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~1~  

Relationers samspel  en guldgruva för marknadsförare? 

                                                

 

1 Albihn och Wincrantz, 2005 
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Smittar tilltro? 

                                                

 

2 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 26 (se bilaga 1) 
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Syfte 

Uppsatsens upplägg 
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~2~  

Sammandrag av Smittsamma relationer

 

                                                

 

3 Albihn och Wincrantz, 2005 (se bilaga 1) 
4 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 26 (se bilaga 1) 
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~3~  

En flirt med relationsteorier 

Relationer och affärsrelationer 

                                                

 

5 Duck, 1999 s. 23 
6 Duck, 1999, s. 118 
7 Bies, Lewicki, och McAllister, 1998 s. 440-442 
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Konsumentens relationer 

Olika varumärkens inflytande på varandra 

                                                

 

8 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 442-443 
9 Bourne och Szmigin, 1998, s. 544 
10 Kelley och Thibaut i Bourne och Szmigin, 1998, s. 544 ff. 
11 Bourne och Szmigin, 1998, s. 544 ff 
12 Aaker och Joachimsthaler, 2002, s. 115 
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Vad är tilltro och misstro? 

Tilltro och misstro i relationer  

                                                

 

13 Cannon, Doney och Mullen, 1998 s. 601 
14 Luhman i Cannon, Doney och Mullen, 1998 s. 603 
15 Cannon, Doney och Mullen, 1998 s. 606 ff 
16 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 444 
17 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 444-447 
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18 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 9 (se bilaga 1) 
19 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 444-447 
20 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 9 (se bilaga 1) 

Tilltro Misstro 

Klassisk syn 

Hög tilltro Låg tilltro 

Hög misstro Låg misstro 

Ny syn 
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Samband mellan olika konsumentrelationer 

                                                

 

21 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 439, 444 
22 Angold, Hartly, Hogg och Long, 1999, s. 5-18 
23 Lewicki, Mcallister och Bies, 1998, s. 445-447 
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24 Eriksson och Hadjikani, 2000, s. 305 
25 Eriksson och Hadjikani, 2000, s. 301 
26 Eriksson och Hadjikani, 2000, s. 314 

Konsument 

Produkt B 

Produkt A 

Producent 

Producent 

Koppling 



 

16

 
Vad är medvetenhet? 

Erfarenhet och kunskap är inte samma sak 

                                                

 

27 Collins i Carter, 2002. s. 49 
28 Regnéll, 2002, s. 92 
29 Regnéll, 2002, s. 83 
30 Regnéll, 2002, s. 92 
31 Underwood, 1982, s. 6-11 
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~4~ 

Teori blir hypotes 

Hypotes 1- Kopplingen mellan relationerna 

                                                

 

32 Bies, Lewicki och McAllister, 1998 s. 439-444 
33 Bies, Lewicki och McAllister, 1998, s. 439-444 
34 Eriksson, Hadjikani, 2000, s. 301-314 
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Hypotes 2- Medvetenhet och omedvetenhet 

Hypotes 3- Skillnader mellan åldersgrupper 

                                                

 

35 Regnéll, 2002, s. 92 
36 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 26 (se bilaga 1) 
37 Cannon, Doney och Mullen, 1998, s. 601-604 
38 Duck, 1999, s. 118 
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~5~  

Hur utredningen genomförs 

 

Val av målgrupp och undersökningsobjekt 

 

                                                

 

39 Albihn och Wincrantz, 2005, s. 11 (se bilaga 1) 
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Framställande av enkät 

 

Frågornas utformning 
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Utförandet av enkätundersökning 

Metodkritik 
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~6~  

Resultat av undersökningen 

Resultat av indirekta frågor 
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Alla respondenter 

Åldersgruppen 15 till 19 år 
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Åldersgruppen 20 till 30 år 

Resultat av direkta frågor 

Alla respondenter 
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Åldersgruppen 15 till 19 år 

Åldersgruppen 20 till 30 år 
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Tolkning av resultaten 

Indirekta frågor 

Alla respondenter 
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Lewicki, McAllister och Bies

Medvetenhet och omedvetenhet 
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Jämförelse mellan åldersgrupperna 
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Direkta frågor 
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Count

1 1 2 4

3 7 6 4 20

11 9 33 15 68

6 2 16 6 30

1 1 2

21 18 57 28 124

1

2

3

4

5

Uppfattad
kvalitet
kläder

Total

Delvis Ja Nej Vet ej

Tycker att uppfattningen om kläder har påverkat
uppfattningen om smink

Total

 

Korstabell 1

Count

3 1 4

1 6 4 2 7 20

2 14 24 6 1 21 68

1 7 10 5 7 30

2 2

7 28 38 15 1 35 124

1

2

3

4

5

Uppfattad
kvalitet
kläder

Total

1 2 3 4 5
Ingen

uppfattning

Uppfattad kvalitet smink

Total

 

Korstabell 2
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Count

5 7 9 21

5 11 2 18

6 46 5 57

1 12 15 28

17 76 31 124

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Tycker du att din
uppfattning om kläder
har påverkat din
uppfattning om smink?

Total

Ja Nej Vet ej

Om kvaliteten på kläder skulle öka,
skulle du köpa mer smink?

Total

 

Korstabell 3
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Medvetenhet och omedvetenhet 

Count

14 34 23 71

1 24 1 26

2 18 7 27

17 76 31 124

Ja

Nej

Vet ej

Om kvalitet kläder
skulle öka, skulle
köpa mer kläder

Total

Ja Nej Vet ej

Om kvalitet kläder skulle öka, skulle
köpa mer smink

Total

 

Korstabell 4 
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Jämförelser mellan åldersgrupperna
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Uppsatsens slutsatser 

Kopplingen mellan relationerna - alla respondenter 
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Medvetenhet och omedvetenhet 

 

Åldersgrupperna 



 

39

 

Avslutande diskussion 
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Sammandrag 

Vilka relationer litar du på och hur påverkas du av dina relationer? I denna promemoria har vi lyft 

ner relationsperspektivet till ett företagsekonomiskt plan för att utreda om en relation till ett 

varumärke kan påverka en annan relation till samma varumärke. Genom att veta om och hur 

relationer påverkar varandra kan man strategiskt bygga varumärken efter hur varumärket 

påverkar konsumenten på olika plan. För att undersöka detta har vi utformat en enkät om 

relationen till Hennes & Mauritz smink och kläder. Enkäten är utformad för att se om tilltro i den 

ena relationen kan påverka så att kunden automatiskt får tilltro i den andra relationen. Eftersom 

enkäten ser till respondentens omedvetna samband mellan relationerna och dess medvetna 

samband har undersökningen fått intressanta motsägande resultat.  
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Inledning 

Relationer har hamnat i hetluften både socialt och affärsmässigt. I synnerhet har fokus lagts på 

marknadsföringsrelationer. Tidigare har relationen mellan två leverantörer eller mellan leverantör 

och återförsäljare uppmärksammats för att göra produktionen så effektiv som möjligt och till en 

låg kostnad. Numera har relationen till konsumenten hamnat i rampljuset. Genom att bygga upp 

positiva relationer till kunden skapar företaget många fördelar eftersom en kund som tidigare har 

en relation till företaget kräver mindre marknadsföringsresurser. Relationer kan präglas av både 

tilltro och misstro och företagen strävar i synnerhet till att skapa relationer med hög tilltro. Enligt 

senare teorier kan en konsument ha flera relationer till samma företag eller varumärke.40 Att en 

relation till ett varumärke präglas av misstro utesluter inte att en annan relation till samma 

varumärke präglas av tilltro. Genom att se hur tilltro och misstro uppkommer och förändras över 

tiden kan marknadsförare spela ett strategiskt spel med relationerna som pjäser. När en 

marknadsförare kan se vilka relationer som styr andra relationer kan denne välja att satsa på de 

lönsamma relationerna och utnyttja dessa för att öka sin tilltro samt att undvika misstro i allt för 

hög grad. Denna pm kommer att utformas kring frågeställningar som rör förhållandet mellan 

tilltro och misstro. Först presenteras en ny syn på förhållandet mellan tilltro och misstro vilken 

går ut på att dessa kan samexistera i konsumentens medvetande. Tilltro och misstro är viktiga 

komponenter i alla typer av förhållanden och inte minst i affärsrelationer och relationer mellan 

konsument och marknadsförare/företag. Därefter studeras teorier som går ut på att tilltro och 

misstro för en viss produkt kan smitta av sig på andra produkter utanför landets gränser. Dessa 

två teorier kombinerat visar på ett förhållande mellan flera relationer, där tilltro och misstro kan 

existera samtidigt och sprida sig från en relation till en annan. Företaget Hennes och Mauritz är 

ett företag och ett varumärke som har flera olika grenar i sin produktion och försäljning. HM har 

124 butiker i Sverige vilket innebär att de når ut till en stor del av Sveriges befolkning. De 

konsumenter som inte har en butik nära kan handla över Internet eller via postorder.41 Företaget 

är ofta omdiskuterat i media och många kan relatera till företaget på något sätt. Företaget HM 

kommer därför att undersökas i syfte att utreda om olika relationer till samma varumärke kan 

vara helt fristående eller om de påverkar varandra.  

                                                

 

40 McAllister, Lewicki, Bies, s 442 
41 http://www.hm.com/se 

http://www.hm.com/se
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Problembakgrund  

Företag som arbetar med relationsmarknadsföring strävar efter att kunderna ska ha så hög tilltro 

till företaget som möjligt. Att bygga upp tilltro i en relation till kunden är kostsamt för företagen. 

Att bygga upp tilltro i flera olika relationer till samma kund är än mer kostsamt. Om företaget kan 

dra nytta av en stark relation till kunden finns mycket resurser att spara i utvecklandet av 

ytterligare tilltro i en annan relation till samma kund. Genom att öka medvetenheten i dessa 

processer kan företagen se vilka relationer de ska satsa på och hur dessa påverkar andra relationer 

till samma företag. Att satsa på att bygga relationer kan även vara en fördel för företagen inom ett 

längre tidsperspektiv. Denna process tar tid och kräver tålamod och resurser. Om företaget lyckas 

skapa relationer till konsumenten skulle detta kunna minska osäkerhetsfaktorerna i köpprocessen. 

För en konsument som har en varaktig relation till ett företag eller varumärke borde det även vara 

lättare att förutse vilka handlingar som han kommer att företa sig då han kan antas ha större 

kännedom om varumärket eller företaget. Om företaget stärker förtroendet för vissa av sina 

produkter, kan de därmed också öka förtroendet från konsumenter för sina andra produkter. Alla 

relationer kan ses som fristående från varandra, men de kan även ses som sammankopplade. 

Hänger alla typer av relationer ihop, eller finns det vissa relationer som aldrig påverkas av andra 

relationer? Vi förmodar inför denna undersökning att en relation till ett varumärke kan bestå av 

flera olika dimensioner av tilltro och misstro men att dessa dimensioner inte kan stå helt fritt utan 

att påverka varandra.    

Syfte 

Undersökningens syfte är att utreda om tilltro och misstro i relationen till HM:s kläder smittar av 

sig på relationen till HM:s egna smink. Syftet är även att se om relationerna är tätt sammanflätade 

eller om de är helt oberoende av varandra.   
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En modell att lita på  

Relationer skapas i alla sociala sammanhang. För att kunna skapa långsiktiga relationer som 

håller är en viss grad av tilltro en stor fördel. I affärsrelationer som i andra typer av relationer kan 

det finnas mer än en dimension vilket innebär att en relation kan bestå av både tilltro och misstro. 

Frågan är om dessa relaterar till varandra?   

Relationer och affärsrelationer 

Det finns flera olika sätt på vilka personer kan relatera till varandra. Personer kan t.ex. vara 

vänner, gifta eller arbetskamrater. Alla typer av relationer skapas inom ett socialt sammanhang.42 

En vanlig föreställning om relationer är att de sammansluter relationsparterna i en egen värld, 

som är avskild från omvärlden, relationer ingår man i . Detta synsätt är inte helt korrekt, 

relationer påverkas även av omvärlden. Relationer är delvis något som personer konstruerar 

själva, tycker man att man ingår en relation så gör man det.43 Inom tidigare forskning har getts 

mindre uppmärksamhet åt hur relationer egentligen ser ut ur det sociala sammanhanget, speciellt 

den organisatoriska synvinkeln har glömts bort. Inom äldre forskning har det funnits en annan 

syn på relationer än den som presenteras idag. Forskningen har framför allt fokuserats på 

transaktioner i stället för relationer. Det har tidigare resonerats att relationer är endimensionella 

och att de präglas av stabilitet/oföränderlighet.44 På senare tid har en förändrad syn på relationer 

presenterats. Framförallt påstås det att relationer är multidimensionella. Detta innebär att parter i 

en relation kan ha olika uppfattningar om varandra.45 Den forskning som tidigare skett inom 

affärsrelationer har varit koncentrerad till relationen mellan leverantörer eller mellan leverantör 

och återförsäljare. Relationen har setts som en långsiktig lösning som gynnar båda parterna i 

förhållandet.46   

                                                

 

42 S. Duck, s. 23 
43 S. Duck, s. 118 
44 Lewicki, McAllister, Bies, s. 440-442 
45 Lewicki, McAllister, Bies, s. 442-443 
46  Szmigin, I., Bourne, H s.544 



 

48

 
Konsumentens relationer 

Vad gäller relationen på konsumentmarknaden mellan säljare och köpare behöver inte båda parter 

nödvändigtvis vinna på en långvarig relation.47 Att konsumenten har en relation till en 

återförsäljare behöver inte betyda att konsumenten inte kan ha en relation till en annan 

återförsäljare.48 En relation kan ses som en del i ett nätverk av andra relationer. Konsumenten 

skapar en mall från sina egna tidigare erfarenheter och kommande förväntningar. Mallen blir 

sedan ett minimum för vad konsumenten kommer att kräva av den andra relationspartnern. Både 

belöningar och kostnader är subjektivt upplevda hos konsumenten. Detta leder till att olika 

konsumenter värderar balansen mellan belöningar och kostnader olika.49 För en konsument ligger 

vikten i en relation till ett företag i de fördelar han har att i vinna, inte de kostnader som uppstår i 

och med relationen. Dessa jämförs sedan med de alternativ som finns tillgängliga. Ett varumärke 

kan signalera hela företagets värderingar till konsumenten.50   

Huvudrelation och birelation  

Varumärken kan strategiskt skapas efter de ekonomiska effekter ett företag efterfrågar.  Ett 

undermärke (subbrand) kan skapa associationer till huvudmärket. Exempelvis kan ett undermärke 

få huvudmärket att verka mer differentierat. Dessutom kan ett undermärke utveckla varumärket i 

sin helhet på så sätt att det kan nå fler och större marknader. Ett undermärke står i nära relation 

till huvudmärket och har stor potential att påverka associationerna till huvudmärket.51  

Tilltro och misstro i relationer  

Inom alla relationer förekommer olika grader av tilltro. Den klassiska synen på förhållandet 

mellan tilltro och misstro är att se de båda som två motpoler på en skala som går från total tilltro 

till total misstro i en relation. Som exempel på detta kan nämnas att låg tilltro oftast indikerat hög 

misstro. Den klassiska föreställningen är även att tilltro ses som något eftersträvansvärt, medan 

misstro är något dåligt som ska undvikas. (Figur 1)   

                                                

 

47 Szmigin, I., Bourne, H s.544 
48 Szmigin, I., Bourne, H s.546 
49 Thibaut och Kelly i Szmigin, I., Bourne, H s. 544 ff 
50 Szmigin, I., Bourne, H s. 544 ff 
51 Aaker, Joachimsthaler, s. 115 
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Figur 1: Gammal syn på tilltro och misstro. Egen bearbetning.  

I den nyare teorin har tilltro och misstro fått varsin skala som går från hög till låg. Tilltro och 

misstro har definierats på följande sätt;  Trust in terms of confident positive expectations 

regarding another s conduct, and distrust in terms of confident negative expectations regarding 

another s conduct .52 Om dessa två företeelser ses som separata och åtskiljbara, kan de även 

existera samtidigt i en och samma relation (Figur 2). På detta sätt blir relationerna 

multidimensionella. Tilltro är en egen parameter, liksom som misstro. Enligt dessa teorier kan det 

finnas olika grader av tilltro och misstro i samma relation. En konsument kan alltså känna hög 

tilltro att en produkt ska tillfredsställa ett behov och samtidigt känna hög misstro till att 

produkten uppfyller ett annat behov.53    

Figur 2: Ny syn på tilltro och misstro. Egen bearbetning.  

Denna teori menar även att både tilltro och misstro uppstår för att minska social komplexitet. Om 

tilltro innebär att konsumenten förutser att motparten i relationen kommer bete sig på ett positivt 

sätt och om misstro innebär att konsumenten förutser att motparten kommer att bete sig på ett 

                                                

 

52 Lewicki, McAllister och Bies, s. 444 
53 Lewicki, McAllister och Bies, s 444-447 

Hög tilltro Låg tilltro 

Hög misstro Låg misstro 

Ny syn 

Tilltro Misstro 

Gammal syn 
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negativt sätt kan osäkerhetsfaktorerna minskas i de sociala relationerna. Som exempel nämns 

svag tilltro som frånvaron av hopp och svag misstro som frånvaron av rädsla.54  

Sambandet mellan olika relationer 

Det finns flera olika sätt att upptäcka kopplingar mellan olika relationer. Mellan alla typer av 

relationer kan finnas samband och dessa kan visa sig ur flera aspekter. Personlig information 

lämnas exempelvis hellre till ett företag som konsumenten har ett högre engagemang för och 

känner större tilltro till.55 Dessa fakta leder till att en positiv relation till företaget kan få kunden 

att få en annan positiv relation till företaget.56 Det finns annan forskning som påstår att 

relationerna är fristående från varandra och att man teoretiskt sett skulle kunna lita på ett företag 

gällande kvaliteten på produkterna men att konsumenten samtidigt kan känna misstro till 

företagets organisation och därför inte vara villiga att lämna ut personlig information.57  

Sambandet mellan olika relationer kan vara antingen positivt eller negativt. En produkt kan ses 

som kopplingen mellan konsumenten och företaget. De värderingar som konsumenten har för en 

produkt och ett företag kan smitta av sig på en annan produkt från en annan producent om 

produkterna är liknande. Den relation som en konsument har till produkt A kommer att smitta av 

sig på produkt B (figur 3). Information om marknadsaktivitet rörande produkt A kommer 

behandlas hos konsumenten och leda till värderingar och förväntningar. Dessa värderingar och 

förväntningar kommer i sin tur leda till att värderingar och förväntningar i anknutna relationer 

kommer att påverkas.58  

En studie har gjorts för att utreda om konsumenters misstro för engelskt kött i samband med 

rapporter om galna ko-sjukan har effekter på tilltron till svenskt kött. Detta har lett till att 

samband mellan olika relationer till liknande produkter har kunnat urskiljas. Artikeln fokuserar 

                                                

 

54 Lewicki, McAllister och Bies, s 439, 444 
55 Long, Hogg, Hartly och Angold, s. 5-18 
56 Long, Hogg, Hartly och Angold, s. 5-18 
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på ett internationellt perspektiv för att utreda om relationer till produkter och producenter i ett 

annat land har kopplingar till relationer till liknande produkter i hemlandet.59  

Figur 3: Produkt perception och kopplingar mellan produkter. Egen bearbetning.  

Resultaten av studien visar på att det föreligger en koppling mellan relationen till utländska 

produkter och producenter och relationen till hemlandets produkter och producenter. I 

undersökningen framkom att konsumenterna kände sig mer tveksamma till att köpa svenskt kött 

då galna ko-sjukan spreds i England. Köpintentionerna sjönk i samband med att tilltron minskade 

och misstron mot köttprodukter generellt ökade.60  
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Metod 

För att testa hur relationerna till samma varumärke påverkar varandra har vi gjort en 

enkätundersökning på ett företag som har olika produktkategorier men inom samma varumärke. 

För att undvika fel har vi genomfört ett antal förundersökningar med enkäten. Vid 

enkätundersökningar är det viktigt att vara medveten om de fällor man kan gå i. Metoden bör 

vara väl motiverad med väl genomtänkta frågor. Enkätutformningen har gjorts utifrån 

frågeställningen för att kunna återkoppla de frågor som ställs till respondenten till teorin.61   

Val av undersökningsobjekt och målgrupp 

Vid val av undersökningsföretag stämmer HM väl in på kriterierna eftersom de säljer flera olika 

egna produkter i sina butiker. Exempelvis säljs både kläder och smink under deras eget 

varumärke. Undersökningen har utformats som utredande om förtroendet för HM:s klädsortiment 

även leder till förtroende för HM:s sminkprodukter. Med kläder avses alla kläder på HM, oavsett 

vilken typ, då alla kläder som säljs är deras eget märke och kan antas hålla ungefär samma 

standard. Med smink avses HM:s egna produkter, och då enbart smink. Vi har valt att inte 

inkludera hudvårdsprodukter eller redskap såsom sminkpenslar och dylikt. Vi har avgränsat oss 

till att enbart utreda tilltro och misstro för kvaliteten på kläder och smink för att vi lättare ska 

kunna tolka resultaten. Kvalitet som undersökningsfaktor valdes efter antagandet att tilltro är 

lättare att påvisa inom denna faktor. Vid undersökning av exempelvis priset som faktor behöver 

det inte nödvändigtvis finnas någon klar koppling till tilltro och misstro. Konsumenter kan köpa 

både kläder och smink till lågt pris för att den privata ekonomiska situationen inte tillåter något 

annat. Priset behöver inte vara kopplat till tilltro och misstro för produkterna.  

Genom observation på sminkavdelningen i butiken kunde vi konstatera att de flesta i kön till 

kassan var mellan 15-25 år och kvinnor. På klädavdelningen för kvinnor var det mer variation på 

kunderna, men segmentet kvinnor mellan 15-25 fanns även i denna kö. Vår målgrupp för 

undersökningen blev därför kvinnor mellan 15-25 år.   
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Kvantitativ vs. kvalitativ undersökning 

Det finns för- och nackdelar med både kvantitativa såväl som kvalitativa undersökningar. 

Kvalitativa undersökningar är mindre i omfattning, men går in djupare på de enskilda 

respondenterna. Denna typ av undersökningar lämpar sig bäst på konsumenter som är trogna 

användare av en produkt. Kvantitativa undersökningar kräver en större population för att 

resultaten ska kunna analyseras och tolkas på ett korrekt sätt. Ofta är det denna typ av 

undersökningar som ledningen i ett företag vill se innan de fattar större beslut. Genom att 

använda sig av en stor population skapas en trygghet vid utläsandet av resultatet. Vid denna typ 

av undersökning kan respondenten vara en konsument som inte använder produkten lika ofta, och 

därmed krävs inte lika stora kunskaper av respondenten. De främsta fördelarna med kvantitativa 

undersökningar är bl.a. att de lättare kan omvandlas till statistik samt att de inte kräver speciella 

förkunskaper i intervjuteknik.62 Enkätundersökning har i huvudsak varit kvantitativ men för att 

närmare komma åt kärnfrågan har även kvalitativa inslag använts.   

Utformning av enkät 

För att undersöka vårt ämne har vi utformat en enkät. För att komma åt om det finns ett samband 

mellan konsumentens olika relationer till varumärket har vi ställt både direkta och indirekta 

frågor om ett eventuellt samband. 

Pilotstudie 

Enkäten har testats i flera omgångar för att avgöra om de frågor vi ställde speglade syftet och för 

att se om vi kom åt kärnfrågan om de olika relationerna kan smitta av sig på varandra. Den första 

pilotenkäten innehöll cirka tio frågor. Vi var från början fokuserade på att enkäten inte skulle ta 

mer än fem minuter att svara på. Vid den första pilotundersökningen tyckte vi dock inte att vi 

kunde utläsa relevanta resultat. Vi förlängde därför enkäten med ytterligare sex frågor. Vi 

bedömde ändå att enkäten inte skulle ta mer än fem till tio minuter att svara på. Efter 

förlängningen av enkäten utförde vi ytterligare en pilotundersökning och denna gång med ett 

tillfredsställande resultat. Vi bedömde att undersökningen var lyckad eftersom i stort sett alla 

hade förstått frågorna och vi kunde även utläsa resultat. Därefter gjordes enbart språkliga 
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ändringar innan den slutliga undersökningen genomfördes. Till uppsatsen har vi omarbetat 

enkäten för att bättre passa vår frågeställning. Vi har tagit bort frågan om inkomst eftersom den 

inte gav något till den pilotstudien. I den tidigare undersökningen frågade vi om respondenterna 

hade handlat kläder och smink på HM. Vi har nu valt att ta bort den frågan och ersätta den med 

frågor om respondenten har en uppfattning om HM:s kläder och smink. En person behöver 

nödvändigtvis inte ha köpt en produkt för att ha en uppfattning om den. På motsatt sätt behöver 

man inte heller ha en uppfattning om en produkt för att man har köpt den.  

Frågornas utformning 

Enkäten är kvantitativ med begränsat antal undersökande frågor. Under varje fråga ges 

respondenterna chansen att lämna ytterligare kommentarer vilket motsvarar de kvalitativa 

inslagen i enkätundersökningen. De första tretton frågorna i enkäten utformades för att komma åt 

sambandet mellan relationerna på ett indirekt sätt, utan att respondenten var medveten om vad vi 

frågade efter. Frågorna 13 till 16 var direkta frågor om sambandet mellan relationerna vilket 

kräver en medvetenhet hos respondenterna. Frågorna hade svarsalternativ med en femgradig 

skala för att underlätta både för respondenterna och för oss själva vid tolkningen av svaren. Om 

respondenterna har färdiga svarsalternativ blir det lättare för dem att tolka frågan och det går 

förhoppningsvis fortare för dem att svara. Svarsalternativet vet ej lades till för att det även ska 

kunna utläsas hur många som inte har någon åsikt rörande en viss fråga. Som ett extra alternativ 

fanns ytterligare kommentarer , vars syfte var att ge respondenterna en chans att komma med 

egna reflektioner. Detta var frivilligt med förhoppningen om att respondenterna kunde komma 

med egna reflektioner som ytterligare kunde ge material till analysen. Att respondenterna gavs 

möjlighet till egna kommentarer kändes viktigt eftersom relevant information annars kunde ha 

missats.   

I inledningen av enkäten fanns frågor om ålder och inkomst. Åldern behövdes för att se att 

respondenten är inom vår målgrupp. Inkomst är relevant eftersom den kan ha betydelse för om 

konsumenten handlar mycket eller lite på HM. Inkomsten kan även ha inverkan på hur 

konsumenten uppfattar kvaliteten på HM samt hur mycket respondenten bryr sig om kvalitet. 

Därefter efterfrågades om och hur ofta respondenten har köpt kläder respektive smink på HM. 
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Här gavs respondenten möjlighet att själva ange antal tillfällen per år eller tillfällen per månad 

eftersom det är lättare för respondenterna själva att ge ett ungefärligt svar på antal tillfällen än att 

det finns färdiga alternativ på antal tillfällen. Genom att ställa dessa frågor kan bland annat 

utläsas vilken av relationerna som är huvudrelationen och hur mycket erfarenhet kunderna har av 

HM:s kläder och smink.  

För att komma åt hur relationen till HM:s smink och kläder ser ut för respondenten har frågor 

ställts om hur kvaliteten upplevs dels på kläderna och dels på sminket. Dessutom har vi frågat om 

respondenten litar på att kvaliteten är densamma vid varje inköpstillfälle. I syfte att utreda vilken 

av relationerna som är huvudrelationen har frågor utformats om vilken av produkterna som 

respondenten anser håller högst kvalitet, samt vilken av produkterna som är viktigast håller hög 

kvalitet. Dessa svar syftar också till att utreda om relationen till kläder eller relationen till smink 

är viktigast, d.v.s. vilken som är huvudrelationen. Detta har betydelse för om tilltron och misstron 

i en relation har effekt på tilltron i den närliggande relationen. Vissa av frågorna på enkäten var 

snarlika varandra men vid ett test av enkäten har några av respondenterna ändå svarat olika på 

frågorna, detta i sig är intressant att analysera. Beslut fattades därför om att låta frågorna stå kvar.   

För att utreda om det finns någon koppling mellan relationerna har vi frågat hur respondenten 

skulle agera om det skulle ske en förändring av kvaliteten på en av produkterna och om detta 

skulle påverka köpvanorna av den andra produkten. Detta stöder vi på den teori om samband 

mellan relationer som har presenterats. (Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 1.)  

Analysmetod 

För att analysera svaren har vi använt oss av korstabuleringar skapade från programmet SPSS. 

Först har Excel använts vid inmatningen av data och för att göra enklare diagram. Sedan har 

informationen lyfts över till SPSS för att utföra korstabuleringarna. Tabellerna har använts för att 

ställa olika svar mot varandra för att förtydliga vissa samband. I analysen har vi även lyft fram 

vissa av respondenternas egna kommentarer för att belysa intressanta aspekter.  
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Resultat 

54 personer har besvarat enkäten var av tre av respondenterna inte besvarat frågorna på ett 

korrekt sätt. Bortfallet i undersökningen är alltså tre personer som vi inte har räknat med i 

resultatet. Resultatet av undersökningen presenteras i två delar efter enkätens utformning: 

Respondentens inköpsvanor och Respondentens relationer till varumärket.  Vi har dessutom gjort 

diagram över resultaten för att du som läsare snabbt ska kunna få en överblick (se bilaga 2). Det 

största bortfall vi har haft har varit på frågan om ålder eftersom många av respondenterna missat 

att svara på denna fråga. Dock har alla respondenterna vi tillfrågat synbart varit inom den åldern 

vi har velat komma åt. Vidare har vi vid presentationen av resultaten bortsett från inkomst, trots 

att vi har frågat om detta på enkäten. Detta har vi gjort då det inte har varit relevant för analysen, 

samt att alla respondenterna i princip låg inom samma inkomstkategorier. Vi har därför valt att 

helt utesluta både frågan om ålder och frågan om inkomst både i resultatet och i analysen.   

Respondenternas inköpsbeteende 

Av de 51 respondenter som hade besvarat enkäten på ett korrekt sätt hade alla köpt kläder på HM 

men endast 25 stycken, d.v.s. cirka hälften, hade köpt smink. Kläder köptes i genomsnitt 13,2 

gånger per år medan smink inhandlades i genomsnitt 3,9 gånger per år. Den upplevda kvaliteten 

av kläder var i genomsnitt 2,7 på en femgradig skala medan kvaliteten på smink upplevdes vara 

lite lägre nämligen 2,2. Tolv personer litade på att kvaliteten på kläder var den samma varje gång 

de handlade. 24 personer tyckte inte att kläderna höll samma kvalitet varje gång de handlade. 13 

personer svarade att kläderna delvis höll samma kvalitet medan två personer hade svarat att de 

inte visste. När det gäller kvaliteten på smink tyckte 14 personer att sminket höll samma kvalitet 

varje gång medan fyra personer tyckte motsatsen. 33 personer visste inte om kvaliteten var 

densamma vid varje köp. 18 personer av de tillfrågade tyckte att HM:s kläder höll högst kvalitet 

medan tre personer tyckte att HM:s smink höll högst kvalitet.  Sju personer tyckte inte att det var 

någon skillnad i kvalitet mellan kläder och smink och 23 personer visste inte. I frågan om vilken 

av produkterna som respondenterna tyckte var viktigast höll hög kvalitet tyckte 33 personer 

kläder och 10 personer smink. Sju av respondenterna tyckte inte att det var någon skillnad och en 

visste inte. Respondenterna fick frågan att rangordna vikten av olika egenskaper hos smink och 
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kläder. Endast två av de tillfrågade tyckte att kvalitet var viktigast vid köp av kläder medan 21 

respondenter tyckte att kvalitet var viktigast vid köp av smink generellt sett.  

Respondenternas relationer till varumärket 

Av de 51 personer som vi räknat med i resultatet var det åtta personer som ansåg att deras 

uppfattning om HM:s kläder hade påverkat deras uppfattning om HM:s eget smink. 13 personer 

tyckte att de delvis hade påverkats, och 16 personer ansåg att deras uppfattning inte påverkats 

alls. Av respondenterna var det 14 personer som inte visste om deras uppfattning om kläder hade 

påverkat deras uppfattning om smink. Om kvaliteten på HM:s kläder skulle öka skulle 29 av 

respondenterna köpa fler kläder, 12 av respondenterna skulle inte köpa fler kläder och 10 av 

respondenterna visste inte. Om kvaliteten på HM:s kläder skulle öka skulle åtta personer köpa 

mer smink, 28 av respondenterna skulle inte köpa mer smink och 17 personer visste inte. Vid 

frågan om respondenten trodde att en allmän kvalitetsökning skulle ha ägt rum på HM om 

kvaliteten på smink skulle öka, svarade 14 av respondenterna att de trodde detta. En person 

trodde inte detta, och 22 av respondenterna visste inte.    
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Analys 

För att analysera resultatet kommer vi att först att se till sambanden utifrån den första indirekta 

delen av enkäten. Vi kommer därefter att ställa respondenternas inköpsbeteende mot deras 

relationer till varumärket samt att ställa de olika relationerna till varumärket mot varandra. För att 

tydligt belysa förhållandena mellan resultaten kommer vi att redovisa dessa i diagram (se bilaga 

2) och korstabuleringar tillsammans med kommentarer.  

Inköpsbeteende 

Mot resultatet att alla 51 respondenterna hade handlat kläder på HM och att endast 25 av dem 

hade handlat smink samt att klädinköpen i genomsnitt hade en inköpsfrekvens på 13,2 gånger per 

år mot sminkets 3,9 gånger per år kan vi utläsa att respondenternas huvudrelation till HM är 

kläder. Klädrelationen är dominerande på så sätt att cirka hälften av respondenterna köper enbart 

kläder på HM men ingen av dem köper enbart smink. En av respondenterna kommenterade detta 

på enkäten: Det är kläder man främst förknippar med HM. Vi kan också utläsa från resultatet 

att respondenterna har god kännedom om företaget HM och att målgruppen därför kan betraktas 

som lämplig för att besvara enkäten.  

Respondenterna har ombetts att besvara vilken nivå av kvalitet som kläder respektive smink 

håller på en skala från ett till fem. Kvaliteten på kläder upplevdes vara i genomsnitt 2,7 och för 

sminket var genomsnittet lite lägre, 2,2. Av detta kan utläsas att ingen av relationerna till 

varumärket präglas av extremer på skalorna tilltro eller misstro. Den upplevda kvaliteten ligger i 

huvudsak mellan två och tre för båda produkterna. För att kontrollera respondenterna 

uppmanades respondenterna att uppge vilket av kläder och smink de tyckte höll högst kvalitet. 

Majoriteten av dem som hade svarat kläder eller smink valde kläder. Endast sju av 

respondenterna tyckte att det inte var någon skillnad i kvaliteten mellan kläder och smink. Detta 

tyder på att majoriteten av respondenterna har två olika relationer till varumärket. Enligt 

resultatet av enkätundersökningen har alltså respondenterna en relation till kläder och en relation 

till smink eftersom de kunde sätta den ena relationen framför den andra avseende kvaliteten på 

produkterna. Vi märkte också att respondenterna inte alltid var konsekventa i sina svar. Vissa av 
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respondenterna har gett betyg på kvaliteten på produkterna som inte överrensstämmer med vilken 

av produkterna kläder eller smink som de anser har högst kvalitet. Detta tyder på att gränsen 

mellan relationerna är otydliga eftersom respondenterna svarar olika på i stort sett samma fråga. 

Det är också ett tecken på att de olika relationerna till varumärket i hög grad är omedvetna hos 

respondenten.  

Inköpsbeteendet i jämförelse med respondenternas relationer till varumärket 

För att analysera om det finns ett samband mellan relationerna till HM:s kläder och HM:s smink 

har vi gjort en korstabulering. Följande frågor har ställts mot varandra: Hur upplever du 

kvaliteten på kläder?

 

och Tycker du att din uppfattning om HM:s kläder har påverkat 

uppfattningen om HM:s smink? . (se korstabell 1) 

Count

1 1 2

1 4 4 3 12

10 2 9 7 28

1 1

1 1 2 2 6

1 1 2

13 8 16 14 51

1

2

3

3,5

4

vet ej

Upplevd
kvalitet:
kläder

Total

delvis ja nej vet ej

Tycker uppfattning om kläder har påverkat
uppfattning om smink

Total

 

Korstabell 1  

Vi har ställt dessa frågor mot varandra för att se hur många av respondenterna som har angett tre 

som upplevd kvalitet som också har angett att deras uppfattning om kläder helt eller delvis har 

påverkat uppfattningen av smink. Om dessa respondenter har angett tre på kvalitet för kläder och 

anser sin uppfattning om kläder påverka uppfattningen av smink borde detta resultera i samma 

nivå i upplevd kvalitet på smink. Av den majoritet av respondenterna (28 st) som angav 

kvaliteten på HM:s kläder som tre på skalan har 12 personer även angett att hur de ser på HM:s 

kläder påverkar uppfattningen om HM:s smink helt eller delvis. För att kontrollera hur de 

respondenter som anser sin uppfattning av de olika produkterna helt eller delvis påverkar 

varandra upplever kvaliteten på smink utförde vi ytterligare en korstabulering. I denna korstabell 
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ställde vi följande frågor mot varandra: Upplevd kvalitet på smink

 
mot Tycker du att din 

uppfattning av HM:s kläder har påverkat din uppfattning av HM:s smink? . (Se korstabell 2) 

Count

1 3 4

4 6 3 13

1 2 3 1 7

1 1

7 5 4 10 26

13 8 16 14 51

1

2

3

4

vet ej

Upplevd
kvalitet:
smink

Total

delvis ja nej vet ej

Tycker uppfattning om kläder har påverkat
uppfattning om smink

Total

 

Korstabell 2  

I jämförelsen mellan diagrammen kunde inte förväntat resultat urskiljas. I stället har majoriteten 

av dem som angett att uppfattningen om kläder påverkar uppfattningen om smink dessutom 

svarat att de inte vet hur de upplever kvaliteten på HM:s smink Av dessa respondenter har de 

flesta aldrig köpt smink och har därför inte ansett sig ha någon uppfattning om kvaliteten. Att de 

trots detta faktum ansett sin relation till kläder påverka relationen till smink är anmärkningsvärt. 

Att ha en uppfattning om en produkt behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till erfarenhet av 

köpt produkt. En konsument kan ha en uppfattning om produkten oavsett om hon har köpt den 

eller inte. Exempelvis kan respondenten ha skaffat sig erfarenhet av produkten genom att prova 

den i butiken, att låna av en vän eller att respondenten har fått sminket av någon. En av 

respondenterna angav att hon delvis påverkats i sin uppfattning om HM:s smink av uppfattningen 

av HM:s kläder, men att köper jag smink ska det vara av den bästa kvaliteten, gärna 

märkessmink . Av detta kan utläsas att det finns en koppling mellan relationerna till HM:s 

produkter, men att den inte är så stark att den leder till köp. Tilltro för kläderna sprider sig inte 

tillräckligt mycket till sminket för att få respondenten att gå vidare till köp.   

Det kan tänkas att respondenterna inte köpt smink eftersom de har hög misstro till sminket. Bland 

kommentarerna om sminket på enkäterna märktes fick utslag av ögonskuggan , och det suger , 

något som onekligen leder till hög misstro. Smink är en typ av produkt som vi tänker oss är 

viktigare håller hög kvalitet än vad t.ex. kläder bör ha. Detta har tidigare diskuterats, och visat sig 

inte stämma. De flesta respondenterna har angett att det är viktigast att kläder håller hög kvalitet. 
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Trots detta har 21 av respondenterna angett att kvalitet är den egenskap som är viktigast vid köp 

av smink. Endast två personer har angett kvalitet som viktigaste egenskap vid köp av kläder. 

Detta kan bero på att vi ställde frågan om viktiga egenskaper med alternativen; pris, kvalitet, 

utseende och funktion och i och med att det fanns fler alternativ att välja mellan blev utfallet 

annorlunda. Vi kan ändå utläsa att det är viktigare att kläder håller hög kvalitet än smink, men att 

det inte är särskilt viktigt att kläderna håller hög kvalitet. Med dessa svar kan vi utläsa att hög 

tilltro till kvalitet avseende kläder inte är en av de viktigaste egenskaperna vid klädköp. 

Respondenterna har visserligen angett att de anser det som viktigast med kvalitet på kläder och 

inte på smink, vilket antyder att eventuell misstro till kvaliteten på HM:s smink inte skulle ha 

någon betydelse vid köp av kläder. Dock köper de kläder och anser dessa hålla en standard på 

kvaliteten som visar på mellanhög tilltro och mellanhög misstro.    

Jämförelse mellan olika relationer till varumärket 

I syfte att komma åt kopplingen mellan relationerna till HM:s olika produkter ställde vi frågor om 

hur respondenten skulle ställa sig till en förändring i kvalitet på kläderna. Dels om respondenten 

skulle köpa fler kläder då kvaliteten på kläder ökade, dels om respondenten skulle köpa mer 

smink om kvaliteten på kläder ökade. Om det finns en tydlig koppling mellan relationerna skulle 

respondenterna vara lika benägna att köpa fler kläder om kvaliteten på kläder ökade som de 

skulle vara att köpa mer smink om kvaliteten på kläder ökade. Resultaten visar inte en sådan 

tydlig koppling. Enbart sex av respondenterna skulle köpa mer smink om kvaliteten på kläder 

ökade, medan 29 av respondenterna skulle köpa mer kläder om kvaliteten på kläder ökade. 

Därmed kan inte urskiljas det samband mellan relationer som teorin talar om. Ställs dessa två 

frågor mot varandra i en korstabell finns än mindre kopplingar att urskilja (se korstabell 3).  

Count

2 15 12 29

1 8 3 12

3 5 2 10

6 28 17 51

ja

nej

vet ej

Skulle köpa fler kläder
om kvalitet kläder
skulle öka

Total

ja nej vet ej

Skulle köpa mer smink om kvalitet
på kläder ökar

Total

 

Korstabell 3  
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Enbart två av respondenterna har angett att de skulle köpa både fler kläder och mer smink om 

kvaliteten på kläder skulle öka. Det är intressant att se att 12 av de personer som har angett att de 

skulle köpa mer kläder om kvaliteten på kläder ökade inte vet om de skulle köpa mer smink. 

Respondenterna kan tro att en kvalitetsökning på kläder skulle leda till en kvalitetsökning på 

smink. Skulle detta vara fallet är det möjligt att en ökad tilltro för kläderna (ökad kvalitet) skulle 

spridas till sminkprodukterna. Om respondenterna är osäkra på om de skulle köpa mer smink vid 

en kvalitetsökning av kläderna kan detta tyda på att de är osäkra i allmänhet på om det skulle 

köpa mer smink, eller om det finns någon koppling överhuvudtaget. Värt att nämna är att en av 

respondenterna som angav att hon skulle köpa mer smink på HM om kvaliteten på HM:s kläder 

skulle öka, skulle göra detta p.g.a. ökat förtroende .    

Jämförs respondenternas svar angående om de skulle köpa mer smink om kvaliteten på kläder 

ökade med de resultat som visar hur respondenterna svarat att de anser att sin uppfattning om 

HM:s kläder har påverkat deras uppfattning om HM:s smink kan det märkas delvis andra följder. 

Fyra av de respondenter som angett att de helt eller delvis påverkas av sin uppfattning av kläder 

vid köp av smink har angett att de skulle köpa mer smink om kvaliteten på kläder ökade (se 

korstabell 4). 

Count

2 5 6 13

2 4 2 8

1 12 3 16

1 7 6 14

6 28 17 51

delvis

ja

nej

vet ej

Tycker uppfattning om
kläder har påverkat
uppfattning om smink

Total

ja nej vet ej

Skulle köpa mer smink om kvalitet
på kläder ökar

Total

 

Korstabell 4  

Det kan ifrågasättas om dessa respondenter är mer medvetna om sambanden mellan relationerna, 

och därmed mer uppriktiga. Övriga respondenter skulle i så fall inte vara lika medvetna om 

kopplingarna mellan relationerna. Då vi ställt frågan på ett direkt sätt har respondenterna svarat 

såsom de anser sig uppfatta situationen. Sker kopplingen omedvetet kommer de att svara att de 

inte påverkas av sin uppfattning av den ena produkten vid uppfattningen av den andra produkten.  

Om detta var fallet skulle det förklara varför vi inte har hittat ett fullgott stöd för teorin om 
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kopplingar mellan tilltro och misstro i relationer. De flesta respondenterna kan dock anses 

medvetna om att det finns ett samband mellan deras uppfattning om produkterna. Detta ges stöd i 

det faktum att de som har svarat att de inte anser sin uppfattning om HM:s smink ha påverkats av 

uppfattningen om HM:s kläder även har svarat att de inte skulle köpa mer smink om kvaliteten på 

kläder skulle öka. 
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Slutsats 

Vårt syfte med denna promemoria var att se om tilltro och misstro i relationen till HM:s kläder 

smittar av sig på relationen till HM:s egna smink. Vi har även tittat på om relationerna är tätt 

sammanflätade eller om de är helt oberoende av varandra. Det kan sägas att kvalitetsrelationernas 

gränser är diffusa eftersom betygssättningen av kvaliteten ofta följs åt mellan produkterna. Det är 

ingen av respondenterna som har satt högt betyg på den ena produkten och lågt på den andra. 

Ingen av respondenternas relationer till HM:s produkter har hamnat längst ut på skalorna av 

tilltro och misstro. Det finns anledning till att tolka att det finns olika relationer, då resultaten av 

enkätundersökningen tyder på att respondenterna har en relation till kläder och en relation till 

smink då de kunde sätta den ena relationen framför den andra avseende kvaliteten på 

produkterna. Att respondenterna även har svarat olika vid kontrollfrågorna visar på att gränserna 

mellan relationerna är otydliga. Det är även ett tecken på att de olika relationerna till varumärket 

är omedvetna hos respondenterna. Vad vi alltså har kunnat urskilja är att det finns två olika 

relationer till HM. Dels den till kläder, som är huvudrelationen, dels den till smink som är 

birelationen. Vi har dessutom kunnat se att relationerna följer varandra åt på ett omedvetet plan.  

Beträffande det medvetna sambandet mellan dessa två relationerna är resultaten inte lika tydliga. 

Vi har inte hittat någon klar koppling mellan dessa relationer. Vad vi har kunnat utläsa ur våra 

resultat är att tilltro för kläderna inte sprider sig tillräckligt mycket till sminket för att få 

respondenten att gå vidare till köp. Det kan även tänkas att respondenterna inte köpt smink 

eftersom de har hög misstro till sminket. En annan slutsats som kan dras är att hög tilltro till 

kläder inte är en av de viktigaste egenskaperna vid klädköp.   

Vi har analyserat kring respondenternas medvetenhet om sambanden mellan relationerna. 

Respondenterna kan anses vara mer eller mindre medvetna om sambanden mellan relationerna. 

De flesta respondenterna kan dock anses medvetna om att det finns ett samband mellan deras 

uppfattning om produkterna och de anser sig inte påverkade av uppfattningen av den ena 

produkten vid inställningen till den andra produkten.  
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Vi har inte kunnat urskilja resultat som tyder på att tilltro för HM:s kläder smittar av sig på HM:s 

smink i någon större utsträckning. Efter undersökningen kan vi se att vår förmodan om att en 

relation kan bestå av flera olika dimensioner och att dessa smittar av på varandra endast delvis 

uppfylls. Genom de första frågorna vi ställde i enkäten om de omedvetna sambanden mellan 

relationerna kunde vi se att det fanns ett visst samband eftersom relationerna var relativt lika i 

karaktären. Vad gäller de medvetna sambanden har ingen koppling kunnat styrkas.  

Avslutande diskussion och kommentarer 

Slutsatserna till studien har varit relativt tvetydiga. Detta beror på att vi har ställt frågorna på två 

olika sätt i enkäten. I början av enkäten ställdes frågorna om sambanden mellan relationerna på 

ett indirekt sätt. Utfallet av dessa frågor tyder på att det kan finnas ett samband mellan 

relationerna eftersom kläderna och sminket har fått ungefär samma värden i resultaten. I den 

senare delen av enkäten har vi frågat mer direkt om respondenterna tycker att de olika 

relationerna har påverkat varandra. Utfallet av de direkta frågorna visar på motsatsen mot de 

indirekta frågorna. Från de direkta frågorna kan snarare utläsas att relationerna mellan kläder och 

smink inte har något samband. Detta tror vi kan bero på att respondenterna inte är medvetna om 

hur relationerna till företaget ser ut. Många av respondenterna har dessutom svarat att de inte vet 

om den ena relationen påverkar den andra. Graden av medvetenhet om relationerna är intressant i 

den här typen av undersökningar eftersom vi inte kan anta att alla respondenter har läst 

företagsekonomi. Det kan till och med tänkas att respondenterna inte tycker att de har någon 

särskild relation till företaget vilket vi i stort har utgått från i undersökningen. Detta skulle vara 

en intressant fråga till en kommande D-uppsats. I undersökningen hade endast hälften av 

respondenterna köpt HM:s egna smink. Det skulle därför vara intressant att utveckla 

undersökningen till ett större antal respondenter för att tydligare kunna se de olika dragen. För att 

gå vidare inom detta område skulle det vara intressant att studera medvetenheten hos 

konsumenten närmare i frågan om relationen till varumärket. Man skulle också kunna se hur två 

olika relationer till en produkt, exempelvis kvalitet och funktion, påverkar varandra.  
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Bilaga 2: Insamling av sekundärkällor  
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Bilaga 3: Kvantitativ eller kvalitativ undersökning  

                                                

 

63 C. McDaniel, R. Gates, s. 125-126 
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Bilaga 4: Enkäten 

Frågor om HM: kläder och HM:s smink  

1. Ålder:   

2. Sysselsättning:  
Om du studerar ange gärna vad  

3. Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s kläder? 
1 2 3 4 5 Ingen uppfattning 
Låg    Hög  

Ytterligare kommentar: ..  

4. Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s egna smink? 
1 2 3 4 5 Ingen uppfattning   
Låg    Hög  

Ytterligare kommentar: ..  

5. Litar du på att kvaliteten på HM:s kläder är densamma varje gång du handlar? 
Ja Nej Delvis  Vet ej  

Ytterligare kommentar: .  

6. Litar du på att kvaliteten på HM:s egna smink är densamma varje gång du handlar? 
Ja Nej Delvis Vet ej  

Ytterligare kommentar: .  

7. Vilken av produkterna tycker du är viktigast håller hög kvalitet i allmänhet? 
Kläder   Smink   Ingen skillnad            Vet ej  

Ytterligare kommentar: .  

8. Rangordna vikten av följande egenskaper vid köp av kläder i allmänhet. (1=viktigast, 
4=minst viktig) 
Pris Kvalitet Utseende Funktion   

Ytterligare kommentar:

  

9. Rangordna vikten av följande egenskaper vid köp av smink i allmänhet.  (1=viktigast, 
4=minst viktig) 
Pris Kvalité  Utseende Funktion  
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Ytterligare kommentar:

  
10.  Tycker du att kvaliteten på HM:s kläder är prisvärd? 
Ja Nej Delvis Vet ej  

Ytterligare kommentar: .  

11. Tycker du att kvaliteten på HM:s eget smink är prisvärd? 
Ja Nej Delvis Vet ej  

Ytterligare kommentar:

  

12. Har du köpt HM:s eget smink i samband med köp av HM:s kläder? 
Ja Nej   

Ytterligare kommentar: .  

13. Har du köpt HM:s eget smink i samband med köp av HM:s kläder fast du inte planerat 
att köpa sminket? 
Ja Nej   

Ytterligare kommentar: .  

14. Tycker du att din uppfattning av HM:s kläder har påverkat vad du tycker om HM:s  
egna smink?  
Ja  Nej  Delvis Vet ej  

Ytterliggare kommentar:

  

15. Om kvaliteten på HM:s kläder skulle öka, tror du att du skulle köpa fler av HM:s 
kläder? 
Ja Nej Vet ej  

Ytterligare kommentar:

  

16. Om kvaliteten på HM:s kläder skulle öka, tror du att du skulle vara mer benägen att 
köpa HM:s egna smink? 
Ja Nej Vet ej  

Ytterligare kommentar:
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Bilaga 5: Resultat hela gruppen   

ÅLDER

1 ,8 ,8 ,8

9 7,3 7,4 8,2

19 15,3 15,6 23,8

14 11,3 11,5 35,2

6 4,8 4,9 40,2

6 4,8 4,9 45,1

5 4,0 4,1 49,2

7 5,6 5,7 54,9

10 8,1 8,2 63,1

18 14,5 14,8 77,9

16 12,9 13,1 91,0

3 2,4 2,5 93,4

2 1,6 1,6 95,1

1 ,8 ,8 95,9

3 2,4 2,5 98,4

1 ,8 ,8 99,2

1 ,8 ,8 100,0

122 98,4 100,0

2 1,6

124 100,0

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

Total

Bortfall

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

   

Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s kläder?

4 3,2 3,2 3,2

20 16,1 16,1 19,4

68 54,8 54,8 74,2

30 24,2 24,2 98,4

2 1,6 1,6 100,0

124 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s smink?

7 5,6 5,6 5,6

28 22,6 22,6 28,2

38 30,6 30,6 58,9

15 12,1 12,1 71,0

1 ,8 ,8 71,8

35 28,2 28,2 100,0

124 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Ingen uppfattning

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Litar du på att kvaliteten på HM:s kläder är densamma vid varje köp?

47 37,9 37,9 37,9

20 16,1 16,1 54,0

55 44,4 44,4 98,4

1 ,8 ,8 99,2

1 ,8 ,8 100,0

124 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Vet ej

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Litar du på att kvaliteten på HM:s smink är densamma vid varje köp?

25 20,2 20,2 20,2

30 24,2 24,2 44,4

26 21,0 21,0 65,3

43 34,7 34,7 100,0

124 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Vilken produkt tycker du är viktigast håller hög kvalitet?

30 24,2 24,2 24,2

75 60,5 60,5 84,7

15 12,1 12,1 96,8

4 3,2 3,2 100,0

124 100,0 100,0

Ingen skillnad

Kläder

Smink

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Rangordna vilken egenskap du tycker är viktigast för kläder?

1 ,8 ,8 ,8

4 3,2 3,2 4,0

8 6,5 6,5 10,5

3 2,4 2,4 12,9

108 87,1 87,1 100,0

124 100,0 100,0

Ej angett

Funktion

Kvalitet

Pris

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Rangordna vilken egenskap du tycker är viktigast för smink?

2 1,6 1,6 1,6

15 12,1 12,1 13,7

58 46,8 46,8 60,5

7 5,6 5,6 66,1

42 33,9 33,9 100,0

124 100,0 100,0

Ej angett

Funktion

Kvalitet

Pris

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvaliteten på kläder prisvärd?

37 29,8 29,8 29,8

83 66,9 66,9 96,8

2 1,6 1,6 98,4

2 1,6 1,6 100,0

124 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvalitet på smink prisvärd?

24 19,4 19,4 19,4

45 36,3 36,3 55,6

12 9,7 9,7 65,3

43 34,7 34,7 100,0

124 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Har du köp smink i samband med klädköp?

1 ,8 ,8 ,8

57 46,0 46,0 46,8

66 53,2 53,2 100,0

124 100,0 100,0

Ej angett

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Har du köp smink i samband med klädköp utan att det var planerat?

2 1,6 1,6 1,6

40 32,3 32,3 33,9

82 66,1 66,1 100,0

124 100,0 100,0

Ej angett

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Tycker du att din uppfattningen om kläder har påverkat din uppfattningen om
smink?

21 16,9 16,9 16,9

18 14,5 14,5 31,5

57 46,0 46,0 77,4

28 22,6 22,6 100,0

124 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Om kvalitet kläder skulle öka, skulle du köpa mer kläder?

71 57,3 57,3 57,3

26 21,0 21,0 78,2

27 21,8 21,8 100,0

124 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

   

Om kvaliteten på kläder skulle öka, skulle du köpa mer smink?

17 13,7 13,7 13,7

76 61,3 61,3 75,0

31 25,0 25,0 100,0

124 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Bilaga 6: Resultat 15 till 19 år   

ÅLDER

1 2,0 2,0 2,0

9 18,4 18,4 20,4

19 38,8 38,8 59,2

14 28,6 28,6 87,8

6 12,2 12,2 100,0

49 100,0 100,0

14

16

17

18

19

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

   

Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s kläder?

1 2,0 2,0 2,0

2 4,1 4,1 6,1

25 51,0 51,0 57,1

19 38,8 38,8 95,9

2 4,1 4,1 100,0

49 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s smink?

3 6,1 6,1 6,1

11 22,4 22,4 28,6

15 30,6 30,6 59,2

8 16,3 16,3 75,5

1 2,0 2,0 77,6

11 22,4 22,4 100,0

49 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Ingen uppfattning

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Liat du på att kvaliteten på HM:s kläder är densamma vi varje köp?

26 53,1 53,1 53,1

13 26,5 26,5 79,6

9 18,4 18,4 98,0

1 2,0 2,0 100,0

49 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Litar du på att kvaliteten på HM:s smink är densamma vid varje köp?

18 36,7 36,7 36,7

9 18,4 18,4 55,1

6 12,2 12,2 67,3

16 32,7 32,7 100,0

49 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Vilken produkt tycker du är viktigast med hög kvalitet?

6 12,2 12,2 12,2

34 69,4 69,4 81,6

6 12,2 12,2 93,9

3 6,1 6,1 100,0

49 100,0 100,0

Ingen skillnad

Kläder

Smink

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Rangordna egenskap kläder

2 4,1 4,1 4,1

2 4,1 4,1 8,2

45 91,8 91,8 100,0

49 100,0 100,0

Funktion

Kvalitet

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Rangordna egenskap smink

1 2,0 2,0 2,0

5 10,2 10,2 12,2

24 49,0 49,0 61,2

4 8,2 8,2 69,4

15 30,6 30,6 100,0

49 100,0 100,0

Ej angett

Funktion

Kvalitet

Pris

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvaliteten på kläder prisvärd?

14 28,6 28,6 28,6

33 67,3 67,3 95,9

1 2,0 2,0 98,0

1 2,0 2,0 100,0

49 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvalitet på smink prisvärd?

15 30,6 30,6 30,6

15 30,6 30,6 61,2

6 12,2 12,2 73,5

13 26,5 26,5 100,0

49 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Har du köpt smink i samband med klädköp?

23 46,9 46,9 46,9

26 53,1 53,1 100,0

49 100,0 100,0

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Har du köpt smink i samband med klädköp, utan att det var planerat?

1 2,0 2,0 2,0

15 30,6 30,6 32,7

33 67,3 67,3 100,0

49 100,0 100,0

Ej angett

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Tycker du att din uppfattning om kläder har påverkat din uppfattninge om
smink?

6 12,2 12,2 12,2

3 6,1 6,1 18,4

27 55,1 55,1 73,5

13 26,5 26,5 100,0

49 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Om kvaliteten på kläder skulle öka, skulle du köpa mer kläder?

30 61,2 61,2 61,2

9 18,4 18,4 79,6

10 20,4 20,4 100,0

49 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Om kvaliteten på kläder skulle öka, skulle du köpa mer smink?

5 10,2 10,2 10,2

32 65,3 65,3 75,5

12 24,5 24,5 100,0

49 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Bilaga 7: Resultat 20 till 30 år  

ÅLDER

6 8,0 8,2 8,2

5 6,7 6,8 15,1

7 9,3 9,6 24,7

10 13,3 13,7 38,4

18 24,0 24,7 63,0

16 21,3 21,9 84,9

3 4,0 4,1 89,0

2 2,7 2,7 91,8

1 1,3 1,4 93,2

3 4,0 4,1 97,3

1 1,3 1,4 98,6

1 1,3 1,4 100,0

73 97,3 100,0

2 2,7

75 100,0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

Total

SystemBortfall

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

     

Hur uppfattar du kvaliteten på HM:s kläder?

3 4,0 4,0 4,0

18 24,0 24,0 28,0

43 57,3 57,3 85,3

11 14,7 14,7 100,0

75 100,0 100,0

1

2

3

4

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Hur uppfattar du kvalieten på HM:s smink

4 5,3 5,3 5,3

17 22,7 22,7 28,0

23 30,7 30,7 58,7

7 9,3 9,3 68,0

24 32,0 32,0 100,0

75 100,0 100,0

1

2

3

4

Ingen uppfattning

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Litar du på att kvaliten på kläder är densamma vid varje köp?

21 28,0 28,0 28,0

7 9,3 9,3 37,3

46 61,3 61,3 98,7

1 1,3 1,3 100,0

75 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Litar du på att kvaliteten på smink är densamma vid varje köp?

7 9,3 9,3 9,3

21 28,0 28,0 37,3

20 26,7 26,7 64,0

27 36,0 36,0 100,0

75 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativt

procent

  

Vilken produkt tycker du är viktigast håller hög kvalitet?

24 32,0 32,0 32,0

41 54,7 54,7 86,7

9 12,0 12,0 98,7

1 1,3 1,3 100,0

75 100,0 100,0

Ingen skillnad

Kläder

Smink

Vet ej

Total

Frekvens Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Rangordna viktigast egenskap kläder

1 1,3 1,3 1,3

2 2,7 2,7 4,0

6 8,0 8,0 12,0

3 4,0 4,0 16,0

63 84,0 84,0 100,0

75 100,0 100,0

Ej angett

Funktion

Kvalitet

Pris

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Rangordna viktigast egenskap smink

1 1,3 1,3 1,3

10 13,3 13,3 14,7

34 45,3 45,3 60,0

3 4,0 4,0 64,0

27 36,0 36,0 100,0

75 100,0 100,0

Ej angett

Funktion

Kvalitet

Pris

Utseende

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvaliteten på kläder prisvärd?

23 30,7 30,7 30,7

50 66,7 66,7 97,3

1 1,3 1,3 98,7

1 1,3 1,3 100,0

75 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Är kvalitet på smink prisvärd?

9 12,0 12,0 12,0

30 40,0 40,0 52,0

6 8,0 8,0 60,0

30 40,0 40,0 100,0

75 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Hardu köp smink i samband med klädköp?

1 1,3 1,3 1,3

34 45,3 45,3 46,7

40 53,3 53,3 100,0

75 100,0 100,0

 Ej angett

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent
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Har du köp smink i samband med klädköp, utan att det var planerat?

1 1,3 1,3 1,3

25 33,3 33,3 34,7

49 65,3 65,3 100,0

75 100,0 100,0

Ej angett

Ja

Nej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

   

Tycker du att din uppfattningen om kläder har påverkat din uppfattning om
smink?

15 20,0 20,0 20,0

15 20,0 20,0 40,0

30 40,0 40,0 80,0

15 20,0 20,0 100,0

75 100,0 100,0

Delvis

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Om kvalitet kläder skulle öka, skulle du köpa mer kläder?

41 54,7 54,7 54,7

17 22,7 22,7 77,3

17 22,7 22,7 100,0

75 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  

Om kvalitet kläder skulle öka, skulle du köpa mer smink?

12 16,0 16,0 16,0

44 58,7 58,7 74,7

19 25,3 25,3 100,0

75 100,0 100,0

Ja

Nej

Vet ej

Total

Antal Procent Giltig procent
Kumulativ
procent

  


