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Sammandrag 

Konsumenter vill gärna tro att de fattar rationella beslut utifrån en produkts faktiska 

egenskaper. Det har däremot visat sig att konsumenter inte alltid är helt rationella utan ofta 

influeras av en produkts yttre stimuli, som exempelvis pris och varumärke. Vetskapen om 

hur yttre stimuli faktiskt påverkar konsumenters upplevda kvalitet beroende på produkt är 

ytterst vital och kan bistå marknadsförare med värdefull information i sitt dagliga arbete. 

Syftet med uppsatsen att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, varumärke 

och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda kvalitet för en 

dagligvara respektive en sällanköpsvara. För att besvara syftet har fem hypoteser 

sammanställts utifrån vald teori. För att undersöka detta har en experimentell undersökning 

genomförts där respondenterna fick bedöma kvaliteten på två produkter med olika yttre 

stimuli närvarande. Produkterna var en dagligvara respektive en sällanköpsvara. Yttre stimuli 

utgjordes av olika experimentvariabler inom kategorierna pris, varumärke och tidigare 

konsumenters produktbetyg för att undersöka hur konsumenter upplever testprodukternas 

kvalitet baserat på dessa. Undersökningen indikerar att konsumenter beaktar yttre stimuli 

när de bedömer kvaliteten på en produkt både för undersökningens dagligvara som 

sällanköpsvara. Det visade sig även att olika stimuli gav olika stor effekt för hur kvaliteten 

upplevdes. Det yttre stimuli som visade på störst påverkan för upplevd kvalitet var 

produktbetyg. 

Nyckelord: upplevd kvalitet, produktbetyg, varumärke, pris. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I den perfekta av världar har konsumenter tillgång till komplett produktinformation och kan 

utifrån detta ta rationella och väl valda beslut. Dock menar Dodds (2002) att det är sällan, 

om än någonsin, som konsumenter har privilegiet att utnyttja denna förmån. Detta gäller 

inte minst när konsumenter utvärderar en produkts kvalitet. 

Hur kvalitet bör definieras är vida diskuterat men majoriteten av litteraturen (Zeithaml, 

1988) är eniga om att det finns en skillnad mellan objektiv och upplevd kvalitet. Objektiv 

kvalitet syftar på mätbara och kontrollerbara standarder på vad kvalitet är. Det kan till 

exempel avse en systemkameras upplösning räknat i antalet megapixlar eller vilken 

procentandel vitaminer ett juicepaket innehåller. Trots att konsumenter i vissa fall kan utläsa 

produktens objektiva kvalitet menar Garvin (1987) att de fortfarande kan ställas inför en rad 

frågetecken. Exempelvis kan livslängden på en bärbar dator sällan observeras innan 

konsumenten har köpt produkten utan kan först fastställas efter det att konsumenten har 

använt den. För att bedöma sådana aspekter av produktens kvalitet innan ett köp blir 

konsumenten tvungen att utvärdera produkten utifrån dennes upplevda kvalitet. Upplevd 

kvalitet kan enligt Zeithaml (1988, vår översättning) definieras som ”konsumentens 

bedömning av en produkts övergripande suveränitet”. Upplevd kvalitet bygger enligt Garvin 

(1987) på produktens stimuli, vilket avser produktens egenskaper och kan vara allt ifrån pris 

och varumärke till dess specifika funktioner. Han menar att dessa stimuli är väsentliga när 

konsumenten skapar sig en bild av produktens kvalitet.  

En produkts stimuli kan enligt Schiffman et al. (2008, s. 197) delas upp i inre och yttre stimuli. 

Inre stimuli är produktens faktiska egenskaper och kan exempelvis vara produktens 

komponenter och utseende. Dessa kan inte ändras utan att själva produkten förändras. Yttre 

stimuli är i sin tur produktrelaterade egenskaper och kan vara allt ifrån pris och varumärke 

till förpackning och tidigare konsumenters produktbetyg.  

1.2 Problemdiskussion 

Schiffman et al. (2008, s. 197-198) menar att konsumenter vill tro att de fattar rationella 

beslut utifrån produktens inre stimuli, eftersom de då kan motivera sina produktval utifrån 

ett objektivt perspektiv. Icke desto mindre har det visat sig att konsumenter inte alltid är så 
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rationella som de gärna vill tro. En undersökning (Schiffman et al., 2008, s. 198) gällande 

drycker visade exempelvis att konsumenter oftast inte klarar av att skilja mellan olika 

coladrycker utifrån dess smak, utan istället baserar sin uppfattning på yttre stimuli som 

exempelvis pris, varumärke eller till och med grupptryck. Givet att det finns få 

”produktexperter” inom en marknad menar Veale (2008) att vikten av yttre stimuli inte ska 

underskattas. Vetskapen om vilken effekt yttre stimuli har på konsumenter kan således 

nyttjas av marknadsförare för att påverka konsumenter. 

När yttre stimuli diskuteras i litteraturen (Aqueveque, 2008) är det främst pris, varumärke 

och på senare tid även tidigare konsumenters produktbetyg som tilldelats den största 

uppmärksamheten. Trots att upplevd kvalitet och dess samband med ovan nämnda stimuli 

har fått relativ stor uppmärksamhet i den akademiska världen har resultaten av tidigare 

studier varit varierande. Det har visat sig vara svårt att se några generella samband mellan 

upplevd kvalitet och yttre stimuli.  

Brucks et al. (2000) noterade till exempel att trots att en positiv korrelation mellan pris och 

upplevd kvalitet var väntad har tidigare studier inom området gett blandade resultat. Med 

kunskap om tidigare studiers varierade resultat menar Aqueveque (2008) att det istället 

verkar handla om att olika yttre stimuli påverkar produkter olika, att olika yttre stimuli ibland 

tenderar att påverka konsumenters upplevda kvalitet och i andra fall inte. Även Zeithaml 

(1988) är av samma uppfattning och menar att forskning inte bör fokusera på de generella 

sambanden mellan olika yttre stimuli och upplevd kvalitet. Hon menar istället att 

forskningen bör fokusera på vilka produktgrupper som påverkas av yttre stimuli och vilka 

som inte gör det. En problematik kring att studera hur konsumenter upplever kvalitet är 

enligt Völckner & Hofmann (2007) att de eventuellt är medvetna om att de deltar i en 

undersökning och förhåller sig därefter.  

Enligt Schiffman et al. (2008, s. 200-201) är yttre stimuli ett viktigt redskap för 

marknadsförare då de kan påverka konsumenters upplevda kvalitet av en produkt utan att 

behöva ändra på själva produkten. Eftersom yttre stimuli påverkar produktgrupper olika är 

det av stor vikt för marknadsförare att veta till vilken grad pris, varumärken och 

produktbetyg påverkar två skilda produktgrupper, exempelvis en dagligvara och en 
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sällanköpsvara. Denna insikt kan förbättra exempelvis resursallokering och peka på vilket 

yttre stimuli som marknadsföraren bör fokusera på.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, 

varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda 

kvalitet av en dagligvara respektive sällanköpsvara. 
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2. Teoretisk genomgång 

Nedan följer en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som påverkar konsumenters upplevda 

kvalitet. Efter den generella beskrivningen följer en djupare teoretisk beskrivning av pris, 

varumärke och produktbetyg samt en presentation av undersökningens hypoteser. 

2.1 Faktorer bakom konsumenters upplevda kvalitet  

Enligt Brucks et al. (2000) baseras konsumenters upplevda kvalitet på inre och yttre stimuli. 

Inre stimuli består av produktens faktiska egenskaper vilket kan utläsas i figur 1 nedan. 

Produktens varumärke och word-of-mouth är en del av dess rykte vilket i sin tur är en del av 

produktens yttre stimuli. Word-of-mouth kan vara allt ifrån den allmänna uppfattningen om 

en produkt till produktbetyg från tidigare konsumenter. Förutom rykte är även pris ett yttre 

stimuli som påverkar den upplevda kvaliteten. 

 

Figur 1: Modell för upplevd kvalitet. Modellen är baserad på tidigare modell för upplevd 

kvalitet av Brucks et al. (2000).  

Stimuli fungerar som beslutsgrundande egenskaper (Teas & Agarwal, 2000) när konsumenter 

utvärderar kvaliteten på en produkt. Detta menar Schiffman et al. (2008, s. 201) i synnerhet 

gäller när konsumenten har dålig kännedom om produkten eller helt enkelt inte har något 

annat att förlita sig på. Teas & Agarwal (2000) menar även att yttre stimuli i allmänhet och 

varumärke i synnerhet kan fungera som en genväg för konsumenten när denne utvärderar 

en produkts kvalitet. Detta baseras på att konsumenter bedömer produkten efter dess rykte 

istället för dess faktiska egenskaper.  
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2.2 Pris - en indikator för kvalitet? 

Relationen mellan pris och konsumentens upplevda kvalitet av en produkt har figurerat inom 

forskning ända sedan 1940-talet (Dodds, 1991). Sedan dess har en rad olika undersökningar 

(Dodds et al., 1991; Dodds & Monroe, 1985) pekat på att konsumenter ofta använder pris 

som en indikator på kvalitet. Den rationella teorin bakom det positiva sambandet mellan pris 

och kvalitet är enligt Teas & Agarwal (2000) ett resultat av att produkter med hög kvalitet är 

dyrare att producera och då leder till ett högre pris och vice versa. 

En av de senaste undersökningarna som har genomförts inom området är Völckner & 

Hofmanns (2007) metaanalys1. De sammanställde oberoende resultat från undersökningar 

gällande sambandet mellan pris och upplevd kvalitet från år 1989 till år 2006. Resultatet av 

analysen visade att sambandet är starkare gällande dyrare produkter men att sambandet är 

svagare när konsumenten har en god produkterfarenhet. Vid jämförelserna av tidigare 

forskningsresultat kunde det även urskiljas att det generella sambandet mellan pris och 

upplevd kvalitet är svagt och sambandet har avtagit på senare år. Dock anser Völckner och 

Hofmann att sambandet fortfarande är tillräckligt stark för att kunna hävda att ett sådant 

fortfarande råder. 

2.2.1 Kritik mot sambandet mellan pris och upplevd kvalitet 

Trots att ett flertal studier lyckats visa att pris påverkar konsumentens upplevda kvalitet har 

det uppkommit en viss kritik mot sambandet. Bowbrick (1982) ifrågasätter till exempel att 

sambandet skulle gälla för alla produkter och kallar de olika studierna för icke-akademiska. 

Zeithaml (1988) tar i sin undersökning upp en rad olika empiriska studier som motsätter sig 

det positiva sambandet mellan pris och upplevd kvalitet. Bland annat har sambandet varit 

svagt i ett flertal av studierna, andra studier har visat ett icke-linjärt samband. Zeithaml tar 

även upp en studie som pekar på att sambandet mellan pris och upplevd kvalitet inte ska ses 

som ett generellt samband som gäller för alla produkter.  Forskning bör istället fokusera på 

vilka produkter och under vilka omständigheter som detta samband kan tänkas existera. 

Zeithaml själv (1988) är inne på samma spår och hävdar att flera individuella faktorer kan 

påverka sambandet mellan pris och konsumentens upplevda kvalitet. Det kan bland annat 

bero på hur pass bekant konsumenten är med produkten. När en konsument saknar kunskap 

eller erfarenhet angående produkten tenderar denne enligt Rao & Monroe (1989) att till 

                                                           
1
 En studie av vetenskapliga artiklar med syfte att analysera och dra slutsatser från tidigare studiers resultat. 
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större grad förlita sig på pris som en indikator på kvalitet. Zeithaml (1988) tar upp ytterligare 

omständigheter som skulle kunna påverka sambandet. För varor som exempelvis 

läskedrycker där produkter skiljer sig lite i pris, är det möjligt att konsumenter inte upplever 

en högre kvalitet när en produkt enbart är några kronor dyrare än dess konkurrenter. 

Empiriska bevis indikerar att konsumenternas tendens att associera pris och kvalitet ökar när 

det förekommer stora prisvariationer inom en produktgrupp. Även konsumentens 

priserfarenhet gentemot produkten har betydelse för hur de upplever kvalitet. Konsumenter 

som inte har kännedom om produktgruppens priser har således svårare att bedöma 

kvaliteten efter produktens pris. 

Utifrån litteraturgenomgången ovan har följande hypoteser sammanställts: 

Hypotes 1: Ett högt pris leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett lågt pris. 

Hypotes 2: Prisets påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet är svagare för en 

dagligvara än för en sällanköpsvara. 

2.3 Varumärkets betydelse 

Ett varumärke är enligt Solomon et al. (2009, s. 37) något som refererar till de strategiska 

processer där företag försöker att skapa och upprätthålla ett rykte för en produkt, 

organisation, service, etc. Problemet för företagen är att de sällan helt kan styra över vilket 

rykte en organisation, produkt eller tjänst har bland konsumenterna. 

Enligt Schiffman et al. (2008, s. 197-198) fungerar ett varumärke, likt pris, som ett stimuli när 

konsumenter utvärderar en produkt och dess kvalitet. Teas & Agarwal (2000) och Dodds 

(2002) menar att varumärket ibland fungerar som en genväg för konsumenterna att bedöma 

kvaliteten på en produkt. Denna genväg baseras på att konsumenterna bedömer produkten 

utifrån varumärkets rykte istället för att bedöma produkten utifrån dess faktiska egenskaper. 

Detta förutsätter dock att varumärket är känt för konsumenten. Dodds (1991) menar att ett 

positivt associerat varumärke genererar en högre upplevd kvalitet även om varumärket 

normalt associeras med låg kvalitet eller låga priser. Ett positivt laddat varumärke styrker 

alltså konsumentens bild av kvaliteten på produkten.  

Liknande resultat har även McKenna (2006, s. 159) funnit då han undersökte hur 

konsumenter uppfattar kvaliteten på öl. Respondenterna fick inledningsvis utnämna sin 



11 
 

”favoritöl” innan de sedan bedömde kvaliteten på en rad olika ölsorter där varumärkena inte 

var angivna. Detta resulterade i att ingen av respondenterna valde sin tidigare utnämnda 

”favoritöl” som den öl med bäst kvalitet. Undersökningen genomfördes därefter igen men 

den här gången var varumärkena angivna, vilket resulterade i att respondenterna istället 

tenderade att välja sin ”favoritöl”. Detta förstärker uppfattningen om att ett varumärke, så 

länge det är starkt och positivt, påverkar hur konsumenter upplever kvaliteten på en 

produkt. 

Ovan nämnda undersökningar går dock emot vad Monroe & Krishnan (1985) i Dodds et al. 

(1991) fann i sin undersökning. De menar nämligen att ett varumärke inte är det 

dominerande stimuli utan snarare förstärker prisets påverkan på konsumenters upplevda 

kvalitet. Det ska dock tilläggas att denna studie inte undersökte pris och varumärke var för 

sig utan dess påverkan när båda stimuli var närvarande.  

Vidare har studier (Jacoby et al., 1971) visat att upplevd kvalitet är starkt influerad av det 

prissegment där varumärket figurerar. Jacoby et al. (1971) menar att de varumärken som går 

att finna i ett högre prissegment är associerade med högre upplevd kvalitet än varumärken 

ur ett lägre prissegment. Studien baserades på ett experiment där öldrickare bedömde den 

upplevda kvaliteten utifrån pris och varumärke samt hur de upplevde samma öl när yttre 

stimuli inte var närvarande. Enligt Vigneron et al. (2004) är det väntat att konsumenter 

upplever en överlägsen kvalitet från varumärken som tillhör ett lyxsegment jämfört med 

varumärken ur övriga segment. Dessa två författare menar alltså att den upplevda kvaliteten 

som varumärken genererar till stor del är kopplade till vilken prissegment varumärket 

figurerar i. 

Utifrån litteraturgenomgången ovan har följande hypotes sammanställts: 

Hypotes 3: Ett varumärke i ett högre prissegment leder till en högre upplevd kvalitet för en 

produkt än ett varumärke i ett lägre prissegment. 

2.4 Hur påverkar produktbetyg konsumenters upplevda kvalitet? 

Det tredje yttre stimuli som undersöks är tidigare konsumenters produktbetyg. 

Konsumenters produktbetyg kan enligt Aqueveque (2008) behandlas som yttre stimuli 

eftersom de kan ändras utan att inre stimuli, produktens faktiska egenskaper, ändras. Vidare 

menar Aqueveque (2008) att produktbetyg kan ses som en trovärdig informationskälla för 
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konsumenter då det fungerar som mått på kvalitet ur ett någorlunda objektivt perspektiv. 

Produktbetyg är inget nytt fenomen utan har traditionellt förekommit inom underhållnings- 

och bilindustrin. Aqueveque (2008) menar dock att ny informationsteknik på senare tid lett 

till en ökning av forum där konsumenter kan ta del av vad andra konsumenter har för åsikter 

om en specifik produkt. Idag går det till exempel att hitta produktbetyg på alltifrån kuddar 

(Pricerunner, 2012) till tuggummin (Ciao, 2012). I sin artikel tar Xinxin & Hitt (2010) upp ett 

viktigt samband, nämligen att konsumenters tillfredställelse efter köp av en produkt är 

påverkat av hur den erhållna kvaliteten bekräftades utifrån det tidigare produktbetyget. 

Detta ska i sin tur enligt Xinxin & Hitt (2010) påverka konsumenters betygsättning av 

produkten.  

Archibald et al. (1983) menar att konsumenters produktbetyg bör påverka upplevd kvalitet 

på liknande sätt som det samband som finns mellan pris och upplevd kvalitet. De menar 

även att konsumenterna bör ta mer precisa och välgrundade beslut om de får ta del av 

tidigare konsumenters produktbetyg. Detta tar även Dodds (2002) upp och menar att 

produktbetyg högst troligt leder till att konsumenterna tenderar att ta bättre beslut. Han 

stärker detta med resultaten från sin undersökning om interaktionen mellan kvalitet, 

varumärke och pris, där konsumenter visade sig uppleva högre kvalitet hos lågprisprodukter 

när andra konsumenter gett produkten höga betyg. Aqueveque (2008) hänvisar även till 

tidigare studier där resultaten har visat att det finns ett starkt och positivt samband mellan 

produktbetyg och konsumenters upplevda kvalitet av en produkt.  

Utifrån litteraturgenomgången ovan har följande hypotes sammanställts: 

Hypotes 4: Ett högt produktbetyg leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett 

lågt produktbetyg. 

Utifrån de ovanstående tre avsnitten pris, varumärke och produktbetyg har följande hypotes 

sammanställts: 

Hypotes 5: Konsumenter har mer spridda uppfattningar om en produkts kvalitet när de 

endast bedömer produkten utifrån dess inre stimuli. 
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3. Metod 

Nedan följer en beskrivning över hur undersökningen har genomförts. Motiveringar till 

produktval, plats för undersökning, etc. kommer att presenteras. En genomgång av 

hypoteserna samt illustrationer av undersökningen kommer öka förståelsen för hur 

undersökningen har genomförts. 

3.1 Inledande metodik 

För att testa hypoteserna användes en experimentell undersökningsdesign som syftar till att 

undersöka kausala samband mellan experimentvariablerna pris, varumärke och 

produktbetyg (Saunders et al., 2009, s. 140-142). Liknande experiment (Dodds et al., 1991; 

Jacoby et al., 1971; Szybillo & Jacoby, 1974) har tidigare genomförts inom samma 

ämnesområde där relationen mellan pris och varumärke har undersökts. Denna typ av 

undersökningsdesign gjorde det möjligt att kontrollera produktens inre stimuli och hålla 

denna variabel konstant, samtidigt som yttre stimuli i form av pris, varumärke och tidigare 

konsumenters produktbetyg manipulerades (Bryman & Bell, 2007, s. 50-53). 

Respondenterna delades upp i åtta grupper utifrån respektive experimentvariabel där 

samtliga fick bedöma den upplevda kvaliteten på två testprodukter. De fick alla utvärdera 

samma testprodukter och hade på så sätt samma förutsättningar att påverkas av 

testprodukternas inre stimuli. Att respondenterna fick bedöma samma produkt var en 

förutsättning för att kunna utläsa vilken effekt yttre stimuli hade på respondenternas 

upplevda kvalitet. Den första kontrollgruppen (Grupp 1, Inga yttre stimuli) påverkades inte 

av någon experimentvariabel i form av yttre stimuli för att på så sätt ge en bedömning av 

den upplevda kvaliteten enbart beroende på testproduktens inre stimuli. Vidare gav det en 

möjlighet att undersöka om närvaron av yttre stimuli bidrog till att respondenterna blev 

mindre spridda i sina svar. 

Övriga grupper testade samma testprodukter och påverkades således av samma inre stimuli. 

Dock fick dessa grupper även bedöma testprodukterna utifrån en experimentvariabel i form 

av ett pris, ett varumärke eller ett produktbetyg. Detta för att undersöka hur dessa yttre 

stimuli påverkande respondenternas upplevda kvalitet av testprodukterna.  
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Experimentvariablerna för testprodukterna var uppdelade enligt följande grupper (1 – 8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Modell över experimentvariabler. 

3.2 Produktval 

För att testa de olika experimentvariablernas påverkan och universalitet hämtades två 

testprodukter från två vitt skilda produktkategorier och prisklasser. Testprodukterna 

representerades av en dagligvara och en sällanköpsvara och skiljde sig även gällande 

prisvariationen mellan högt och lågt pris inom produktgruppen. Ett kriterium för val av 

testprodukt var att dessa, samt varumärkena inom dessa produktgrupper, skulle vara 

allmänt kända för gemene man. Testprodukterna var heller inte riktade till någon speciell 

kundgrupp utan konsumeras av både män och kvinnor i alla åldrar. En annan viktig faktor vid 

val av testprodukt var att inre stimuli, det vill säga dess faktiska egenskaper, kunde hållas 

konstant och vara densamma för varje respondent. Vidare hade de utvalda testprodukterna 

relativt neutrala egenskaper och utseende där produkternas faktiska varumärke inte kunde 

utläsas om inte respondenten i fråga var expert inom området. Det var även viktigt att 

testprodukterna faktiskt förekom på diverse jämförelsehemsidor för att på så sätt vara 

relevanta för hur produktbetyg påverkar konsumenters upplevda kvalitet.  
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3.2.1 Produktval ett: tuggummi 

Den första testprodukten utgjordes av ett tuggummi vilket är en dagligvara som i denna 

undersökning representerar en produkt från en låg prisklass. Tuggummit var av varumärket 

Extra vilket i denna undersökning representerade medelprisvarumärket och kostade 14 

kronor per paket. Detta motsvarar medianpriset för ett paket tuggummin på en av Uppsalas 

matvarubutiker. Vidare valdes ett tuggummipaket från Extra med smaken Sweet Mint vilket 

är en av de vanligaste av tuggummi-smaker. Samtliga respondenter smakade och bedömde 

samma typ av tuggummi. Gällande gruppnamnen kommer T i fortsättningen att stå för 

tuggummi och varje siffra stå för respektive experimentvariabel som testades, till exempel 

T2 (lågt pris), T3 (högt pris), etc. 

3.2.2 Produktval två: kudde 

Undersökningens andra testprodukt var en kudde, en sällanköpsvara som i denna 

undersökning representerade en produkt ur en relativt högre prisklass. Kudden som till 

utseendet var helvit köptes på Hemtex för 599 kronor. Valet föll på den kudden dels för att 

den representerade medelprisvarumärket i undersökningen och dels för att den 

representerade medianpriset för denna typ av produkt (Hemtex b, 2012; IKEA b, 2012). 

Gällande gruppnamnen kommer K i fortsättningen att stå för kudde och varje siffra stå för 

respektive experimentvariabel som testades, till exempel K2 (lågt pris), K3 (högt pris), etc.  

3.3 Testprodukternas prisnivå 

Priserna för ett paket tuggummin (25 stycken/paket) ligger normalt mellan 10 kronor och 20 

kronor (Mataffären.se, 2012) vilket också var de två experimentvariablerna i undersökningen 

för lågt respektive högt pris. Detta gav en relativt låg prisvariation där det högre priset var 

två gånger högre än det lägre priset. 

Priserna för en kudde ligger normalt från 200 kronor upp till 1200 kronor (Hemtex, 2012; 

IKEA, 2012), det är också dessa två priser som utgjorde undersökningens 

experimentvariabler för lågt och högt pris. Det höga priset var sex gånger högre än det lägre 

priset vilket gav en relativt stor prisvariation.  

3.4 Varumärken 

För båda testprodukterna användes tre stycken olika varumärken som experimentvariabel. 

Dessa representerade i sin tur varsin prisklass inom produktgruppen, ett lågprisvarumärke, 

ett medelprisvarumärke samt ett högprisvarumärke. Valen av varumärken grundade sig i 
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företagens egen affärsidé eller hur företagen vill uppfattas. Således baserades valet av 

varumärken inte på hur konsumenter uppfattar varumärkena.  

För testprodukten tuggummi valdes varumärkena Euroshopper, Extra och SB12. 

Euroshopper är ett allmänt känt lågprisvarumärke (AMS, 2011) och lämpade sig således bra 

för undersökningen. Euroshopper har sedan hösten 2011 börjat fasas ut ur ICAs sortiment 

men kan ändå anses utgöra en fullgod representant som lågprisvarumärke då utfasningen 

skedde relativt nyligen (Dagensmedia, 2012). Extra är bland det vanligaste tuggummit i de 

svenska matvarubutikerna och representerade här medelprisvarumärket för undersökningen 

(Mataffären, 2012). Det sista varumärket för undersökningen var SB12 som ska förebygga 

dålig andedräkt och har därför ett högre pris än sina konkurrenter (Apoteket, 2012). 

För testprodukten kudden valdes varumärkena IKEA, Hemtex och Hästens. IKEA fick 

representera lågprisvarumärket med hänsyn tagen till deras affärsidé som lyder, ”Vår 

affärsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem” 

(IKEA a, 2012). Det går alltså att konstatera att IKEA:s fokus ligger på att hålla så låga priser 

som möjligt. Hemtex representerade medelprisvarumärket och deras affärsidé lyder enligt 

följande: ”Hemtex designar och säljer hemtextil med inspiration, kvalité och service till ett 

överraskande bra pris” (Hemtex a, 2012). Fokus ligger alltså på kvalitet men pris är något 

som de inte bortser ifrån. Hästens representerade i den här undersökningen 

högprisvarumärket. På företagets hemsida framför de att Hästens till skillnad från många av 

sina konkurrenter inte fokuserar på priset utan att de istället har fokus på kvalitet (Hästens, 

2012). Således ansågs de vara en fullgod representant som testproduktens 

högprisvarumärke. 

3.5 Produktbetyg 

En femgradig betygskala används ofta av hemsidor (Pricerunner, 2012; Hotels.com, 2012) 

som jämför olika produkter och priser. På grund av detta valdes även en sådan skala för 

denna undersökning. Produktbetygen utgjordes av ett lågt betyg (1,5 av 5) och ett högt 

betyg (4 av 5), dessa betyg var visualiserade som stjärnor. Dessa produktbetyg valdes då de 

inte ansågs vara för extrema och på så vis kunna påverka respondenterna, samtidigt som de 

fortfarande representerade såväl ett lågt som ett högt produktbetyg. Samma produktbetyg 

användes för båda testprodukterna. 
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3.6 Modeller över valda experimentvariabler 

Nedan finns förtydligande modeller över hur experimentvariablerna var uppdelade för 

respektive testprodukt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Modell över experimentvariabler, tuggummi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modell över experimentvariabler, kudde. 
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3.7 Urvalsgrupp 

Respondenterna utgjordes av 240 personer som delades upp i åtta grupper med 30 personer 

i varje grupp. Detta gjordes enligt bekvämlighetsprincipen på grund av tillgängligheten och 

kostnadsaspekten (Bryman & Bell, 2007, s. 197; Saunders et al., 2009, s. 233-235). Urvalet 

bestod i likhet med tidigare undersökningar (Dodds et al., 1991; Teas & Agarwal, 2000) till 

att undersöka studenter för att lättare kunna dra paralleller med dessa studier. Völckner & 

Hofmann (2007) tar även upp empiriska bevis som pekar på att det går att generalisera 

utifrån ett urval av studenter.  

Uppdelningen av andelen personer till de olika grupperna gjordes på ett icke-slumpmässigt 

sätt. Urvalet är följaktligen inte randomiserat och ovidkommande faktorer är alltså inte helt 

under kontroll (Bryman & Bell, 2011, s. 51-52; Saunders et al., 2009, s. 233). Vid denna typ av 

experiment är det även omöjligt att utesluta Hawthorne-effekten, det vill säga att 

respondenten förstår att denne är med i ett experiment och att detta då påverkar dennes 

uppfattning om testprodukten (Bryman & Bell, 2007, s. 51). På grund av detta exkluderas 

därför personer som öppet ifrågasatte de manipulerade experimentvariablerna eller till 

synes förstod det verkliga syftet med experimentet. Det ska dock förtydligas att efter 

exkluderingen var det totala antalet respondenter 240 stycken fördelat på åtta grupper med 

30 personer i varje grupp. 

3.8 Plats för undersökningen 

Eftersom undersökningen hade för avsikt att enbart testa hur studenter upplevde kvalitet 

valdes Stockholms universitet som plats för undersökningen. Då undersökningens 

observatörer studerar på Uppsala universitet och följaktligen har relativt många bekanta där, 

valdes Stockholms universitet för att på så sätt minska eventuell influens från 

observatörerna vilket enligt Saunders et al. (2009, s. 156-157) kan påverka resultatet. På 

plats valdes ställen med en stor genomströmning av studenter och för att studenterna inte 

skulle genomskåda syftet med experimentet byttes plats samtidigt som en 

experimentvariabel ändrades.  

På grund av att undersökningen tog plats inne på Stockholms universitets lokaler och inte i 

en kontrollerad miljö som exempelvis ett laboratorium, minskade den interna validiteten. 

Saunders et al. (2009, s. 142-143) menar att ovidkommande faktorer beroende på detta 

följaktligen inte är helt under kontroll. Dock menar de att om undersökningen hade tagit 
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plats i en laboratorieliknande miljö hade den externa validiteten minskat. Saunders et al. 

menar att en sådan miljö har stora skillnader från verkligheten och att respondenterna 

troligen skulle förstå att de ingick i ett experiment vilket i sin tur hade påverkat 

undersökningens resultat. Vidare informerades aldrig respondenterna om syftet med 

undersökningen då detta skulle kunna ha påverkat undersökningens resultat. 

3.9 Insamlingsmetod 

De två testprodukterna ställdes upp på ett bord där respondenterna fick bedöma kvaliteten 

på dessa i tur och ordning. Tuggummina fanns presenterade i en skål och kudden låg på 

bordet. Det var enbart den faktiska produkten som presenterades utan varken förpackning 

eller eventuell innehållsdeklaration. För att minska möjligheten att respondenten 

genomskådade experimentet fick de inte ta del av samma variabler för båda 

testprodukterna samtidigt (exempelvis tuggummi - lågt pris, kudde - lågt pris). Istället 

ställdes de inför olika experimentvariabler (exempelvis tuggummi - SB12, kudde - högt 

produktbetyg). När respondenterna bedömde testprodukterna utifrån de olika 

experimentvariablerna fanns respektive experimentvariabel tryckt på ett papper bredvid 

testprodukten. För att försäkra sig om att respondenterna hade uppfattat 

experimentvariabeln meddelades denna även muntligt. För att undvika att de påverkades av 

grupptryck fick de var för sig bedöma testprodukternas kvalitet utan att samtala med 

varandra.  Detta gjordes skriftligen via en svarsenkät på en semantisk differentiell skala. 

Denna typ av skala uppmanar respondenterna att ranka sitt svar från, i detta fall, 1 till 10 där 

1 representerade mycket dålig kvalitet och 10 mycket bra kvalitet (bilaga 2). Denna typ av 

skala används enligt Saunders et al. (2009, s. 381) ofta inom konsumentbeteende för att 

klarlägga konsumenters attityder gentemot olika produkter, vilket också var ändamålet med 

denna undersökning. Respondenterna fick aldrig ta del av testprodukternas faktiska 

information under experimentets gång. Det ska även påpekas att respondenterna aldrig 

tillfrågades angående sin sysselsättning utan valdes utifrån ett rimligt antagande då de rörde 

sig i Stockholms universitets lokaler. Detta kan således leda till eventuella avvikelser från 

urvalsgruppen. 

Undersökarna antog en deltagande roll. Detta innebär att undersökarnas syfte och identitet 

hölls undanhållen men att de aktivt deltog i undersökningens utförande genom att 

informera respondenterna om vad de skulle göra etc. (Saunders et al., 2009, s. 293-294).  
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Innan undersökningen genomfördes på Stockholms universitet genomfördes ett tiotal 

testomgångar med varierande experimentvariabler där studenter från Uppsala universitet 

tillfrågades. Detta för att se om det fanns en risk att respondenterna missförstod eller 

misstolkade de variabler som gavs. 

3.10 Operationalisering av hypoteser 

Hypotes 1: Ett högt pris leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett lågt pris. 

För att svara på hypotes 1 ställdes grupp T2 mot grupp T3 respektive grupp K2 mot grupp K3, 

det vill säga de båda testprodukternas låga pris mot testprodukternas höga pris. Om grupp 3 

(högt pris) hos respektive testprodukt hade ett högre värde i upplevd kvalitet än grupp 2 

(lågt pris) stämde hypotesen överens med denna undersökning. 

Hypotes 2: Prisets påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet är svagare för en 

dagligvara än för en sällanköpsvara. 

I hypotes 2 jämfördes högt och lågt pris påverkan på upplevd kvalitet för grupp T2 och grupp 

T3. Detta resultat ställdes därefter mot högt och lågt pris påverkan på upplevd kvalitet för 

grupp K2 och grupp K3. Alltså, differensen i upplevd kvalitet mellan högt pris och lågt pris 

hos testprodukten tuggummi ställdes mot differensen hos testprodukten kudde. Om 

differensen i upplevd kvalitet var mindre hos grupp T2 och grupp T3 jämfört med differensen 

hos grupp K2 och grupp K3 stämde hypotesen överens med denna undersökning.  

Hypotes 3: Ett varumärke i ett högre prissegment leder till en högre upplevd kvalitet för en 

produkt än ett varumärke i ett lägre prissegment. 

I hypotes 3 ställdes grupp T4, T5 och T6 mot varandra samt grupp K4, K5 och K6 mot 

varandra. Denna hypotes jämförde alltså värdena från respektive testprodukts varumärken 

mot varandra. Om T6 > T5 > T4 och K6 > K5 > K4 stämde hypotesen överens med denna 

undersökning.  

Hypotes 4: Ett högt produktbetyg leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett 

lågt produktbetyg. 

För att svara på hypotes 4 ställdes grupp T7 mot grupp T8 respektive grupp K7 mot grupp K8, 

det vill säga de båda testprodukternas låga produktbetyg mot testprodukternas höga 
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produktbetyg. Om grupp 8 (högt produktbetyg) hos respektive testprodukt hade ett högre 

värde i upplevd kvalitet än grupp 7 (lågt produktbetyg) stämde hypotesen överens med 

denna undersökning. 

Hypotes 5: Konsumenter har mer spridda uppfattningar om en produkts kvalitet när de 

endast bedömer produkten utifrån dess inre stimuli. 

I hypotes 5 ställdes respektive testprodukts grupp 1 (inga yttre stimuli) mot respektive 

testprodukts resterande grupper, grupp 2 till 8. Om standardavvikelsen för T1 var större än 

standardavvikelsen för grupperna T2 till T8 samt om standardavvikelsen för K1 var större än 

standardavvikelsen för grupperna K2 till K8 stämde denna hypotes överens med 

undersökningen. 

3.11 Databehandling 

För att beskriva den data som undersökningen genererade och för att på ett så träffsäkert 

sätt som möjligt peka på eventuella skillnader grupperna emellan har de olika lägesmåtten 

medelvärde och typvärde använts. Saunders et al. (2009, s. 444) menar att medelvärde är 

det mest vanliga måttet för att beskriva numerisk data. Typvärde visar vilket svar som är det 

mest förekommande värdet. Typvärdet fungerar i denna undersökning som ett komplement 

till medelvärdet. Lägesmåttet median användes inte då eventuella extremmått uteblev i och 

med att respondenterna fick svara på en skala mellan ett och tio. För att undersöka 

spridningen av respondenternas svar och hur mycket dessa avvek från medelvärdet 

beräknades standardavvikelsen. Den beräknade standardavvikelsen har tolkats i relation till 

medelvärdet där en låg standardavvikelse innebär att respondenternas svar är mindre 

spridda. 

I denna undersökning användes ett t-test (Saunders et al. 2009, s.456) för att signifikant 

säkerställa om det fanns några skillnader i hur respondenterna upplever kvalitet beroende 

på vilken experimentvariabel de utsattes för. För framräknande av detta användes 

statistikprogrammet Minitab. Att en skillnad experimentvariablerna emellan är signifikant 

säkerställd innebär att skillnaden inte beror på slumpen. Vid genomförandet av t-testen 

antogs grupperna vara normalfördelade. De experimentvariabler som testades för 

respektive testprodukt är grupp 2 (lågt pris) mot grupp 3 (högt pris) och grupp 7 (lågt 

produktbetyg) mot grupp 8 (högt produktbetyg). Vidare testades varje varumärke inom 
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respektive testprodukt mot varandra för att utläsa om det finns en signifikant skillnad 

varumärkena emellan. Resultatet av uträknade t-test går att finna i bilaga 1. Enligt hypotes 2 

bör det finnas ett svagare samband mellan pris och upplevd kvalitet för en dagligvara med 

ett lågt pris än för en relativt dyrare sällanköpsvara. Den eventuella skillnad testprodukterna 

emellan har även den testats med ett t-test. I denna undersökning har, som tidigare nämnts, 

30 personer tillfrågats för respektive grupp. Detta är ett tillräckligt stort antal för att 

statistiskt kunna säkerställa en skillnad mellan olika grupper (Reiner, 2000, s. 112).  

Resultatet av undersökningen baserades på de tillfrågade studenternas uppfattning och 

ämnar inte stå som grund för någon större population. Även om resultaten inte signifikant 

kan säkerställas mellan experimentvariablerna kommer de deskriptiva resultaten från 

undersökningen att fungera som underlag för vidare analys.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultaten från undersökningen i både skriftlig och grafisk form.  

Resultaten kommer att presenteras utifrån testprodukt och sedan förklaras utifrån valda 

lägesmått, standardavvikelse och t-test.  

4.1 Tuggummi 

  Inga yttre stimuli Pris Varumärke Produktbetyg 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Medelvärde 6,5 6,53 7,2 6,1 6,5 8,07 5,57 7,13 

Typvärde 8 (7) 8 (9) 8 (12) 4 (8) 8 (7) 8 (9) 6 (8) 8 (10) 

Standardav. 1,78 1,94 1,78 1,85 2,06 1,59 2,11 2,09 

Tabell 1: lägesmått och standardavvikelse för respektive experimentvariabel gällande 

testprodukten tuggummi. Anm., talet inom parantes står för antalet gånger typvärdet 

förekom utav det totala antalet respondenter (30 stycken). 

I tabell 1 går det att utläsa att när inga yttre stimuli påverkade respondenterna, genererade 

detta ett medelvärde på 6,5 och ett typvärde på 8. Undersökningen visade även att den 

genomsnittliga upplevda kvaliteten var aningen högre för grupp T3 som bedömde 

tuggummits kvalitet utifrån ett högt pris (7,2) än grupp T2 som bedömde den utifrån ett lågt 

pris (6,53). Dock kunde denna skillnad inte signifikant säkerställas. Typvärdet visade inte på 

någon skillnad mellan grupperna.  

Gällande varumärke var det grupp T6 (SB12) som genererade den högsta genomsnittliga 

upplevda kvaliteten med ett värde på 8,07. Denna skillnad kunde även signifikant 

säkerställas gentemot testproduktens övriga varumärken. SB12 erhöll dessutom ett relativt 

högt typvärde. Grupp T5 (Extra) genererade ett värde på 6,5 medan grupp T4 (Euroshopper) 

endast erhöll en genomsnittlig kvalitet om 6,1. Skillnaden mellan dessa grupper kunde dock 

inte signifikant säkerställas. Däremot visade grupp T5 (Extra) på ett högre typvärde än grupp 

T4 (Euroshopper).  

Undersökningen visade även att ett högt produktbetyg ger en högre genomsnittlig upplevd 

kvalitet än ett lågt produktbetyg för testprodukten tuggummi. Skillnaden mellan grupp T7 

(lågt produktbetyg) och grupp T8 (högt produktbetyg) kunde även signifikant säkerställas. 

Grupp T8 (högt produktbetyg) genererade även ett högre typvärde.  
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Gällande experimentvariablernas standardavvikelse pendlar dessa mellan 1,59 (grupp T6) 

och 2,11 (grupp T7).  Grupp T3 (högt pris) hade en lägre standardavvikelse än grupp T2 (lågt 

pris), 1,78 respektive 1,94. För varumärkena visade resultatet att standardavvikelsen var som 

högst för grupp T5 (Extra) och som lägst för grupp T6 (SB12). Gällande produktbetygen var 

standardavvikelsen i princip den samma för båda då grupp T7 (lågt produktbetyg) hade en 

standardavvikelse på 2,11 och grupp T8 (högt produktbetyg) på 2,09. 

För att förtydliga skillnaderna mellan experimentvariablernas genomsnittliga upplevda 

kvalitet illustreras medelvärdena i figuren nedan. 

 

Figur 5: Experimentvariablernas medelvärden för testprodukten tuggummi (1 – 10). Anm., för 

att tydliggöra skillnaderna i medelvärde sträcker sig skalan från värdet fyra till värdet nio. 

4.1.1 T-test för tuggummi 

Med data från t-testen (Bilaga 1) kan det utläsas att skillnaderna mellan grupperna T6 (SB12) 

och T5 (Extra), T6 (SB12) och T4 (Euroshopper) och T7 (lågt produktbetyg) och T8 (högt 

produktbetyg) är signifikant säkerställda. Detta innebär att det finns skillnader i hur 

respondenterna upplever kvaliteten på produkterna baserat på vilken information som 

respondenterna erhöll. I detta fall kunde således skillnader påvisas mellan SB12 och Extra, 

SB12 och Euroshopper samt lågt produktbetyg och högt produktbetyg. För de två andra 

grupperna T2 (lågt pris) och T3 (högt pris) och T5 (Extra) och T4 (Euroshopper) kunde inte 

skillnaderna signifikant säkerställas.  
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4.2 Kudde 

  Inga yttre stimuli Pris Varumärke Produktbetyg 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Medelvärde 7,53 6,6 7,1 7,2 6,9 7,5 5,3 7 

Typvärde 7 (14) 7 (6) 8 (11) 8 (13) 7 (9) 9 (8) 6 (8) 7 (11) 

Standardav. 1,09 2,01 1,96 0,88 1,60 1,54 1,53 1,84 

Tabell 2: lägesmått och standardavvikelse för respektive experimentvariabel gällande 

testprodukten kudde. Anm., talet inom parantes står för antalet gånger typvärdet förekom 

utav det totala antalet respondenter (30 stycken). 

Noterbart gällande testprodukten kudde var att grupp 1 (inga yttre stimuli) generade den 

högsta genomsnittliga upplevda kvaliteten. Även resultatet för testprodukten kudde 

uppvisade en aningen högre genomsnittlig kvalitet när respondenterna bedömde 

testprodukten utifrån ett högt pris. Denna skillnad kunde dock inte signifikant säkerställas. 

Grupp K3 (högt pris) gav dock ett högre typvärde än grupp K2 (lågt pris).  

Tabell 2 visar även att grupp K6 (Hästens) gav ett högre genomsnittligt värde och högre 

typvärde än både grupp K5 (Hemtex) och grupp K4 (IKEA). Dock gav undersökningens 

lågprisvarumärke IKEA ett högre medelvärde och typvärde än Hemtex. Skillnaderna 

varumärkena emellan kunde dock inte signifikant säkerställas. 

Gällande testproduktens produktbetyg kunde det utläsas att grupp K8 (högt produktbetyg) 

visade på en högre genomsnittlig upplevd kvalitet och typvärde än vad grupp K7 (lågt 

produktbetyg) visade. Skillnaden mellan dessa experimentvariabler kunde signifikant 

säkerställas. 

Gällande standardavvikelsen var den som lägst för grupp K4 (IKEA) och som högst för T2 (lågt 

pris). Noterbart var att grupp K1 (inga yttre stimuli) hade den näst lägsta standardavvikelsen 

med ett värde på 1,09. Gällande prisnivåerna hade grupp K3 (högt pris) en lägre 

standardavvikelse än grupp K2 (lågt pris), 1,96 respektive 2,01. För varumärke hade grupp K4 

(IKEA) lägst standardavvikelse och grupp K5 (Hemtex) högst, 0,88 respektive 1,60. Grupp K8 

(högt produktbetyg) visade på en standardavvikelse på 1,84 jämfört med grupp K7 (lågt 

produktbetyg) som visade på 1,53. 
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För att förtydliga skillnaderna mellan experimentvariablernas genomsnittliga upplevda 

kvalitet illustreras medelvärdena i figuren nedan. 

 

Figur 6: Experimentvariablernas medelvärden för testprodukten kudde (1 – 10). Anm., för att 

tydliggöra skillnaderna i medelvärde sträcker sig skalan från värdet fyra till värdet nio. 

4.2.1 T-test för kudde 

I t-testet för kuddens experimentvariabler (Bilaga 1) kunde endast grupp K7 (lågt betyg) och 

K8 (högt betyg) visa på en signifikant skillnad. Resterande skillnader mellan grupper, K2 (lågt 

pris) och K3 (högt pris), K5 (Hemtex) och K4 (IKEA), K6 (Hästens) och K5 (Hemtex), K6 

(Hästens) och K4 (IKEA) kan inte uppvisa värden som visar på att skillnaderna mellan 

variablerna är signifikant säkerställda.  

4.3 T-test för hypotes 2 

Skillnaden gällande hypotes 2 kunden inte signifikant säkerställas. Det kunde alltså inte 

utläsas någon skillnad gällande prisets effekt på upplevd kvalitet beroende på om det var en 

dagligvara eller en sällanköpsvara. 
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5. Analys 

Nedan följer en analytisk diskussion kring de fem sammanställda hypoteserna. 

5.1 Enbart pris 

Hypotes 1: Ett högt pris leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett lågt pris. 

Undersökningen visar att det går att urskilja en svag skillnad mellan variablerna högt och lågt 

pris, både för tuggummi och för kudden. Dock kunde inte dessa skillnader signifikant 

säkerställas. Gällande tuggummina var det heller ingen skillnad i typvärde mellan grupp T2 

(lågt pris) och grupp T3 (högt pris). Rörande kudden visade K3 (högt pris) på ett högre 

typvärde än för grupp K2 (lågt pris). Detta överensstämmer med resultaten som presenteras 

av Dodds et al. (1991) och Völckner & Hofmann (2007) där de visar att pris är en indikator på 

upplevd kvalitet. Völckner & Hofmann (2007) nämner även att det generella sambandet 

mellan pris och upplevd kvalitet är svagt och har på senare år avtagit. Detta verkar även gälla 

denna undersökning som inte visade på större skillnader i upplevd kvalitet mellan de två 

experimentvariablerna.  

En förklaring till detta skulle kunna vara att både en kudde och ett tuggummi är välkända 

produkter för konsumenter. Detta skulle kunna underminera prisets påverkan på 

konsumenterna i likhet med vad Rao & Monroe (1989) nämner, nämligen att priset spelar en 

större roll när konsumenten har lite kunskap eller erfarenhet om produkten. 

Gällande kudden kan prisets effekt på den upplevda kvaliteten ha blivit avtrubbad på grund 

av att respondenterna, i likhet med vad Zeithaml (1988) nämner, saknar priserfarenhet 

gentemot produkten. Att respondenterna kommer i kontakt med kuddar dagligen är ingen 

nyhet, däremot är det relativt sällan som de faktiskt ställs inför ett köp av en kudde och 

därmed saknar erfarenhet om vad en kudde normalt kostar. Zeithaml (1988) menar även att 

en liten skillnad mellan variablerna högt och lågt pris inom produktgruppen ger ett svagare 

samband mellan pris och upplevd kvalitet. Detta skulle kunna förklara den lilla skillnaden 

som förekom hos testprodukten tuggummi, där det höga priset endast var dubbelt så högt 

som det låga priset. 

I och med att resultatet trots allt visade på en svag skillnad mellan variablerna högt och lågt 

pris för testprodukterna kan det konstateras att hypotes 1 stämmer överens med 

undersökningens resultat. 
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5.2 Skillnad mellan en dagligvara respektive en sällanköpsvara 

Hypotes 2: Prisets påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet är svagare för en 

dagligvara än för en sällanköpsvara. 

Resultatet visade att pris som indikator på upplevd kvalitet gav en liten men märkbar 

påverkan på både kudden och tuggummit. Utifrån hypotes 2 förväntades det en större 

skillnad i upplevd kvalitet mellan högt och lågt pris för kudden jämfört med tuggummit. 

Denna skillnad uteblev dock och undersökningen kunde alltså inte peka på att det fanns 

någon märkbar skillnad mellan de två testprodukterna. 

En av faktorerna bakom den uppställda hypotesen var att sambandet mellan pris och kvalitet 

enligt Zeithaml (1988) ökar när större prisvariationer förekommer inom en produktkategori. 

Denna faktor verkar dock inte ha påverkat respondenterna i denna undersökning trots att 

kuddens höga pris var sex gånger högre än det lägre priset. Detta jämfört med tuggummits 

höga pris som enbart var dubbelt så högt som det lägre priset. Zeithaml (1988) nämner att 

produktgruppens prisklass påverkar sambandet mellan pris och upplevd kvalitet på så vis att 

en dyr produkt ger ett starkare samband än en billig produkt. Trots att kudden var relativt 

dyrare gav inte heller detta någon effekt. 

Zeithaml (1988) tar dock upp begreppet priserfarenhet som skulle kunna ge en förklaring till 

varför ingen skillnad kunde utläsas mellan de två variablerna. Hon menar att konsumenter 

inte kan använda pris som yttre stimuli om de inte har någon priserfarenhet om produkten. 

Tuggummi är en dagligvara där respondenterna troligen har en uppfattning om priset för ett 

paket tuggummi. Det är dock inte säkert att de har en uppfattning om vad en kudde kostar i 

och med att kudden är en sällanköpsvara.  

I och med att det inte kunde urskiljas någon skillnad mellan de båda testprodukterna 

stämmer inte hypotesen överens med undersökningens resultat. 

5.3 Varumärken 

Hypotes 3: Ett varumärke i ett högre prissegment leder till en högre upplevd kvalitet för en 

produkt än ett varumärke i ett lägre prissegment. 

Undersökningens resultat stämmer till stor del överens med vad tidigare teori hävdar 

(Jacoby et al., 1971), nämligen att varumärken ur ett högre prissegment associeras med en 
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högre upplevd kvalitet. Det var i synnerhet undersökningens varumärken ur det högre 

prissegmentet, SB12 och Hästens, som utmärkte sig genom högre medelvärde och typvärde. 

Detta överensstämmer med vad Vigneron et al. (2004) kom fram till, nämligen att 

varumärken ur ett lyxsegment generar en överlägsen upplevd kvalitet.   

Det mest noterbara resultatet var IKEA som enligt hypotesen borde ha fått det lägsta 

upplevda genomsnittsvärdet för testprodukten kudde. IKEA fick i själva verket ett högre 

värde än Hemtex, både gällande medelvärde och typvärde. Detta kan härledas till det som 

Dodds (2002) och Mckenna (2006) nämner, nämligen att ett positivt laddat varumärke 

stärker den upplevda kvaliteten även om varumärket associeras med låga priser.  

Utifrån resultatet kan det således utläsas att det samband som Jacoby (1971) beskriver att 

varumärken ur ett högre prissegment associeras med en högre upplevd kvalitet generellt 

stämmer överens med denna undersökning. Det undantag som undersökningen visar skulle 

kunna härledas till att sambandet bryts om ett enskilt varumärke, som Dodds (2002) 

nämner, är starkt och positivt. 

Utifrån resultatet ovan kan det konstateras att hypotesen stämmer överens gällande 

undersökningens dagligvara men att den inte stämmer överens gällande undersökningens 

sällanköpsvara.  

5.4 Produktbetyg 

Hypotes 4: Ett högt produktbetyg leder till en högre upplevd kvalitet för en produkt än ett 

lågt produktbetyg. 

Resultatet av produktbetygets påverkan på respondenterna gav en distinkt effekt både 

gällande experimentvariablernas medelvärde som typvärde. Detta gällde för båda av 

undersökningens testprodukter där det kunde utläsas en signifikant skillnad mellan ett lågt 

produktbetyg och ett högt produktbetyg. Att dessa variabler gav en sådan stor effekt beror 

enligt Aqueveque (2008) på att respondenterna ser produktbetyg som tillförlitliga och en 

någorlunda objektiv indikator på kvalitet. Produktbetyg är inte heller något som 

konsumenter saknar erfarenhet av, det fungerar som en universell indikator oavsett vilken 

produktgrupp det gäller. Detta till skillnad från pris och varumärke där priserfarenhet 

(Zeithaml, 1988) och huruvida varumärket är känt (Teas & Agarwal, 2000) påverkar 
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sambanden. Problemet med produktbetyg är dock att de är svåra att kontrollera för en 

marknadsförare då den bygger på experters eller tidigare konsumenters bedömningar. 

Produktbetyg är något som enligt Aqueveque (2008) framförallt har förekommit inom 

underhållnings- och bilindustrin. Ett positivt samband mellan ett högt produktbetyg och hög 

upplevd kvalitet ser genom den här undersökningen ut att finnas även för denna 

undersöknings testprodukter. Detta trots att produktbetyg traditionellt inte förekommer för 

tuggummi och kuddar.  

Utifrån resultatet ovan kan det konstateras att hypotesen stämmer överens med denna 

undersöknings resultat.  

5.5 Inga yttre stimuli 

Hypotes 5: Konsumenter har mer spridda uppfattningar om en produkts kvalitet när de 

endast bedömer produkten utifrån dess inre stimuli. 

Faktorerna bakom den uppställda hypotesen var att konsumenter använder yttre stimuli 

som beslutsgrundande egenskap för att bedöma den upplevda kvaliteten (Teas & Agarwal, 

2000) och att konsumenter därmed tar mer precisa och välgrundade beslut (Archibald et al., 

1983). Som resultatet visade fanns det i denna undersökning inget som skulle kunna tyda på 

att ett sådant samband råder. Noterbart var att grupp K1, kudde utan yttre stimuli, till och 

med hade den näst lägsta spridningen, alltså att dessa respondenter var minst skilda i sina 

åsikter.  

De stimuli som visade på aningen mindre spridning visade sig vara de varumärken som 

antingen representerade låg- och högprisvarumärkena för de båda testprodukterna. IKEA var 

exempelvis den som hade den absolut lägsta spridningen. Anmärkningsvärt var även att 

yttre stimuli i form av pris gjorde att respondenterna var mer spridda i sina svar, vilket 

främst gällde för testprodukten kudde. Även produktbetyg gjorde att respondenterna gav 

mer spridda svar än när endast inre stimuli var närvarande.  

Utifrån resultatet ovan kan det konstateras att hypotesen inte stämmer överens med denna 

undersökning. Respondenterna har inte mer spridda uppfattningar om de endast bedömer 

kvaliteten utifrån produktens inre stimuli.  
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6. Slutsats, begränsningar och förslag på vidare forskning. 

Nedan följer en slutsats kring vad pris, varumärke och produktbetyg har för påverkan för 

konsumenters upplevda kvalitet. Vidare följer ett avsnitt om uppsatsens begränsningar och 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, 

varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda 

kvalitet av en dagligvara respektive sällanköpsvara. 

Undersökningen pekar på att konsumenter beaktar yttre stimuli när de bedömer kvaliteten 

på en produkt. Detta gäller både undersökningens dagligvara och sällanköpsvara, tuggummi 

respektive kudde. Dock visade det sig att olika stimuli gav olika effekt på hur konsumenter 

upplever kvaliteten. 

Ett högre pris visade sig leda till en aningen högre upplevd kvalitet. Undersökningen visade 

även att det inte gick att utläsa någon skillnad mellan testprodukterna gällande prisets effekt 

på den upplevda kvaliteten, trots att en sådan skillnad var väntad. 

Även varumärken visade sig ha en effekt på hur konsumenter upplever en produkts kvalitet. 

För både undersökningens dagligvara och sällanköpsvara kunde det utläsas att varumärken 

ur olika prissegment i stort följer samma samband som pris. Ett varumärke ur ett högre 

prissegment leder alltså till en högre upplevd kvalitet för konsumenter än vad ett varumärke 

ur ett lågt prissegment gör. Dock visade det sig att IKEA, ett av undersökningens 

lågprisvarumärken, bröt detta samband. Detta skulle kunna peka på att varumärken följer 

samma samband som pris såvida inte ett enskilt varumärke är starkt och positivt.  

Produktbetyg visar sig i den här undersökningen ha den största påverkan för hur 

konsumenter upplever kvaliteten av en produkt. Ett högre produktbetyg leder till en högre 

upplevd kvalitet. Detta samband kunde signifikant säkerställas för undersökningens 

dagligvara respektive sällanköpsvara. Till skillnad från pris och varumärken verkar 

produktbetyg kunna uppvisa ett generellt samband oavsett vilken produkt det gäller. 

För en marknadsförare innebär undersökningens resultat att det fortfarande råder 

frågetecken kring hur yttre stimuli påverkar olika produkter och under vilka omständigheter 
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sambanden råder. Faktum kvarstår dock att yttre stimuli verkligen påverkar hur 

konsumenter upplever kvaliteten på en produkt. Som marknadsförare är det dock viktigt att 

beakta produktbetygets betydelse då detta stimuli genererade störst påverkan för hur 

konsumenter upplevde kvaliteten. Detta gällde för både undersökningens dagligvara och 

sällanköpsvara vilket skulle kunna tyda på att produktbetyg kan behandlas som ett 

allomfattande verktyg oavsett vilken produkt som marknadsförs. 

6.2 Begränsningar och vidare forskning 

Liksom de flesta studier har även denna undersökning en del begränsningar som bör lyftas 

fram. Bland annat kunde skillnaderna mellan en del av de undersökta grupperna inte 

signifikant säkerställas. Detta skulle kunna bero på att antalet respondenter per grupp var 

för få. Ett större antal respondenter skulle således kunnat ge möjlighet att utläsa en mer 

signifikant skillnad mellan fler av grupperna. Det kan även argumenteras för att platsen för 

undersökningen inte återspeglar den miljö där inköp av tuggummi respektive kudde brukar 

ske. Ytterligare ett problem med denna undersökning, vilket tidigare studier inom detta 

ämnesområde även ställts inför, är problematiken kring att studera hur konsumenter 

upplever kvalitet utan att de eventuellt är medvetna om att de deltar i ett experiment och 

förhåller sig därefter. 

Att varumärkena valdes utifrån företagens affärsidé samt hur de vill upplevas och inte 

baserades på hur konsumenterna uppfattar dem kan ha påverkat resultatet. Detta då 

konsumenternas uppfattning eventuellt inte stämmer överens med den bild företagen vill 

förmedla. Ytterligare forskning skulle istället kunna utgå från konsumenternas perspektiv vid 

val av varumärken. Vidare kan det diskuteras kring studenternas starka uppfattning av IKEA. 

IKEA gav oss ett intressant resultat men eventuellt hade ett annat lågprisvarumärke varit ett 

mer fördelaktigt val för denna undersökning. 

Undersökningen behandlade med hänsyn till undersökningens syfte endast ett stimuli åt 

gången. Ytterligare forskning kan med fördel kombinera olika variabler av yttre stimuli 

samtidigt och undersöka skillnader i hur upplevd kvalitet påverkas av dessa olika 

kombinationer. Ytterligare yttre stimuli så som förpackning eller webbutik skulle även dessa 

kunna generera intressanta resultat. Studier som har behandlat detta ämne tidigare har 

framförallt genomfört sina undersökningar antingen i Europa eller i USA. För att ytterligare 

precisera yttre stimulis effekt på konsumenters upplevda kvalitet hade det varit intressant 
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att genomföra liknande undersökningar i andra världsdelar. Kan yttre stimulis påverkan te 

sig olika beroende på kulturella skillnader? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Ett t-test är en hypotesprövning där syftet är att jämföra skillnader mellan två normalfördelade 

populationer.  

Om t-värdet antar ett värde där t≤1,96 kommer p-värdet, alltså sannolikheten, att anta ett 

värde där p≤0,05 vilket innebär att det med 95 % sannolikhet föreligger skillnader i 

medelvärdet som inte beror av slumpen. Generellt gäller således att desto högre t-värde 

desto större sannolikhet. I nedan tabell presenteras t-värde samt p-värde för respektive 

hypotesprövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras värden för det t-test som genomfördes för att undersöka skillnaderna 

mellan en dagligvara respektive sällanköpsvara enligt hypotes 2. 

Hypotes 2 T-värde P-värde 

Dagligvara/ Sällanköpsvara 0,39 0,699 

  

Tuggummi T-värde P-värde 

Lågt pris/Högt pris (T2:T3) 1,39 0,169 

      

SB12/Extra (T6:T5) 3,3 0,002 

SB12/Euroshopper (T6:T4) 4,42 0,000 

Extra/Euroshopper (T5:T4) 0,79 0,432 

      

Lågt betyg/Högt betyg (T7:T8) 2,88 0,006 

Kudde T-värde P-värde 

Lågt pris/Högt pris (K2:K3) 1,03 0,305 

      

IKEA/ Hemtex (K5:K4) 0,99 0,326 

Hästens/Hemtex (K6:K5) 1,41 0,165 

Hästens/ IKEA (K6: K4) 0,74 4,62 

      

Lågt betyg/Högt betyg (K7:K8) 3,89 0,000 
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Bilaga 2 

Nedan finns den svarsblankett som respondenterna fyllde i då de deltog i undersökningen. 

1. Tuggummi           Mycket dålig kvalitet         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           Mycket bra kvalitet 

 

2. Kudde                   Mycket dålig kvalitet         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           Mycket bra kvalitet 

 


