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Sammanfattning

Vi har sett trender i samhället som tyder på att vår konsumtion har flyt-

tats mot mer immateriella produktegenskaper. Med en hög levnadsstandard

konsumerar vi mycket och vi lägger mycket pengar på varumärken. Vi tittar

på fenomenet prispremium, att betala mycket för ett varumärke och hur pris

påverkar konsumenters upplevda produktkvalitet. Vi försöker besvara frågan

om varumärkeskonsumenter, konsumenter som ofta betalar prispremium, får

ut ett mervärde i form av en högre upplevd kvalitet just på grund utav ett

högt produktpris. Vi frågar oss samtidigt om varumärkeskonsumenter har

ett högre acceptanspris för produkter i allmänhet då de betalar mer än bara

för varans fysiska egenskaper. För att undersöka detta har vi genomfört ett

experiment där 185 studenter fått smaka på en coladryck som prissatts olika

för att se om det resulterar i skillnader i upplevd kvalitet. Vi har också

ställt frågor om vad de anser är dyrt respektive billigt för tre produkter

vi anser är förknippade med prispremium. I vår undersökning finner vi ett

positivt samband mellan varumärkeskonsumentgrad och acceptanspris. Vi

finner däremot inget samband mellan pris och upplevd produktkvalitet eller

att varumärkeskonsumenter skulle uppleva en högre kvalitet än andra vid ett

högre pris. Att vi får resultat som indikerar att acceptanspris hänger ihop

med hur mycket konsumenten köper varumärken tror vi har att göra med

att varumärkeskonsumenter ofta betalar för mer än bara den fysiska varan.

Att vi inte uppmäter en relation mellan pris och upplevd kvalitet får oss att

misstänka att det hänger ihop med hur experimentet utfördes.

Nyckelord: Prispremium, upplevd produktkvalitet, varumärkeskonsumtion
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1 Vad är det vi köper?

De flesta västerländska samhällen är i dag utvecklade och industrialiserade till

en hög nivå. Vi har ett högt välstånd och de allra flesta har alla nödvändigheter

för att överleva, vi behöver till exempel inte oroa oss för att inte har råd att

köpa mat för dagen. När vi nått en sådan nivå av standard, nöjer vi oss då

och lägger de överblivna pengarna på hög? - tydligen inte. Vi konsumerar som

aldrig förr och konsumtionssamhälle är ett populärt ord att använda för att

beskriva dagens tidsanda. Vad är det då vi lägger alla våra pengar på om vi

redan har alla överlevnadsmässiga nödvändigheter? Parment (2006) skriver att

vi har ökat vårt fokus på emotionella köpkriterier, varumärken och immateriella

produktegenskaper. Vi betalar eventuellt väldigt mycket för ingenting. Varför gör

folk detta? Är det rimligt? Avspeglas verkligen en produkts kvalitet i priset - har

en Gucciväska som är 30 gånger dyrare än en H&M-väska också 30 gånger högre

kvalitet? Kanske är detta, till synes ingenting, något värdefullt för många av oss.

Dagens moderna marknadsförare pratar hellre om service än om produkter.

Lusch och Vargo (2008) föreslår ett servicedominerat tankesätt och menar att

vi måste gå ifrån det traditionella sättet att se på varor. En vara, till exempel

en flaska med en coladryck bör med deras synsätt i stället behandlas som en

distrubitionskanal för en god dryck. De menar att det inte är den fysiska produkten

utan den service som produkten ger som skapar värde och ger oss nytta. Samma

sak menar Grönroos (2008) när han skriver att produkter endast skapar värde

under användning (eng: value in use) och inte har ett värde i sin rena fysiska form.

Ända sedan mitten på 40-talet har forskare försökt utreda relationen mellan

pris och upplevd kvalitet (Monroe och Chapman, 1987). Redan 1988 påpekade

Zeithaml att det under de senaste 30 åren hade gjorts cirka 90 undersökningar

för att testa om det finns ett generellt samband mellan pris och kvalitet men att

resultaten inte kunnat styrka ett generellt samband. Zeithaml (1988) presenterar

egenskaper hos produkter och konsumenter som ökar sannolikheten för att pris

ska påverka den upplevda produktkvaliteten. Det är både mängden av pris- och

kvalitetsvariation inom en produktkategori, konsumentens prismedvetenhet och
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förmåga att känna av kvalitetsvariationer som styr hur starka sambanden blir. Det

finns dock flera andra saker än pris som har inverkan på upplevd produktkvalitet.

Generellt sett betyder att betala prispremium att betala ett extra högt pris på

en varumärkesprodukt jämfört med motsvarande produkt utan varumärke. Kon-

sumenter som köper produkter som är extra dyra på grund av ett varumärke beta-

lar alltså ett prispremium. Dessa personer har vi valt att kalla för varumärkeskon-

sumenter i vår uppsats. Med det traditionella sättet att se på varor borde det vara

irrationellt att vid ett val mellan två likvärdiga väskor välja den dyrare produkten,

om det enda som skiljer dem åt är ett varumärke med ett prispremium. Om det

däremot är så att varumärkeskonsumenter upplever en högre produktkvalitet vid

ett högre pris skulle man med Vargo och Luschs och Grönroos sercviceperspektiv

kunna argumentera för att det är rimligt för varumärkeskonsumenter att köpa en

30 gånger dyrare väska trots att den billiga har samma fysiska kvalitet. Detta för

att varumärkeskonsumenterna skulle uppleva ett högre värde under användning av

en dyr produkt eftersom ett högre pris ger en upplevt högre produktkvalitet.

Som Parment (2006) skriver betalar vi i dag mycket för immateriella produk-

tegenskaper och varumärken. En varumärkeskonsument betalar troligtvis därför

inte bara för den fysiska produkten utan även för flera andra immateriella

produktegenskaper. På grund utav detta tror vi att varumärkeskonsumenter

kommer att acceptera högre priser generellt än allmänheten vilket även är vår

uppsats första hypotes. En av dessa immateriella produktegenskaper tror vi är

upplevd kvalitet.

Det har tidgare gjorts placeboexperiment där man låtit deltagarna utvärdera

exakt samma produkt men med olika pris och sedan uppmätt en positiv förbättring

av produktens egenskaper när produkten haft ett högt pris. Vi ämnar att göra

ett liknande placeboexperiment där vi låter studenter prova en coladryck där

ena gruppen får ett lågt pris och den andra gruppen ett högt. Detta för att se

om det höga priset medför en högre upplevd kvalitet hos produkten. Vi ställer

samtidigt frågor i en enkät till deltagarna i experimentet om deras köpvanor kring

varumärken för att kunna klassificera in dem som är varumärkeskonsumenter. Vår

andra hypotes är att varumärkeskonsumenter kommer uppleva en högre kvalitet på
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coladrycken när priset blir högre jämfört med övriga. Om varumärkeskonsumenter

upplever att produkter får en högre kvalitet när de är dyra kan det förklara varför

de är beredda att betala höga prispremium för varumärken. Detta kan alltså tänkas

vara en av flera anledningar till varför vi betalar så mycket för varumärken.

Vi vill med vår uppsats bredda kunskapen om hur pris påverkar upplevd

kvalitet genom att undersöka om vissa grupper, nämligen varumärkeskonsumenter,

upplever större förbättring av kvaliteten om priset höjs jämfört med övriga kon-

sumenter. Om varumärkeskonsumenter upplever en högre kvalitet än dem andra

vid ett högt pris är det en möjlig förklaring till varför varumärkeskonsumenter är

beredda att betala höga prispremium för dem.

2 Prispremium och upplevd produktkvalitet

I detta stycke kommer vi först att redogöra för vad prispremium (eng: price

premium) är, hur vi väljer att se på prispremium och vilka aspekter av prispremium

som påverkar företags och konsumenters beteende. Även om vi inte uttalat ska

behandla företagssidan i den här uppsatsen så kan vi inte undvika det då deras

strategier i slutändan påverkar konsumenterna. Vidare diskuterar vi pris i relation

till upplevd produktkvalitiet (eng: perceived quality) och går igenom en modell som

beskriver upplevd kvalitet utifrån tre aspekter. Vår uppsats kommer endast att

behandla prisets roll i den upplevda kvaliteten och föra den diskussionen vidare.

2.1 Prispremium

I forskning om prispremium finns det flera olika förklaringar till vad fenomenet

är för något. Bland andra menar Aaker (1996) och Vazquez m.fl. (2002) att ett

prispremium är detsamma som den summa en konsument är beredd att betala

mer för en produkt av ett visst varumärke i stället för en liknande vara med

motsvarande fördelar. Sethuraman och Cole (1999) säger att prispremium är

skillnaden mellan priset för ett känt varumärke och en återförsäljares eget märke.

Ytterligare ett annat, mer nationalekonomisk, perspektiv av prispremium är att

definiera prispremium som differensen mellan priset och marginalkostnaden, eller
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den genomsnittliga kostnaden av konkurrerande produkter (Rao och Monroe,

1996). Det som dock är gemensamt för alla dessa är att konsumenten betalar

ett högre pris än produktens egentliga värde.

Prispremium är också en betydande del av Brand Equity, en modell som mäter

stykan i ett varumärke. Prispremium är en av två lojalitetsaspekter och kan ge en

indikation på hur konsumenten värderar varumärket. Detta görs antingen i termer

av hur mycket mer de är villiga att betala för ett visst märke eller hur mycket

rabatt som skulle krävas för att få dem att byta till ett annat märke. (Aaker, 1996)

Aaker (1991) definierar Brand Equity som resultatet av produktens varumärke

jämfört med om samma produkt inte skulle ha ett varumärke. Netemeyer m.fl.

(2004) som skriver om konsumentbaserad Brand Equity visar vilka komponenter

som är viktigast för konsumentens vilja att betala ett prispremium. En hög vilja

hos konsumenter att betala prispremium är ett tecken på ett stark varumärke.

Författarna menar här att varumärket inbäddar en upplevd kvalitet och en

möjlighet för konsumenten att kommunicera varumärkets unika egenskaper och

att det är anledningar till att konsumenten betalar prispremium.

Företag befinner i sig en ständig konkurrens och behöver hitta olika sätt att

sticka ut ur mängden. En möjlighet att göra detta är helt enkelt att pressa

priset och försöka vara billigare än sina konkurrenter. Företag som däremot inte

konkurrerar med priser, utan med andra värden, har möjlighet att ta ut ett

prispremium. Det krävs helt enkelt ett starkt varumärke för att få konsumenter

att betala prispremium. (Kohli och Leuthesser, 2001) Dock kan det i viss typ

av detaljhandel visa sig i princip omöjligt att använda premiumstrategier då

konsumenterna är känsliga mot prisökningar (Aaker, 1996). Ailawadi m.fl. (2003)

argumenterar för ett annat mått, vinstpremium (eng: revenue premium), på

varumärkets värde. Det definierar vinstpremium som skillnden mellan vinsten för

en produkt med varumärke gånger försäljningsvolym och samma produkt utan

varumärke gånger försäljningsvolym. Måttet väger på så vis även in hur mycket

som säljs av produkten. En ökning i pris behöver inte leda till en försäljningssuccé,

utan kan i stället dra ner antalet konsumenter. Vinstpremium kontrollerar för den

här effekten.
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Rao och Bergen (1992) menar att prispremium är möjligt då det finns en

assymetri av information mellan tillverkare och konsument. Det finns produkter

som konsumenten inte före köp kan avgöra den faktiska kvaltieten på, det som

författarna kallar erfarenhetsvaror. Till skillnad från sökvaror, som konsumenten

innan köp kan avgöra kvaliteten på, kan företag sälja erfarenhetsvaror till oerfarna

konsumenter till priser som överstiger den kvalitet produkten motsvarar. På ett

motsvarande sätt kan företagen ta ut prispremium för sökvaror när de säljer

produkter till konsumenter som saknar tid och/eller lust att söka alternativ. Klein

och Leffler (1981) hävdar till och med att det mest effektiva för företag är att

uppträda som att de håller hög kvalitet och prissätta därefter. Det viktiga är

sedan att producera och leverera en så pass hög kvalitet att kunden inte kan

avgöra huruvida den faktiska kvaliteten motsvarar priset eller inte.

Som vi nyss sett handlar prispremium om att betala mer än för endast den

fysiska varan. Det handlar oftast om att konsumenterna betalar extra för ett

varumärke. Parment (2006) säger att vi idag fått ett ökat fokus på immateriella

produktegenskaper, vilket varumärken är. Varumärkeskonsumenter som just köper

mycket varumärken fokuserar troligtvis mer på immateriella produktegenskaper

och mindre på den fysiska produkten. De betalar alltså för mer än bara den fysiska

produkten, vilket enligt teorin är att betala prispremium. Rao och Bergen (1992)

säger att hur mycket konsumenten värdesätter en produkt bestämmer hur högt

prispremium som kan sättas på en produkt. Eftersom varumärkeskonsumenter

troligtvis betalar mer än för bara den fysiska produkten och troligtvis värdesätter

varumärken och immateriella produktegenskaper mer än allmänheten har vi därför

formulerat följande hypotes:

H1: Desto högre varumärkeskonsumentgrad konsumenten har desto högre pris

kommer denna att acceptera för en produkt.

2.2 Upplevd produktkvalitet

För att förklara upplevd kvalitet börjar vi med att ta avstamp i kvalitet som

generellt bregrepp, eller närmare bestämt i produktkvalitet. Enligt Garvin (1984)
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finns det flera olika perspektiv i den tidigare forskningen som definierar produk-

tkvalitet. De produktbaserade och användarbaserade perspektiven är exempel på

perspektiv som passar bra in i vår undersökning. Det produktbaserade perspektivet

menar att kvaliteten hos en produkt är mängden av dess eftertraktade egenskaper.

På motsvarande sätt definieras produktkvalitet i det användarbaserade perspek-

tivet - hur väl produkten uppfyller kundens mål. En bred definition av begreppet

produktkvalitiet kan även vara en produkts överlägsenhet (eng: excellence) i

förhållande till andra konkurrerande produkter (Garvin, 1983) vilket betyder att

konsumenters upplevd kvalitet baseras på deras upplevelse och bedömning av

produkten (Zeithaml, 1988).

Produkters pris och dess relation till konsumentens upplevda kvalitet är

inget nytt fenomen inom forskningen utan diskuterades första gången redan

1944 av Scitovszky (Monroe och Chapman, 1987). McConnell (1968) visade

hur ölkonsumenter utifrån olika pris på samma produkt beskriver produkten

annorlunda med ord alltifrån, vattnig till smakrik, kraftig smak till blaskig och len

till syrlig. Irmak m.fl. (2005) och Shiv m.fl. (2005) såg att personer som har druckit

en energidryck till ett rabatterat pris hade fått ut en mindre prestationshöjande

effekt än personer som druckit samma energidryck till fullt pris. Plassmann m.fl.

(2008) uppmätte en högre aktivitet i delar av hjärnan som registrerar njutning hos

personer som har fått smaka ett dyrt vin jämfört med personer som fick smaka

samma vin men med skillnaden att de då hade fått höra ett lägre pris.

När vi diskuterar relationen mellan pris och upplevd kvalitet finns det ett par

saker vi bör känna till och ta i beaktning. Även om det flera gånger har påvisats ett

samband är det svårt att hitta, eller säga något om, ett generellt samband (Dodds

och Monroe, 1985). Mycket tyder dock på att experimentens utformning styr vilka

resultaten blir. I experiment där pris har varit den enda ledtråden till den faktiska

kvaliteten har en tydligare positiv relation uppmätts än i experiment med flera

ledtrådar, t ex varumärke eller butikskedja. (Dodds och Monroe, 1985; Monroe och

Krishnan, 1984; Dodds m.fl., 1991; Teas och Agarwal, 2000) Relationen kommer

också att se olika ut för olika konsumenter, produkter och produktkategorier (Teas

och Agarwal, 2000; Zeithaml, 1988). Den upplevda kvaliteten kommer alltid att
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utgå ifrån konsumentens egna preferenser och behov (Ravald och Grönroos, 1996).

Enligt Zeithaml (1988) baseras konsumenters upplevda kvalitet på deras

uppfattning och bedömning av produkten. Zeithaml (1988) förklarar i figur 1

upplevd kvalitet i en modell med tre delar. (1) Rykte, som i sin tur härstammar från

varumärket och marknadsföringen. (2) Abstrakta dimensioner, som har sina rötter

i egentliga egenskaper och (3) upplevt pris, som kommer av det objektiva priset.

För att förstå resonemanget kring upplevd kvalitet är det viktigt att förtydliga

skillnaden mellan det faktiska och det upplevda (Peterson, 1970; Zeithaml, 1988).

Det modellen belyser är att de faktiska egenskaperna endast finns i bakgrunden

och att det som spelar roll är varje konsuments subjektiva tolkning.

Upplevd kvalitet

Upplevt pris

Objektivt pris

Abstrakta dimensioner

Egentliga egenskaper

Rykte

Marknadsföring

Varumärke

Figur 1: Modell över upplevd kvalitet. Figuren är översatt och

baserad på Zeithamls (1988, s.7) modell över upplevd kvalitet.

Som visats i modellen så ingår det fler saker än pris i helhetsbegreppet upplevd

kvalitet. Rykte som baserar sig på marknadsföringen och varumärke handlar

mycket om hur företaget väljer att kommunicera produkten till konsumenterna

och hur varumärket upplevs av allmänheten. Abstrakta dimensioner syftar till

produktens utseende, smak, doft, etc. Här görs också den största subjektiva

bedömningen. (Zeithaml, 1988) I den här uppsatsen är dock pris den aspekt som

undersöks.

När Zeithaml (1988) sedan summerar pris-kvalitetsforskning utläser hon mön-

ster för vissa egenskaper hos produkter och konsumenter som styr hur mycket pris
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påverkar den upplevda produktkvaliteten. Hon nämner bland annat produktkate-

gorins kvalitets- och prisvariation och konsumenternas möjlighet och kunskap att

utvärdera kvaliteten hos produkten. Även hur prismedveten konsumenten är spelar

roll samt hur skicklig konsumenten är att bedöma kvaliteten mellan produkter i

en grupp.

Enligt vår första hypotes tror vi att varumärkeskonsumenter kommer att

acceptera högre priser för produkter generellt eftersom de i högre grad än allmän-

heten betalar för mer än bara den fysiska produkten. Varumärkeskonsumenterna

betalar extra för immaterialla produktegenskaper och varumärken vilket som vi

skrivit tidigare är definitionen på att betala prispremium. Vi tror att en av dessa

immateriella produktegenskaper som motiverar konsumenten att betala ett högt

prispremium är upplevd kvalitet. Zeithamls modell beskriver att ett högt pris kan

ge en uppfattat högre kvalitet och ett högt prispremium på en produkt kan därmed

medföra att produktens upplevda kvalitet blir högre. Vår andra hypotes blir därför

att:

H2: Då priset på en produkt ökar, ökar varumärkeskonsumenters upplevda

produktkvalitet mer än för övriga konsumenter.

3 Metod

För vår uppsats använder vi ett deduktivt tillvägagångssätt. Vi börjar med

vetenskapliga principer och teorier och övergår till data. Vi insamlar kvantitativ

data och försöker förklara orsakssamband mellan variabler. Vi har en strukturerad

approach och försöker operationalisera koncept och lägga kontroll på undersökn-

ingsfaktorerna för att försäkra oss om validiteten hos datat. (Saunders m.fl.,

2009) Eftersom vi har ett deduktivt arbetssätt och vill förklara orsakssamband

är experiment en bra metod eftersom meningen med experiment är att testa

orsakssamband (Saunders m.fl., 2009). Experiment används för att utforska,

förklara och svara på hur och varför. Vi har därför konstruerat ett experiment

där vi ska utforska varumärskeskonsumenter, prispremium och hur pris påverkar
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upplevd kvalitet. Eftersom vi även är intresserade av att förklara skillnader mellan

varumärkesköpare och övriga konsumenter passar det bra att använda sig av en

enkät eftersom enkäter är bra på att fråga om vem, vad, var, hur mycket och hur

många. Datat från enkäter kan även analyseras kvantitativt för att användas till

att hitta orsakssamband. (Saunders m.fl., 2009)

För att besvara frågan om varumärkeskonsumenter upplever en starkare

relation mellan pris och upplevd kvalitet behöver vi ta reda på två saker. Först

vilka av våra svarspersoner som är varumärkeskonsumenter och sedan hur stark

deras relation mellan pris och upplved kvalitet är. För att ta reda på detta har

vi utformat ett enkät och konsturerat ett experiment. Experimentet ska definiera

svarspersonernas prisrelation till upplevd kvalitet och enkäten ska både belysa vilka

personer som anser sig vara varumärkeskonsumenter och också vilka som har ett

faktiskt varumärkeskonsumptionsbeteende.

Vårt experiment går ut på att vi låter studenter provsmaka en coladryck där

den enda information om produkten de erhåller är priset. Deltagarna ska sedan

notera i vår enkäten kvaliteten hos coladrycken vilket representeras av hur god

coladrycken är. Eftersom priset var den variabel vi var intresserade av var vår

ambition att vi skulle kontrollera experimentet så mycket som möjligt att det

endast var priset som var det som skiljde. Totalt sett har 185 stycken studenter

deltagit i vårt experiment varav 96 personer fick smaka på coladrycken när vi angav

ett högt literpris varav 89 personer fick smaka på coladrycken när vi angav ett lågt

pris. Nedan följer en utförligare beskrivning av varje del i undersökningen.

3.1 Undersökningsdeltagarna och platsen

Tidigare forskning om hur pris påverkar produktuppfattningar har flera gånger

använt sig av studenter som underlag. Dodds m.fl. (1991) som testar hur pris

påverkar uppfattningar om ett flertal produkter använder sig av studenter som

underlag. Shiv som testar hur pris påverkar hur bra en energidryck fungerar

använder sig av studenter som underlag. Saunders m.fl. (2009) påpekar även att

studenter ofta används vid utföranden av vetenskapliga experiment.

Eftersom vi hade studenter som undersökningsgrupp valde vi att utföra vårt
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experiment där studenter håller till. Vi valde därför att vara på tre olika stora

och välbesökta studentcampus vid Uppsala Universitet. På varje ställe valde vi en

plats med hög genomströmning av studenter vilket oftast betydde att vi stod i

en korridor där folk pluggade, gick till och från föreläsningar eller åt mat. En av

anledningarna till att vi valde dessa lokaler och platser var att vi ville få en så stor

mängd studenter som möjligt men samtidigt en så stor spridning som möjligt på

vad studenterna läser för ämnen.

Ingen undersökningsdeltagare skulle testa både det höga och det låga priset

eftersom vi inte ville att studenterna skulle göra en jämförelse dem emellan. Därför

bytte vi plats samtidigt som vi bytte pris. Detta möjliggör att vi kan isolera

variabeln pris som den enda variabel som ändras aktivt. Samtidigt försämras den

inre validiteten när vi byter område eftersom vi riskerar att få en annorlunda

underlagsgrupp. För vårt låga pris var vi vid ett campus där lärarstudenter,

psykologer och jurister läste och för det höga priset var på två campus där språk-

och litteraturstudier och ekonomi var det vanligaste ämnena. Om det är så att olika

studentgrupper har olika uppfattningar om hur pris påverkar uppfattad kvalitet

påverkar det trovärdigheten i våra resultat. Att vi inte valde att låta studenterna

utföra smakprovet i en avgränsad laberatorieliknande miljö beror dels främst på

logistiska aspekter men det stärker samtidigt vår externa reliabilitet då vi låter

studenterna utföra experimentet i en okontrollerad miljö. (Saunders m.fl., 2009)

3.2 Testprodukten

Vi valde att ha en coladryck som produkt för vårt smaktest och detta berodde på

flera anledningar. Både Shiv m.fl. (2005) och Plassmann m.fl. (2008) använder

sig av drycker för sina placebotest där de testar hur pris påverkar upplevda

produktegenskaper hos energidryck och vin. Innan vi började testa insåg vi att

vi behövde en produkt med vissa egenskaper. Zeithaml (1988) föreslår fyra vilkor

för att pris ska ha en påverkan på den upplevda produktkvaliteten där den första

är graden av prisvariation inom en produktklass, den andra variationen av kvalitet

inom en produktkategori, den tredje konsumenternas prismedvetenhet och fjärde

och sist konsumenternas förmåga att upptäcka kvalitetsvariationer mellan en grupp
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av produkter. En bil hade blivit för dyr, studenterna kunde ha för lite kunskap

om till exempel trälim för att göra en riktig bedömning av dess kvalitet och

en glass hade smält och därför uppfattats olika i olika grupper. Vi behövde en

produkt som deltagarna är relativt bekanta med. Priset ska också vara tillräckligt

brett för att faktiskt skapa en produktdifferentiering utan att det blir ekonomiskt

ogenomförbart för oss. Sedan var coladryck bra eftersom det är en relativt välkänd

produktkategori. Att det finns ett stort antal olika coladrycksvarianter i olika

priskategorier var också en anledning till av vi valde coladryck som testprodukt.

En annan anledning till att vi valde coladryck var för att vårt test skulle bli

lätt att upprepa. Detta eftersom produkten inte ändrar sig allt för mycket under

själva testen vilket till exempel en smältande glass hade gjort. Det som försämras

coladryckens förutsättningar som testprodukt är att den riskerar att förlora kolsyra

när den inte är insluten i en stängd flaska och att att coladrycker normalt dricks

kalla och att vi inte hade möjlighet att kyla drycken. Detta är två viktiga aspekter

som har försvårat våra möjligheter att dra slutsatser från vårt data eftersom de

kan ha påverkat deltagarna och därmed försämras vår interna validitet.

Den dryck vi slutligen valde efter att själva ha provat oss igenom daglig-

varuhandelens sortiment föll på Pepsi. Den hade en neutral colasmak som inte

stack ut för mycket från övriga märken. För vår uppsats har vi valt att använda

det som Garvin (1984) kallar för ett produktbaserat och ett användarbaserat

perspektiv på produktkvalitet. Vi valde dessa två eftersom de representerar samma

konsumentperspektiv. Enligt det produkt- och användarbaserade perspektivet

gjorde vi antagandet att en av de mest eftertraktade egenskaperna hos en coladryck

är hur gott den smakar. Därför ställde vi i samband med vår undersökning en fråga

om vilken egenskap svarspersonerna tyckte var viktigast hos en coladryck.

3.3 Testpriserna

Vi använde oss av två olika priser för vårt test. Ett högt som vi satt till 36 kr

per liter och ett lågt som vi satt till 4,50 kr per liter. Anledningen till att vi har

två priser är att de ska vara, just olika. Därför har vi valt två priser som är så

långt ifrån varandra som möjligt. Vi har dock försökt göra det inom ramen för vad
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som bör anses rimligt för priser inom produktkategorin coladrycker. För det låga

priset tänker vi oss att det skulle kunna representera en stor 1,5-litersflaska av ett

lågprismärke som säljs i en matbutik. En sådan kan kosta ca 4-8 kr per liter. Som

ett dyrt pris tänker vi oss en Coca Colaflaska på 50 cl som säljs på ett café eller

kiosk för 40 kr per liter. 1

3.4 Experimentet

Vi utförde vårt experiment under tre vardagar mellan klockan tio och två varje

gång. Vi ställde upp ett bord där vi lade våra enkäter i en hög och ställde upp

ett antal genomskinliga plastglas med cirka en deciliter coladryck. För att särskilja

använda provglas från nya ställde vi de nya på ett pappersark. Runt bordet hade vi

alltid ett par stolar som folk kunde använda om de ville, vilket många ofta gjorde.

Vi frågade vi studenter som gick förbi vårt bord om de ville hjälpa oss med vår

kandidatuppsats. Sedan berättade vi att vi ville att de skulle fylla i en enkät och

att vi gjorde ett produkttest av en coladryck som kostade 4,50 respektive 36 kr per

liter. Vi sa att de skulle smaka på coladrycken och sedan fylla i enkäten. De flesta

gångerna, när det inte var klart om personen uppfattat priset vi sa, upprepade vi

priset precis innan de smakade på drycken.

Vi hade endast ett och samma pris vid varje testtillfälle. Vi ville inte att

personer skulle testa båda priserna eftersom vi inte ville att de skulle göra

en jämförelse mellan de två testpriserna. För vårt experiment var det också

viktigt att deltagarna inte skulle veta att vi hade två olika priser för egentligen

samma produkt. På samma sätt som Irmak m.fl. (2005); Shiv m.fl. (2005) gör ett

placeboexperiment där de ändrar på en variabel för de två olika grupper gjorde vi

likadant och utförde samma experiment för alla deltagare förutom att vi ändrade

priset för hälften av undersökningsgruppen.

En del av deltagarna påpekade att de inte gillar cola och att de därför var

tveksamma till att göra testet. Vi sa dock att det inte fanns något rätt eller

fel svar och att de kunde göra testet ändå, detta eftersom vi ville ha svar som
1Priserna är inhämtade den 26:e april, 2011. Det dyra priset är hämtat från Café Humlan, i

Uppsala och det billiga priset kommer ifrån en i Uppsala central ICA-butik.
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är representativa för alla studenter. Ganska många personer misstänkte att vi

gjorde något i relation till priset eftersom vi påpekade endast priset och det väldigt

specifikt. Vi försökte att vara neutrala och inte ge några indikationer på det ena

eller det andra. Det finns anledning att tro att många av deltagarna inte svarade

på just den fråga som vi ställde utan i stället svarade utifrån andra anledningar.

Till exempel hette det i vår enkät att vi gjorde en marknadsundersökning om en

coladryck vilket skulle kunna få folk att tro att produkten vi hade var vår egen som

vi ville sälja vilket i sin tur skulle kunna ha effekten att folk säger att coladrycken

är godare än vad de egentligen tycker, bara för att vara snälla mot oss och ge

oss de svaren de trodde att vi ville ha. Att vi även bad dem om hjälp till vår

kandidatuppsats och inte om de ville svara på en enkät skulle också kunna påverka

resultaten med liknande effekt.

3.5 Enkäten

Enkätens uppgift i undersökningen var att ta reda på vilka av svarspersonerna

som upplever sig som varumärkeskonsumenter och vilka som faktiskt är det.

Detta gjorde vi genom att ställa frågor om de har köpt produkter som kan

anses vara prispremium och frågor om vad de anser är dyra respektive billiga

produkter. Enkäten fungerade också som svarsformulär till pris- och upplevd

kvalitetesrelationen och demografiska frågor.

För att ta reda på huruvida våra svarspersoner ofta betalar prispremium

och således är det vi kallar för varumärkeskonsumenter använde vi oss av

Aakers (1996) och Vazquez (2002) definition av prispremium. De menar att

prispremium är bundet till produkter där konsumenten väljer att betala ett högre

pris än nödvändigt för specifika varumärken. Därför ställde vi fem frågor om

deltagarna har köpt produkter vi anser representerar prispremium. Två frågor

ställde vi om specifika varumärken och tre om produkter vi själva prissatt som

prispremiumprodukter. De varumärken vi valde blev Ben and Jerry’s som ofta

tar ut dubbla priser jämfört med annan premiumglass (Hagen, 2000) och Apple

som är kända för att använda en prispremiumstrategi. (Yoffie och Kim, 2010).

Produkterna som vi prissatte och ansåg representera prispremium var ett par jeans,
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ett armbandsur och ett par solglasgögon. I en studie av Erdem m.fl. (2002) ställer

forskarna frågor om bland annat jeans och får svar så som att, jeans är en typ av

produkt som säger något om konsumenten som individ och att jeans är en typ av

produkt som varierar mycket i pris och kvalitet. Netemeyer m.fl. (2004) använder

också jeansvarumärken för att förklara prispremium och av tre olika varumärken

som testas är Levis det som korrelerar mest med prispremiumfaktorer. I Levis

europeiska web shop var priset för de billigaste jeansen c:a e100, varpå vi ställde

frågan om svarspersonerna hade köpt ett par jeans för 1 000 kr eller mer. Kohli

och Leuthesser (2001) pratar också om prispremium och menar att företag som

utövar konkurrens med andra faktorer än pris kan ta ut ett prispremium för sina

produkter, han nämner Ray Ban-solglasögon som ett exempel på detta fenomen.

Enligt den svenska prisjämförelssidan Pricerunner kan en konsument komma över

ett par Ray Ban för cirka 600 kr. Därför blev det vårt referenspris för solglasögon

i enkäten. Teas och Agarwal (2000) uppmärksammar ett problem i sin studie med

armbandsur, nämligen att priser och varumärken skiljer sig mycket på marknaden

för armbandsur. Lassar m.fl. (1995) menar i stället att det går att mäta vilka

varumärken som inbäddar högre värde. De tar upp det schweiziska märket Swatch.

I enlighet med Teas och Agarwal (2000) så skiljde sig mycket riktigt priserna mer i

Swatch onlinebutik. Här fick vi en fingervisning om att 1 500 kr kunde vara ett bra

referenspris. Dessa fem frågor ställdes för att utreda vilka svarande som faktiskt

är varumärkeskonsumenter.

För att komma åt de svarandes uppfattningar om sig själva, priser och

prispremiumprodukter ställde vi frågor där personerna själva fick sätta priser på

samma produkter som ovan, jeans, armbandsur och solglasögon. Varje fråga var

tvådelad och vi frågade både om över vilket pris de anser att produkten är dyr

och under vilket pris de anser att produkten är billig. Genom att formulera frågan

med ord som dyr och billig hoppades vi fånga svarspersonernas uppfattningar och

åsikter. Som Rao och Bergen (1992) menar kan högt satt pris kan betyda att

konsumenten värdesätter produkten och även kan tänka sig att betala mycket för

den. För att våra egna referenspriser skulle ha så lite effekt som möjligt i svaren

placerades den här delen av enkäten före den delen där vi frågade om deras faktiska
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beteende.

3.6 Databehandling

Efter undersökningstillfällena hade hade vi fått in totalt 185 svar som utgör det

statisktiska underlaget. Av enkätens totalt 18 frågor har inte alla att behandlas.

Frågor om vilka klädesmärken de svarande har på sig har inte att behandlats.

En analys av den frågan skulle ha en kvalitativ ansats och således inte hjälpt oss

att besvara vårt syfte. Dessutom hade det varit mycket tidskrävande. Frågan om

varifrån deltagarnas inkomst kommer ifrån var för ospecifik för att faktiskt säga

något om deras budgetbegränsningar. Vi valde att i stället göra antagandet, som

delvis stöds av vårt data, att den stora massan har studiestöd från CSN och en

extrainkomst, antingen i form av ett extrajobb eller bostadsbidrag som jämnar ut

populationens budgetbegränsning.

Vi ställde totalt fem frågor angående konsumenternas faktiska beteende. När

vi presenterar våra resultat har vi valt att definiera de faktiska varumärkeskon-

sumenterna som de personer som har svarat att de har köpt tre eller fler produkter

vi frågat efter. För att få fram den upplevda varumärkeskonsumenten lät vi de

svarande sätta priser på tre varor. De fick uppge både det priset under vilket de

ansåg produkten som billig och över vilket de ansåg produkten vara dyr. För att

klassa svarspersonerna i det här fallet har vi återigen använt våra referenspriser

för produkterna. För att få ett acceptanspris för varje deltagre tog vi medelvärdet

för varje produkt och matchade det mot vårt referenspris. Konsumenter med ett

acceptanspris över vårt referenspris klassificerar vi som varumärkeskonsumenter.

Vi har även valt att presentera en ihopvägd kategori där vi vägt ihop den

faktiska och den upplevda till en kategori. Undersökningsdeltagarna kommer i

den faktiska kategorien att ha värden mellan noll och fem utifrån hur många

produkter de uppger att de har köpt och och ett värde mellan noll och tre i den

upplevda beroende på hur många av deras acceptanspriser som hamnat över vårt

referenspris. För att väga ihop dessa har vi även givit dem ett indexvärde. Detta

gör vi genom att beräkna index = Faktiskt
5

+ Upplevd
3

och på så sätt får de ett

värde mellan 0 och 2. Vi klassar värden över 1.0 som varumärkeskonsumeter i den
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ihopvägda kategorien.

4 Resultat

Vårt empiriska datamaterial består av svar från 185 studenter som samlades

in under tre undersökningstillfällen vid tre olika campusområden. De svarande

är studenter som frivilligt ställt upp på att delta i undersökning. Svaren har

behandlats anonymt, sammanställts och redovisas nedan.

Vi vill dock innan vi redovisar resultaten för våra hypoteser nämna att på

frågan vilken egenskap som är viktigast för en coladryck svarade 77 procent

av deltagarna i undersökningen att smaken eller smakrelaterade egenskaper var

viktigast. Detta är ett resultat som stärker vårt resonemang angående god smak

som ett bra mått på produktkvalitet.

4.1 Hypotes 1: Acceptanspris

Genom att ställa frågor om deltagarna i undersökningen har köpt vissa varumärken

eller produkter över vissa priser har vi utläst och klassificerat vilka av dem som

är faktiska varumärkeskonsumenter. Vi formulerade sedan hypotesen att dessa

personer kommer att ange högre priser för vad som är dyrt och billigt i förhållande

till övriga konsumenter. För att testa detta lät vi deltagarna ange priser för tre

varor.

I tabell 1 har vi presenterat medelvärden av acceptanspriser deltagarana angivit

för varje produkt. De presenteras även i nivå av varumärkeskonsumentgrad, från

noll till fem, efter hur många prispremiumprodukter de har angivit att de har köpt

i enkäten. Vi har även presenterat svaren som en indexserie för att enkelt kunna

följa förändringen mellan grupperna.

Dessa svar styrker vår första hypotes. Med undantag av ett värde följer alla

övriga svar vår hypotes. Vi kan dock inte utröna mer än att konstera att vi sett ett

signifikant samband mellan tendens att köpa varumärken och att acceptera höga

priser (se bilaga B). Vi vet inte om detta beror på miljöfaktorer eller om dessa

konsumenter värdesätter produkter annorlunda.
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Faktisk varumärkeskonsumentgrad 0 1 2 3 4 5

Dyra jeans
Medelpris 627 713 923 1 057 1 385 1 536

Index 100 114 147 169 217 245

Billiga jeans
Medelpris 327 331 378 448 473 564

Index 100 101 116 137 145 172

Dyrt armbandsur
Medelpris 646 858 1 560 3 441 5 881 7 182

Index 100 133 241 687 910 1 112

Billigt armbandsur
Medelpris 239 331 404 634 921 1 441

Index 100 138 169 261 385 603

Dyra solglasgögon
Medelpris 332 356 547 775 1 351 1 891

Index 100 107 165 233 407 570

Billiga solglasgögon
Medelpris 121 110 172 178 269 364

Index 100 91 142 147 222 301

Tabell 1: I tabellen redovisas medelvärden för acceptanspris-

er, kategoriserat efter varumärkeskonsumtionsgrad, för varje

produkt som undersökningsdeltagarna ombads att prissätta.

Indexvärdet har medelvärdet för de deltagare med 0 antal

köpta produkter som bas.

4.2 Hypotes 2: Upplevd kvalitet

I teoristycket gick vi igenom teorier om upplevd kvalitet och vad den tidigare

forskningen säger. Därefter formulerade vi en hypotes att varumärkeskonsumenter

som ofta betalar prispremium kommer att få en högre upplevd produktkvalitet

vid ett högre pris. I tabell 2 presenteras medelvärden från den sjugradiga

skalan de svarande har kryssat hur god coladrycken var. Som framgår i tabellen

finns ingen skillnad att tala om, vare sig melllan de olika priserna eller mellan

varumärkeskonsumenter och övriga konsumenter. Vi finner därför inget stöd för

vår andra hypotes. Nämnvärt är dock att varumärkeskonsumenterna, i motsats

till vår hypotes, har ett lägre medelvärde för alla tre olika grupper. Dock är dessa

skillnader så små att det är mycket svårt att säga något om dem.
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Faktisk Upplevd Ihopvägd

V Ö V Ö V Ö

Medel
4,50 kr/l 4,16 4,37 3,93 4,35 4,06 4,34

36 kr/l 3,88 4,36 3,90 4,21 3,96 4,22

Tabell 2: Resultat för de tre olika gruppernas medlevärde

för hur god coladrycken upplevdes. Varje grupp är sedan

uppdelad i varumärkeskonsumenter, V, och Övriga, Ö.

5 Diskussion och slutsatser

Med denna uppsats har vi velat lära oss mer om varför folk lägger mycket pengar

på varumärken. Detta representeras ofta av att konsumenter betalar prispremium

för produkterna. Tidigare forskning har visat att högt pris kan ge ökad upplevd

produktkvalitet. En av våra två hypoteser var att detta fenomen är starkare för

just varumärkeskonsumenter för då skulle det kunna vara en förklaring till varför

de som köper varumärken är beredda att betala höga prispremier eftersom det

höga priset på produkten ger en upplevt högre kvalitet.

Frågan om varför folk är villiga att betala så mycket för varumärken är bred och

våra två hypoteser fyller inte spektrumet av möjliga förklaringar till att folk lägger

mycket pengar på varumärken. Samtidigt har det inte varit meningen med tanke

på storleken på ett arbete av detta slag. Vårt teoretiska forskningsmål var att ha

en ambition att bidra till teorin genom att öka förståelsen för hur pris påverkar

upplevd kvalitet. Detta ville vi göra genom att kolla om någon målgrupp, i vårt

fall varumärkeskonsumenter, påverkas mer än andra i sin kvalitetsupplevelse då

priset blir högre. Resultaten från vår undersökning visar dock på att vi inte kan

belägga en sådan hypotes.

Vår första hypotes om att varumärkeskonsumenter generellt sett accepterar

högre priser på produkter stämde däremot. Det fanns ett tydligt positivt samband

mellan graden av varumärkeskonsument och hur höga priser som konsumenten ac-

cepterade. Vi motiverade vår första hypotes med att varumärkeskonsumenter ofta

betalar för immateriella produktegenskaper och inte bara den fysiska produkten
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och att det är därför som de accepterar ett högre pris. Vi trodde att en av dessa

immateriella produktegenskaper som varumärkeskonsumenter betalar extra för var

upplevd kvalitet som kom av det höga priset i sig. Detta stämmer dock inte enligt

vår undersökning då hypotes två inte stämde. Det kan dock vara så att upplevd

kvalitet är en immateriell produktegenskap som motiverar varumärkeskonsumenter

att betala höga priser, speciellt med ett konsumentperspektiv på vad som är

kvalitet vilket vi tidigare förklarade som eftertraktade egenskaper hos produkten

eller konsumentens mål med produkten. För det vi hittat i denna studie är endast

att ett högre pris inte ger en upplevt högre kvalitet vilket inte är samma sak

som att varumärkeskonsumenter inte är beredda att betala mer för en upplevd

hög produktkvalitet. Varumärkeskonsumenten accepterar alltså generellt ett högre

produktpris men vår undersökning kan inte ge en förklaring på vad det är som

motiverar varumärkeskonsumenten att göra detta. Vi tror dock att immateriella

produktegenskaper ändå kan vara en förklaring eftersom det ligger i linje med

definitionerna om att betala prispremium och Parments (2006) uttalande om att

det i dag är ett ökat fokus på varumärken och immateriella produktegenskaper.

En anledning till att vår andra hypotes inte stämmer kan vara att vårt

experiment har flera problem. Till exempel så uppgav många svarande i enkäten

att viktiga egenskaper för en coladryck är att den serveras kall och väl kolsyrad

vilket vår coladryck på grund av omständigheterna inte var. När vi stod på

fyratimmarspass och gjorde experimenten blev läsken ofta avslagen och kyld hade

den inte ens varit från början. En annan anledning till att resultaten blev som de

blev kan ha varit att priserna i studien inte upplevdes som trovärdiga, även fast

vi i metodstycket försökt argumentera för att de är det. Detta skulle kunna lett

till företeelser som att den billiga coladrycken upplevdes som prisvärd och vice

versa. Det skulle också helt enkelt kunna varit så att de vi har klassificerat som

varumärkeskonsumenter saknar just varumärket i undersökningen som vanligtvis

motiverar deras dyra köp.

Testsituationen vi hade simulerade inte heller på ett bra sett en situation

då varumärken köps. Vi stod i en korridor på ett universitetscampus och enligt

enkäten gjorde vi en marknadsundersökning vilket borde kunna sägas vara ganska
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olikt ett varumärkesköp i till exempel en klädesbutik som konsumenten tycker

är mycket häftig. Att vi befunnit oss på olika campusområden vid de olika

undersökningstillfällena kan också ha påverkat resultatet. Anledningen till att vi

ändå var på olika ställen var att vi gjorde ett placeboexperiment och att vi då

inte kunde visa att vi bytte pris. Vi ville inte stå vid samma ställe och riskera

att samma personer återkom en dag senare och gjorde studien igen men den

andra gången med ett nytt pris. Problemet det är att de olika områdena kan

ha olika normer och uppfattningar om priser och varumärken vilket skulle kunna

ha drivit resultatet åt något håll. Något som skulle kunna indikera det är att vi

har sett i datamaterialet att till exempel ekonomstudenter och juridikstuderande

med en viss faktisk varumärkesgrad generellt sett angivit högre priser för dyra

respektive billiga produkter än språkstuderande och lärarstudenter med samma

faktiska varumärkesgrad.

Den modell vi använder i vår undersökning har i princip inga begränsningar

utan menar att det i princip skulle gå att höja pris i alla oändlighet och fortfarande

få en högre upplevd kvalitet. Naturligtvis kommer inte konsumenten att acceptera

vilka pris som helst utan förr eller senare kommer den upplevda uppoffringen

ikapp och börjar skapa en negativ nettoeffekt för varje krona priset stiger med.

Forskning om hur konsumenter utvärderar produkter tar upp monetär upplevd

uppoffring som en negativ effekt på värdet av produkten.

5.1 Slutsatser

Vi finner i vår undersökning inga belägg för att varumärkeskonsumenter i högre

utsträckning än andra upplever produkters kvalitet som högre då priset stiger. Vi

ser inte heller några indikationer för ett positivt pris- upplevd kvalitetssamband

generellt. Vi tror dock med stöd från annan forskning att ett positivt samband finns

men att det endast existerar då den faktiska produktkvaliteten är tillräckligt hög.

Vi har dock sett att varumärkeskonsumenter är beredda att generellt acceptera

högre priser på produkter, vilket vi tror beror på att varumärkeskonsumenterna i

högre grad värderar immateriella produktegenskaper.
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5.2 Förslag på fortsatt forskning

En begränsning i vår uppsats är att vi endast använde en testprodukt. Målet

var att vår testprodukt skulle användas som ett verktyg för att nå svaret på vår

generella fråga om upplevd kvalitet. Vi har alltså aldrig varit specifikt intresserade

av coladrycker men för att försäkra sig om reliabiliteten och validiteten i vår

undersökning har vi varit tvungna att bli mycket noggranna om coladrycker och

alla deras egenskaper. Som vi dock har sett i vår uppsats så har valet av coladryck

troligtvis påverkat vår undersöknings resultat och förutsättningar i hög grad.

Vilken produkt vi än hade valt hade produktens egenskaper påverkat undersöknin-

gen. Olika produkter har ändå olika egenskaper och förutsättningar och därför

skulle det vara intressant att för framtida forskning prova ytterligare produkter.

De olika aspekterna och kategorierna av produkter som finns att välja på är många.

Det skulle till exempel vara intressant att göra ett liknande experiment med en

uttalad lyx- eller lågprisprodukt eller att testa andra produktkategorier som kanske

kläder, bilar, accessoarer och elektronikprodukter. Om ett liknande experiment ska

göras skulle vi dock rekommendera att fler förstudier görs för att se hur de olika

metodvalen fungerar för att försäkra sig om en hög validitet och reliabilitet. Som vi

sagt finns det teori om värde som även tar med uppoffring vilket vår undersökning

inte gjorde. Det skulle dock vara intressant att ge personerna i testet en budget

att fördela, alternativt göra en studie där man undersöker konsumenternas egna

historiska köp för att försäkra sig om att köpen gjorts i en autentisk miljö.

Vi började denna uppsats med att ställa den övergripande frågan varför vi

lägger så mycket pengar på immateriella produktegenskaper – varför betalar vi

så mycket, för ingenting? Våra hypoteser var att varumärkeskonsumenter lägger

mycket pengar på immateriella produktegenskaper för att det för dem är någonting

som ger dem värde. Vi trodde att en av dessa immateriella produktegenskaper som

gav varumärkeskonsumenten värde var upplevd kvalitet som kom endast (i vårt

fall) av att priset på produkten var högt. Vi kunde dock inte i vår undersökning

belägga att så var fallet. Oavsett om vi hade kommit fram till att upplevd

produktkvalitet är en anledning för varumärkeskonsumenter att lägga mycket

pengar på varumärken skulle det inte vara den enda förklaringen utan vidare
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undersökningar krävs för att bättre förstå alla olika, ty de är flera, immateriella

produktegenskaper som motiverar varumärkeskonsumenter att betala mycket för

varumärken. När många av oss idag har en så pass hög ekonomisk standard

att vi inte behöver oroa oss för att inte kunna köpa nödvändigheter för dagen

betyder det inte att vi nödvändigtvis slutar att konsumera och lägger pengarna

på hög. Konsumtionssamhället är ett populärt ord för att beskriva samtiden

och en av de saker vi idag lägger mycket pengar på är varumärken. Att förstå

varför folk lägger mycket pengar på varumärken är då inte bara intressant ur

ett konsumentperspektiv utan även intressant för att förstå dagens samhälle och

tidsanda. Det finns redan sedan tidigare mycket kunskap om varför konsumenter

betalar för varumärken men vi tror att fortsatta studier i ämnet är högst intressant.
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A Enkätfrågor

Del 1

1. Hur god är coladrycken?

2. Man/Kvinna

3. Ålder

4. Vad studerar du?

5. Varifrån kommer din inkomst?

6. Vilken anser du är den viktigaste egenskapen för en coladryck?

7. Vilka klädesmärken har du på dig just nu?

Del 2

8. Vid vilket pris anser Du att ett par jeans är dyra?

9. Vid vilket pris anser Du att ett par jeans är billiga?

10. Vid vilket pris anser Du att ett armbandsur är dyrt?

11. Vid vilket pris anser Du att ett armbandsur är billigt?

12. Vid vilket pris anser Du att ett par solglasögon är dyra?

13. Vid vilket pris anser Du att ett par solglasögon är billiga?

Del 3

14. Har du en armbandsur, som du själv köpt, vars inköpspris översteg 1 500 kr?

15. Har du någonsin köpt ett par jeans över1 000 kr.

16. Äger du en Appleprodukt?
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17. Har du köpt ett par solglasögon dyrare 600 kr.

18. Har du köpt en Ben & Jerry’sglass någon gång det senaste året?

B Statistiskt material

Här presenterar vi en regressionsanalys av ett logaritmerat index för de priser un-

dersökningsdeltagarna uppgett i enkäten som en funktion av deras varumärkeskon-

sumtionsgrad. Alla tester visar att sambandet är statistiskt säkerställt. Vi

uppmäter en förklaringsgrad på ca 31%.

(1)

Variabler logaritmerat medelindex

Varumärkesgrad 0.312***

(0.0296)

Konstant -1.015***

(0.0792)

Observationer 185

R-squared 0.377

Standardavvikelse inom parentes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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