder gentemot varumärket. Respondent E uttrycker att 

arbetet med varumärkespersonligheten tenderar att komplicera arbetet för företagen eftersom 



Sida 34 av 45 
 

att det blir ytterligare en aspekt att ta i beaktning.  

 

Det respondent D och E anser, tyder på att varumärkespersonligheten är svår att mäta, då det 

handlar om konsumenten och dennes tankar kring varumärket. Detta ger stöd till det som 

Grönholm (2009) hävdar, att det är svårt för företagen att få konkreta resultat på värdet av 

varumärkets personlighet. Respondent A uttrycker dock att när en kunds personlighet 

stämmer överens med ett varumärkes personlighet, kommer individen och varumärket att 

stärkas. Det anser vi stärker Grönholms (2009) tes kring att varumärkespersonligheten är ett 

effektivt medel för relationsskapande med konsumenter, då ett ömsesidigt samspel mellan 

konsument och varumärke möjliggör relationsskapande mellan de två parterna. Vi anser att 

om företagen har en förståelse för innebörden av fördelarna de försöker projicera ut i 

varumärkespersonligheten, ökar det chansen för varumärket att påverka dagens konsumenter.  

5.2.3 Konsumentens identitet 

Samtliga respondenter beskriver självbilden som ett sätt för konsumenterna att uttrycka sig 

mot sin omgivning. De emotionella och identitetsskapande fördelarna i ett varumärke tillför 

ett attraktivt värde för konsumenten som denne införlivar i sin självbild och identitet. Detta 

styrker det Ataman & Ülengin (2003) hävdar att det har blivit viktigt att i dagens samhälle, 

visa upp sin identitet genom att bära produkter som stämmer överens med konsumentens 

självbild. Fördelarna måste existera i varumärket för att omgivningen skall kunna uppfatta det 

som konsumenten vill projicera, menar Keller (2008) och Aaker (2010).  

 

Behovet av att uttrycka sin individualitet, härstammar enligt respondent B från att människor 

vill särskilja sig från varandra. Silverstein & Fiske (2003) instämmer med att konsumenter har 

ett behov av att uttrycka sig själva mot omgivningen. De tillägger att detta beror på att 

konsumenter numera har bättre utbildning och högre inkomst, vilket empirin inte berör. 

Bakgrunden till varför detta behov har uppstått, anser vi är viktigt att ha kännedom om, då det 

skapar en förståelse för hur konsumenter i olika samhällsklasser väljer att uttrycka sig genom 

fördelarna i självbilden.  

 

Svarande A hävdar att konsumenter idag använder sig av exempelvis kläder och accessoarer 

för att kommunicera vilka de är i en social kontext. Respondent E påstår att människor har en 

så kallad flockdjursmentalitet som innebär att de vill tillhöra en grupp. Detta stärker det 

Keller (2008) och Aaker (2010) redogör för, att konsumenten har ett behov av social 
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acceptans från omgivningen. Därför fungerar varumärken enligt Bengtsson & Österberg 

(2011) som ett sätt för människor att kommunicera med varandra.  

 

Svarande C menar att konsumenter nyttjar fördelarna i ett varumärke på grund av att det idag 

finns fler valmöjligheter på marknaden jämfört med förr. Svarande B betonar också att 

samhället har förändrats och menar att konsumenten fått ett större medvetande och mer makt 

på marknaden. Förr var människor mer förutsägbara då de köpte dyra saker om de var 

välbärgade men numera uttrycker sig människor genom varumärken, menar respondent F. 

Bengtsson & Österberg (2011) anser att människor förr definierades av sin yrkesroll men när 

de personlighetsskapande kännetecken minskade, valde konsumenter att uttrycka sig genom 

konsumtion av utvalda varumärken. Både teorin och empirin belyser faktumet att 

konsumtionen har förändrats och att vi numera väljer att uttrycka vår identitet genom de 

fördelar ett varumärke erbjuder. Däremot nämner ingen av respondenterna att yrket förr i 

tiden var den särskiljande faktorn bland människor. Vi undrar om inte Bengtsson och Östberg 

har en poäng i sitt påstående att vi förr definierades av vår yrkesroll, då vi numera baserar vår 

uppfattning om människor via deras konsumtion, snarare än deras yrkesbefattning. 

 

Som tidigare nämnt menar samtliga respondenter att människors konsumtion blir en del av 

deras personlighet. Respondent C och E hävdar att konsumenter numera är mer kräsna 

eftersom att det finns flera alternativ på marknaden. Banwari (2010) hävdar att materiella ting 

blir en del av människors personlighet och ägodelarna omger dessa livet ut. Det som skiljer 

Banwari från respondent C och E är synen på hur länge ägodelarna tillhör en konsument. 

Respondenterna menar att vår kräsenhet gör att vi inte nöjer oss med en viss produkt då vi har 

möjligheten att enkelt byta ut produkter. Det gör att Banwaris påstående kan ifrågasättas, då 

vi anser att en produkts livslängd är betydligt kortare idag i jämförelse med förr i tiden. Vi 

anser att anledningen till detta är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna i 

produkterna måste förnyas, då konsumenterna har blivit bortskämda och alltid kan köpa nytt 

eller uppgradera sina produkter.   

 

Respondent D hävdar att när en konsument väljer ett visst varumärke, signalerar det hur 

denne är som person. Han exemplifierar att när en konsument köper produkter av hög kvalitet 

anses denne vara smart och långsiktig, som inte bara väljer det billigaste alternativet. Empirin 

stämmer överens med det Bengtsson & Östberg (2006) redogör för, att status och 

personlighetsskillnader mellan konsumenter tydliggörs när konsumenten väljer ett varumärke 
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framför ett annat. Den relation som skapas mellan konsumenten och varumärket blir sättet att 

identifiera konsumenter. Vi anser i likhet med det respondent B hävdar, att konsumenter vill 

ha en emotionell koppling till sina köp och detta möjliggörs genom fördelarna i ett 

varumärke. Detta stärks av det Jamal & Goode (2001) påtalar, att produkter köps av 

konsumenter i hopp om att det ska förstärka andra individers uppfattning om dem. Alltså 

menar vi att de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärken innebär att 

konsumenten kan uttrycka sin identitet till omgivningen, vilket särskiljer denne från andra 

konsumenter. 

6 Slutsats & förslag på vidare forskning 

I det avslutande kapitlet beskrivs de slutsatser som kan dras från denna studie. Slutsatsen 

besvarar studiens problemformulering: Vad innebär emotionella och identitetsskapande 

fördelar för konsumenter enligt varumärkeskonsulter? Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  

6.1 Slutsats 

Studiens syfte har varit att klargöra innebörden av de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna för konsumenter. Tidigt i studien förstod vi att de funktionella fördelarna är basen i 

ett värdeerbjudande, vilket också konsulterna och teorin uttryckte. De funktionella fördelarna 

i en produkt täcker de grundläggande behoven som en kund har, som exempelvis att ett 

bankkort skall nyttjas för att göra bankuttag. Studien har bidragit med insikten kring 

betydelsen av att som företag inneha kunskap om konsumtionsutvecklingen för att förstå hur 

dagens konsumenter tänker vid köp. De funktionella fördelarna har fått en minskad betydelse, 

då konsumenter idag värderar varumärken betydligt mycket mer utifrån de emotionella och 

identitetsskapande fördelarna.  

 

Numera accentueras de emotionella och identitetsskapande fördelarna i ett värdeerbjudande, 

då konsumenter inte bara köper en produkt för att uppfylla deras funktionella behov. 

Konsumenter köper det varumärke som de upplever erbjuder ett mervärde för dem och detta 

mervärde uttrycks genom de emotionella och identitetsskapande fördelarna. De emotionella 

fördelarna representerar de känslor som konsumenter upplever vid köp av en produkt medan 

de identitetsskapande fördelarna är ämnade att uppmärksammas av omgivningen för att 

konsumenter skall uttrycka sin identitet. Varumärkesteorin och konsulterna har varit eniga i 

hur dessa fördelar skall definieras, vilket tydliggör att den teoretiska nyttan av dessa begrepp 
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är applicerbar i praktiken. Respondent D nyttjar exempelvis den varumärkesteori som 

forskaren Aaker presenterar i sitt varumärkesarbete, vilket stärker faktumet att teorin kan 

användas i praktiken. 

 

De emotionella och identitetsskapande fördelarna särskiljs enligt teorin, då de uppfyller olika 

syften. De emotionella fördelarna verkar för att tillfredsställa konsumentens inre värden 

medan de identitetsskapande fördelarna ämnar att uttrycka en konsuments identitet i en social 

kontext. En insikt som studien kan bidra med till forskningen kring detta område, är att trots 

fördelarnas nära koppling till varandra samt komplexitet, skall de verka i symbios med 

varandra. De fungerar som ett komplement till varandra för att uppfylla de olika syften som 

konsumenten har med en produkt. Tyngdpunkten skall inte vara att fördelarna enbart finns i 

varumärkets värdeerbjudande, utan att konsumenten kan levandegöra dessa fördelar i sitt 

daglignyttjande.  

 

Studiens syfte har varit att redogöra för de emotionella och identitetsskapande fördelarnas 

innebörd för konsumenter och slutsatsen vi kan dra, är att fördelarna är den utstående faktorn 

till varför konsumenter väljer ett visst varumärke framför ett annat. Konsumenter eftersöker 

dessa fördelar i produkter för att förverkliga sin identitet och de bedömer varumärken utifrån 

leveransen av dessa. Om ett företag lyckas levandegöra de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna i sitt värdeerbjudande för konsumenten på ett bättre sätt än sin konkurrenter, leder 

det till att kunden blir mer lojal. Slutligen gör det att en relation och ett emotionellt band 

skapas mellan konsument och varumärke, baserat på de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har kommit fram till att innebörden av emotionella och identitetsskapande 

fördelar för konsumenter är av stor betydelse. Studien har enbart berört åsikterna från erfarna 

varumärkeskonsulter och har således saknat information från konsumenternas sida angående 

fördelarnas betydelse. Ett alternativ hade kunnat vara att få höra konsumenternas åsikter kring 

fördelarna och ta reda på hur viktigt de anser att fördelarna är för dem. 

 

Andra aspekter att undersöka i framtiden vore även att ha ett framtidsperspektiv på dessa 

begrepp. Hur viktiga kommer dessa fördelar vara för konsumenter inom fem eller tio år? 

Detta skulle ge chansen för forskare att även upptäcka om det finns andra drivkrafter än idag, 
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till att vi vill utmärka oss via de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärken. 

Konklusionerna av den studien skulle förfalla sig intressant, då det givit företagen en chans att 

förstå hur framtidens konsumenter reagerar på fördelarna och vad de eftersöker i varumärken.  

 

Det har gjorts mycket forskning inom konsumtion och konsumentbeteende, då dessa områden 

är under ständig utveckling. Det är viktigt för forskarna att fortsätta elevera utvecklingen 

inom detta forskningsområde, för att företag skall veta hur de bäst möter konsumenternas 

behov på marknaden.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

1. Vad är det största problemet som företagskunderna har, som de behöver Er hjälp med? 

Vad brukar målet vara med Ert arbete?  

2. Definiera identitetsskapande och emotionella fördelar i ett varumärke enligt din åsikt. 

Vilken koppling ser Ni det finns mellan de emotionella och identitetsskapande 

fördelarna? 

3. Hur jobbar du för att införliva dessa emotionella och identitetsskapande fördelar i ett 

varumärke? Vad använder ni för verktyg för att projicera dessa värden till era kunders 

konsumenter? Ge exempel. (reklamfilm, broschyrer etc.?) 

4. Varför har de emotionella och identitetsskapande fördelarna i ett varumärke blivit så 

uppmärksammade och eftertraktade? (både ur företagens och konsumenternas 

synvinkel) 

5. Definiera konsumentens självbild & ge exempel. Vilka sorts fördelar uppskattar 

kunden enligt dig, då det tillfredsställer deras självbild allra bäst? Exemplifiera. 

6. Vad tror Ni är anledningen till att konsumtion har blivit ett sätt för konsumenter att 

uttrycka sin identitet? Hur tror Ni att detta kommer att utvecklas? 

7. Hur går företag tillväga för att skapa ett mervärde i form av en varumärkesidentitet, 

som konsumenter vill associeras med? 

8. Hur brukar Ni arbeta med fördelarna, för att få fram en korrekt reflektion av 

varumärkets identitet för att denne skall stämma överens med varumärkesimagen? 

9. Varumärken brukar numera tilldelas personligheter. Hur viktigt är varumärkets 

personlighet för att attrahera kunder och hur jobbar ni med detta? Exemplifiera!  

10. Hur finner ni företagets kärnvärde och det som genomsyrar deras värderingar? Hur 

svårt är det att finna detta om det är oklart från början? Hur använder ni kärnvärdet i 

varumärkesbyggandet?  

11. Med allt detta i åtanke, hur hoppas ni att ert arbete ska påverka relationen mellan era 

kunder och deras konsumenter?  
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8.2 Reflektioner - Nadia Björlin 

Jag har skrivit detta examensarbete tillsammans med Denis Maliqaj. Vi hade aldrig gjort ett 

arbete ihop tidigare och inte heller haft någon direkt kontakt med varandra i övrigt. 

Anledningen till att jag valde att skriva arbetet ihop med Denis, var att jag hade fått intrycket 

av att han var en ambitiös och driven person.  

Under arbetets gång har det uppstått en del konflikter kring arbetet då vi båda haft väldigt 

starka viljor. Vi har fått lära känna varandra under arbetets gång, vilket har varit kul men 

samtidigt tagit lite fokus från arbetet. Jag anser ändå att vi har fungerat bra ihop, trots dåliga 

dagar och en hel del motgångar. Vi har varit väldigt öppna mot varandra med vad vi känt och 

tyckt, vilket har varit positivt för att kunna gå vidare. 

I början av arbetet var det svårt att komma igång, då ingen av oss hade gjort ett liknande 

arbete tidigare. Vi visste inte vad som krävdes av oss och vi hade heller ingen klar idé över 

vad vi ville skriva, mer än att det skulle vara inom marknadsföringsområdet. Det var trögt att 

komma igång, framförallt vid sökandet av artiklar i databaserna, då detta var helt nytt för oss. 

I mitten av kursen insåg vi att vårt ämne inte var hållbart då det var alldeles för brett och 

dåligt strukturerat och vi tog då beslutet att börja om på nytt, med ett annat ämne. Det nya 

ämnet kändes mer intressant och väldigt aktuellt. Med lite mer kött på benen var det också 

lättare att komma igång på nytt och vi blev mer noggranna och mer kritiska till vad vi skrev.  

Att skriva ett examensarbete har varit otroligt lärorikt på många olika sätt men samtidigt 

väldigt svårt. Jag har bland annat utvecklat mitt ordförråd och blivit bättre på att formulera 

mig i text och också bättre på att variera mitt språk. Jag har även fått insikt i hur det är att 

arbeta med någon som är lika bestämd som mig själv och lärt mig att det inte fungerar att vara 

envis. Ibland måste man helt enkelt sänka garden och diskutera problemet samt ge med sig 

om det endast handlar om petitesser. Att skriva en vetenskaplig uppsats för första gången är 

ingen lätt uppgift, då det är mycket du ska lära dig innan du börjar skriva. Jag tycker att det 

var svårt att läsa arbetet med nya ögon då man var så inne i arbetet och jag uppskattade 

verkligen den kritik och de nya infallsvinklar som handledaren bidrog med.   

Kritiken vi har fått under arbetets gång har varit att vi har varit dåliga på att skriva utifrån 

syftet och problemställningen. Det är också anledningen till att arbetet har tagit längre tid än 

beräknat. En klar och tydlig struktur för att också lyckas få en röd tråd redan från början, är A 

och O. När jag tidigare kört fast i en text, har jag behövt en paus och skriva på något annat. 
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Detta har inte varit bra för strukturen, utan jag har lärt mig att det är bättre att ägna sig åt ett 

stycke i taget och få klart det innan man börjar med nästa stycke. Det är den största lärdomen 

som jag kommer att ta till mig inför framtiden och eventuellt kommande uppsatser.  

8.3 Reflektioner - Denis Maliqaj 

Jag har skrivit detta examensarbete tillsammans med Nadia Björlin. Vi började i stora drag 

som två främlingar inför varandra, då vi inte haft någon kontakt före starten av 

examensarbetsskrivandet. Anledningen till att jag valde Nadia som arbetskamrat, var för att vi 

hade liknande idéer kring vilket forskningsområde vi vill göra ett bidrag till.  

Jag brukar lite skämtsamt säga att vi har gjort ett och ett halvt arbete tillsammans. Detta då 

vår start på detta äventyr började illa. Vi kom fram till att vi ville skriva om premium- och 

volymmärken och till en början kände vi att det gick bra. Vi hade inga konflikter och skrev 

för det mesta enskilt. Jag kan medge att skrivandet av inledningskapitlet var tufft, då vi båda 

aldrig har gjort ett examensarbete förut men det förekom inga diskussioner och konflikter 

mellan oss. När vi väl fick beskedet att vi var alldeles för breda i vårt val av ämne, började jag 

inse våra misstag. I efterhand anser jag att vi varit alldeles för enspåriga och inte samarbetat 

på ett bra sätt vid denna tidpunkt. Vi var för individuella och på så sätt undvek vi att diskutera 

och arbeta som en enhet, vilket är fruktansvärt viktigt i ett examensarbete. Vi var helt 

förkrossade när vi fick beskedet att vårt arbete i stora drag, behöver slängas i papperskorgen, 

men efter en dags vila, fick jag en insikt om hur jag är som student. Jag är en krigare och detta 

bakslag skulle inte stoppa mig. Det är en insikt jag är väldigt glad över att ha upptäckt i mig 

själv, under arbetets gång.  

Efter att ha börjat diskutera och faktiskt argumentera för vad vi verkligen vill, kom vi fram till 

vi ville skapa en ökad förståelse för innebörden av det som diffust definieras som emotionella 

och identitetsskapande fördelar. Startsträckan i detta arbete blev mycket kortare, då vi redan 

lärt oss mekaniken bakom hur vi ska skriva i vårt "första arbete", så det flöt på bra. Vad vi 

började göra var att verkligen diskutera, argumentera och gå i konflikt med varandra kring 

vilken riktning vi vill driva examensarbetet. Jag personligen, trivs i en miljö där det finns 

starka åsikter och folk inte är rädda för att ta ton om de inte håller med den andre. På så sätt 

tror jag att jag och Nadia är likadana. De dagar vi hade samma idéer kring arbetet, var också 

dagar som präglades av kreativitet, vägledande diskussion och gott humör. Andra dagar kunde 

"stubinen" antända för fort för någon av oss och det slutade med att vi lade ner arbetet för 

dagen. Så kan det vara ibland och det har jag förstått att jag inte har några problem med. Att 
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arbeta med en person som har en stark vilja är något jag värdesätter högt och det är något jag 

också fått göra med Nadia och det tackar jag henne för.  

Det andra arbetet vi påbörjade har fått omarbetas väldigt mycket. Vi har fått skriva om, skriva 

nytt och tänka om flertalet gånger, vilket har varit frustrerande. Vårt syfte med studien har 

många gånger ändrats och vi har lika många gånger missat att faktiskt skriva utifrån syftet 

med studien. Detta problem har utgjorts av flera faktorer. Tågstrejken som drabbade tusentals 

resenärer (inklusive mig), gjorde att vi fick ha samtal via Skype, där tekniken och 

uppkoppling inte var den bästa. Vi har som tidigare nämnt, inte varit tillräckligt enhetliga i 

vårt uppsatsskrivande och inte suttit tillsammans med det. Det faktum att vi är totalfärska 

inför examensskrivandet är också enligt mig, en stor faktor till att det gått så trögt för oss som 

det tyvärr gjort. Även bristen på klara idéer har varit tufft för oss att hantera.  

Slutligen hade en större självkännedom om mig själv och hur jag är som student underlättat 

arbetet. Jag anser att vi har varit alldeles för överambitiösa vid uppsatsskrivandet och detta 

har i slutändan stjälpt oss, rent tidsmässigt. Det är nog lätt hänt, om två personer som mig och 

Nadia, arbetar tillsammans då vi är väldigt idérika och inte alltid är villiga att släppa våra 

idéer, när den andra har kommit med en insikt från en annan synvinkel. Det är något jag 

utvecklat under arbetets gång. Jag och Nadia har haft många och stundtals hätska diskussioner 

kring hur vi är som personer och studenter. Jag har aldrig haft problem med att ge och ta 

kritik, men att faktiskt "släppa på stoltheten" och låta Nadias idéer prioriteras före mina, är 

något jag verkligen försökt bli bättre på. Resultatet har oftast blivit minst lika bra och mina 

ögon öppnades för att det finns ett annat sätt att skriva på, som är lika bra.  

Det jag framför allt kommer att ta med mig från arbetet, där den diskussionstäta atmosfär som 

bildades efter att vi faktiskt började samarbeta med varandra. Ämnet vi valde har varit otroligt 

komplext, vilket också handledare såväl som varumärkeskonsulterna har påtalat och jag tror 

att detta har givit mig kunskaper om hur jag är som student, såväl som människa. Jag tror att 

dessa erfarenheter förevigt kommer att färga mitt framtida uppsatsskrivande och det är jag 

djupt tacksam för. Att skriva detta examensarbete har varit det absolut svåraste jag någonsin 

har gjort inom den akademiska världen och jag är enormt stolt över att ha klarat denna 

utmaning. 

 


