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Sammanfattning 
	
Titel: Effekten av en Stjärna - En undersökning om branschutmärkelsers effekter ur ett 
kundperspektiv	
Författare: Emma Karsheimer och Madelene Svensson 	
Handledare: Åsa Lindström 	
Examinator: Christine Tidåsen	
	
Syfte och forskningsfrågor 	
Syftet med denna studie är att identifiera eventuella effekter som branschutmärkelser 
kan ha på kundens medvetenhet, attityd, lojalitet respektive kundens självbild gentemot 
ett varumärke. Frågorna som studien svarar på är: 	

• Vilken effekt har branschutmärkelser på varumärkesmedvetenhet, varumärkes-
attityd och varumärkeslojalitet?  

•  Vilken effekt har branschutmärkelser på kundens självbild? 
	
Metod 	
Denna studie har till stor del en deduktiv ansats med utformade hypoteser. En 
enkätundersökning genomfördes med frågor som grundades i teorin. Den insamlade 
datan analyserades genom både ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. I den 
kvantitativa analysen identifierades ett medelvärde på enkätsvaren som sedan ställdes 
mot ett tröskelvärde. I den kvalitativa analysen tolkades och förklarades svarens 
betydelse vidare.	
	
Slutsats	
Enligt denna studie leder inte branschutmärkelser till ökad varumärkesmedvetenhet, 
positiva varumärkesattityder eller en ökad varumärkeslojalitet. Enskilda komponenter 
inom undersökningsområdena har visat på ett svagt ökande. Enligt resultatet har dock 
branschutmärkelser generellt en neutral effekt, det vill säga att samtidigt som inte 
markanta ökningar har identifierats har inte heller några markanta minskningar noterats. 
Resultaten som visade på svagast effekt utav branschutmärkelser tillhörde kundens 
självbild. 	
	
Nyckelord 
Branschutmärkelser, varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd, varumärkeslojalitet, 
självbild, Guide Michelin.	
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Abstract 
 
Title: The effect of a star - A study of the effect of industry awards through a customer 
perspective 	
Authors: Emma Karsheimer and Madelene Svensson 	
Supervisor: Åsa Lindström 	
Examiner: Christine Tidåsen 
	
Purpose and research questions	
The purpose of this study is to identify possible effects that industry awards might have 
on consumer awareness, attitude, loyalty and on consumer’s self-image towards a 
brand. The following research questions are answered through the study:	

• Which effect do industry awards have on brand awareness, brand attitude and 
brand loyalty?  

• Which effect do industry awards have on the consumer’s self-image?  
	
Method	
This study largely takes on a deductive approach by formulating hypotheses. A survey 
was conducted with questions based on the theory. The collected data was analyzed 
through a quantitative as well as a qualitative perspective. The quantitative analysis 
identified a survey mean which was evaluated against a threshold value. In the 
qualitative analysis, the significance of the answers was further interpreted and 
explained. 	
	
Conclusion	
According to the results of this study, industry awards do not lead to an increase of 
brand awareness, positive brand attitudes or an increased brand loyalty. A few of the 
separate components within the scopes of survey has shown a vague increase. However, 
according to the result industry awards have a neutral effect. This means that at the 
same time as no significant increases have been identified, neither have any significant 
decreases. Furthermore, the results showed that the consumer’s self-image had the 
lowest effect of industry awards.	
	
Keywords 
Industry awards, brand awareness, brand attitudes, brand loyalty, self-image, Guide 
Michelin.	
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Tack 
 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla våra respondenter som tog sig tid till 

att svara på vår enkät. Utan er hjälp hade denna studie inte varit genomförbar! Till detta 

vill vi även uttrycka tacksamhet till de tågkonduktörer som arbetade då enkäterna 

delades ut. Vi uppskattar verkligen ert positiva och trevliga bemötande. Vi vill även ta 

tillfället i akt att tacka våra kurskamrater och opponenter som bidragit med konstruktiv 

kritik och intressanta diskussioner under arbetets gång. Slutligen vill vi rikta ett varmt 

tack till vår handledare Åsa Lindström som genom studiens gång har inspirerat oss och 

givit oss värdefull feedback. 	

	
Kalmar den 23 maj 2018  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                   ____________________________                              	
	
Emma	Karsheimer	 	 	 	 	Madelene	Svensson	
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1. Inledning  

I följande kapitel inleds studien med en bakgrund till ämnet som leder till en 

problemdiskussion. Utifrån detta presenteras studiens syfte som lyfter två 

forskningsfrågor som tydligare förklarar vad studien ämnar till att undersöka och svara 

på. Kapitlet avslutas i att kort sammanfatta avgränsningar till studiens ämne. 	

	

1.1  Bakgrund	

Varumärken har gått från att användas för att signalera ägarskap och produktens 

ursprung till att kommunicera mening och värde till kunderna (Rosenbaum-Elliott, 

Percy & Pervan, 2015). Kapferer (2012) beskriver varumärke som en immateriell 

tillgång som skapar fördelar för företag. Varumärket är dock beroende av att 

kombineras med antingen en produkt eller en service för att dessa fördelar ska uppstå. 

Tre faktorer som kopplas till ett starkt varumärke är namn, symbol eller design vilka ger 

produkten som de appliceras på en konkurrensfördel (De Chernatony, McDonald & 

Wallace, 2011). Dessa faktorer kan verka enskilt eller i olika former av kombinationer 

med varandra. Kotler, Armstrong och Parment (2013) hävdar att ett varumärke är mer 

än endast dessa faktorer och belyser vidare hur det omfattar kundernas känslor och 

uppfattningar gentemot en produkt. 	

	

I dagens samhälle finns det utmärkelser och priser inom de flesta branscher. Årets 

entreprenör (Guldgalan, 2017), årets sommarstad (Reseguiden, 2017) och årets julklapp 

(Larson & Nilsonne, 2017) är exempel på variationen av priser som delas ut årligen. 

Enligt English (2005) har det blivit allt vanligare med priser och utmärkelser inom olika 

kulturella branscher. Antalet utmärkelser inom litteratur- musik- och filmbranschen har 

ökat markant det senaste århundradet. För att en utmärkelse ska vara av betydelse och 

betraktas som en värdefull tillgång krävs det att dess symboliska värden uppfattas. Detta 

innebär att betydelsen av att tilldelas pris kan vara av större värde än det fysiska objekt 

som en utmärkelse kan innebära. Arbetare inom den kreativa sektorn visar dock ofta 

upp en portfolio med intyg från utmärkelser vid arbetsintervjuer för att styrka sin 

kompetens. Snyder och Cotter (1998) undersökte hur slumpvist valda restauranger i 

Frankrike förhöll sina prisnivåer sig till Guide Michelin-utmärkelser. Resultatet visade 

att restauranger höjer sina priser i takt med att de tilldelas en eller flera stjärnor. 

Samtidigt sjönk prisnivåerna på de restauranger som fråntogs en eller flera stjärnor. 	
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Kapferer (2012) förklarar att det finns en skillnad mellan varumärkesidentitet och 

varumärkets image. Den förstnämnda omfattar sändarens uppfattning om vad 

varumärket är, medan den sistnämnda består av mottagarens perception av varumärket. 

Varumärkets image är en av de två mest avgörande faktorerna för hur kunder väljer 

bland olika restaurangsalternativ (Yi, Zhao & Joung, 2018). Prissättning är den andra 

faktorn. Enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) är verkligheten av mindre 

betydelse än själva uppfattningen gällande varumärket. Två kunders uppfattning om ett 

varumärke är sällan helt identiska, eftersom hur varumärket uppfattas beror på kundens 

erfarenhet av varumärket samt kundens tidigare upplevelser (De Chernatony, 2010). 

Trots att uppfattningarna varierar kan dessa perceptioner ha liknande karaktärsdrag.	

	

Kotler, Armstrong och Parment (2013) talar om varumärkeskapital som skillnaden 

mellan hur två likadana produkter mottas på marknaden. Författarna menar att produkter 

och marknadsaktiviteter får olika reaktioner från kunder beroende på varumärket. När 

ett företag har högt varumärkeskapital innebär detta att produkten får mer fördelaktiga 

reaktioner från kunder, gentemot en motsvarande produkt utan varumärke. 

Varumärkeskapitalet kan även utvärderas genom hur värdet som varumärket medför 

påverkar kundernas perceptioner (Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Det 

kundbaserade varumärkeskapitalet inkluderar varumärkesmedvetenhet, varumärkes-

attityd och varumärkeslojalitet. En ökad medvetenhet hos kunderna kan ha flera fördelar 

för företaget, dessa inkluderar bland annat hög igenkänningsfaktor med olika kopplingar 

i kundernas minnen. Detta kan då leda till att kunderna väljer varumärket framför andra 

alternativ. Kundernas attityder omfattar vad människor tycker om varumärket och 

inkluderar aspekter som värde och upplevd kvalitet. Varumärkeslojalitet blir på sikt 

resultatet av kundens positiva attityder och innebär att de föredrar varumärket framför 

andra alternativ på marknaden. Lojaliteten grundas då på kundernas genuina 

uppfattningar av varumärket. Aaker (2010) beskriver att varumärkesmedvetenhet, 

uppfattad kvalitet, varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer och andra varumärkes-

tillgångar är faktorer som gör att varumärkeskapitalet genererar värde. Varumärken har 

bevisats genom vetenskapliga undersökningar påverka människor genom att deltagarna 

i undersökningarna har visat större upprymdhet för ett särskilt varumärke än för en 

särskild produkt och därmed tenderat att välja varumärke över produkt (Solomon, 
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2009). Vidare diskuterar Solomon att kunder gärna identifierar sig med varumärken och 

att detta är en avgörande faktor till varför kunder väljer vissa varumärken framför andra. 	

	

1.2 Problemdiskussion	
Enligt Yin Wong och Merrilees (2005) krävs det att företag är villiga att göra 

långsiktiga investeringar för att bygga ett starkt varumärke. Huang och Tsai (2013) 

hävdar däremot att arbetet med varumärket inte nödvändigtvis behöver vara markant 

kostsamt för företag. Detta möjliggör även för mindre företag att arbeta med sin 

varumärkesorientering genom att använda mindre kostsamma metoder att kommunicera 

med kunderna. Författarna exemplifierar detta med offentlig spridning. 

Varumärkesmedvetenhet har på senare år studerats utifrån dess korrelation med sociala 

medier (Langaro, Rita & De Fátima Salgueiro, 2018; Barreda, Bilgihan, Nusair & 

Okumus, 2015; Tritama & Tarigan, 2016; Bîja & Balaş, 2014), sponsring (Mpolokeng 

Sephapo, 2017) och större reklamskyltar (Pand & Gui, 2016). Inom ämnet 

branschutmärkelser är däremot effekter på varumärkesmedvetenhet fortfarande relativt 

outforskat.	

	

Da Silva Lopes (2016) berörde branschutmärkelser i sin undersökning om hur 

tredjeparts rekommendationer och certifieringar påverkar produkter, mer specifikt 

vilken effekt Fairtrade-märkning har på choklad. Resultatet visade att certifieringar kan 

vara ett kostnadseffektivt sätt att öka varumärkesmedvetenheten hos kunderna, även om 

kundernas uppfattning kan bli svår för företaget att kontrollera. Detta visar på en viss 

problematik som kan uppstå till följd av en utmärkelse, då företagets kontroll över 

uppfattningar av varumärket minskar. Enligt Wang och Muehling (2012) är det 

dessutom framförallt mindervärdiga varumärken som gynnas av en tredjeparts 

rekommendationer i form av förändringar i kundernas attityd gentemot varumärket. 

Varumärken som kategoriserades som högklassiga ansågs endast få en inkrementell 

ökning. Detta gör att det går att ifrågasätta huruvida prestigefulla utmärkelser är 

värdefulla tillgångar för företags kundrelationer.  Feng, Wang och Peracchio (2008) 

belyser att rekommendationer från en tredjepart inte nödvändigtvis resulterar i positiva 

effekter för företaget. Dessa situationer kan framförallt uppstå när organisationen som 

utfärdat rekommendationen inte är förknippad med hög kvalitet. Edelheim, Lee, Lee 

och Caldicott (2011) menar dock att utmärkelser och priser med fördel kan användas av 

företag i marknadsföringssyfte, även om deras verkliga värde anses vara erkännandet av 
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hårt arbete och bekräftelse av en hög kvalitetsnivå. På den svenska marknaden går det 

att notera att Guide Michelin fått medial uppmärksamhet när de presenterade vilka 

restauranger de belönat med utmärkelser samt vilka restauranger som har kvalificerat 

sig till deras nya upplagor (Gunnarsson Geris & Nilsson, 2018; Higson, 2018). Enligt 

Jin, Line och Merkebu (2015) kan exklusiva restauranger med fördel använda sig av 

artiklar i mat- och lokaltidningar i marknadsföringssyfte. Denna typ av uppmärksamhet 

bidrar enligt författarna till ökad medvetenheten och förtroende för företaget. 

Problematiken som kan identifieras i detta sammanhang för restaurangerna som har 

kommit med i Guide Michelin är att artikeln om restaurangerna skrivs som en nyhet. 

Den mediala uppmärksamheten som restaurangerna får blir utanför deras kontroll och 

deras anknytning i artikeln och associationen till Guide Michelin blir oundviklig. Detta 

leder till ett ökat behov av att undersöka hur kundernas uppfattningar påverkas av 

restauranger som tilldelas en utmärkelse. 	

	

Vásques och Chick (2015) konstaterade genom att analysera internetomdömen på 

Michelin-restauranger i Hongkong och i New York att kundernas motiv för att besöka 

restaurangerna varierar. Dessa inkluderar bland annat prestigen restaurangen 

representerar, upplevelsen i sig samt att fira ett speciellt tillfälle. I undersökningen 

framgick det emellertid inte ifall dessa hade förändrats till följd av Michelin-

utmärkelsen. Från ett annat perspektiv menar Yi, Zhao och Joung (2018) att de 

avgörande faktorerna för huruvida kunder väljer en restaurang före en annan är 

prissättning och varumärkets image. Författarna motiverar detta med att en restaurangs 

prissättning och varumärkets image är de viktigaste orsakerna till att kundens beteende 

påverkas. Prissättningen blir betydande för kunden då prissättningen vanligen ger en 

indikation om kvaliteten av produkter och tjänster. Dock hävdar Gummesson (2008) att 

priskänslighet hos kunder kan reduceras som resultat av kundlojalitet mot ett varumärke 

och varumärkeslojalitet är som tidigare nämnt utav Rosenbaum-Elliott, Percy och 

Pervan (2015) en anledning till att kunder väljer särskilda varumärken framför andra 

varumärken. Även kundernas uppfattning av produkt och service har visat sig vara 

viktiga aspekter i relation till lojalitet inom restaurangbranschen (Jin, Line & Merkebu, 

2015; Peng & Chen, 2015; Otengei, Changha, Kasekende & Ntayi, 2014). Kim (2011) 

menar att upplevd kvalitet är den viktigaste aspekten för att skapa lojala kunder, dock 

kan kvalitetsuppfattningen påverkas av kundernas perceptioner av varumärket. 

Varumärkets prestige har visat sig ha en positiv påverkan på kundernas lojalitet (Hwang 
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& Han, 2014). Otengei et al. (2014) identifierade däremot även ett samband mellan 

lojalitet och kundnöjdhet. Tidigare forskning har därmed visat på flertalet olika faktorer 

som påverkar kundernas uppfattning av varumärket och varumärkeslojalitet. Det har 

dock inte berört branschutmärkelsers betydelse i sammanhanget.  

	

Utifrån den mediala uppmärksamhet som prisbelönta restauranger fått finns det exempel 

som vittnar om förändringar i kundernas beteende. Ett exempel på detta är när en 

Michelin-stjärna av misstag blev tilldelad ett mindre café i centrala Frankrike år 2017 då 

Guide Michelin förväxlade cafét med en finare restaurang. Följderna av händelsen blev 

att cafét blev kontaktade av fler kunder utöver caféets vanliga kundantal och många 

kunder ringde och ville boka bord hos cafét (Chazan, 2017). Detta exempel tyder på att 

kundernas attityder gentemot restaurangen samt deras beteende kan förändras till följd 

av branschutmärkelsen. Harrington, Fauser, Ottenbacher och Kruse (2013) identifierar 

emellertid rekommendationer från vänner och restaurangens rykte som de två mest 

betydande aspekterna under beslutsprocessen för kunder på Michelin-belönade 

restauranger. Rankingar i restaurangguider var enligt studien endast av moderat 

betydelse. Samtidigt menar Hwang och Hyun (2012) att exklusiva restauranger behöver 

fokusera på sitt varumärkes prestige, eftersom att detta är en av de främsta 

anledningarna till kunderna väljer företaget framför andra alternativ på marknaden. 	

	

Johar och Sirgy (1991) beskriver att kunder tenderar att dra sig till varumärken vars bild 

stämmer överens med kundens självbild. Varumärken och dess identitet kan användas 

av kunder för att uttrycka sin självbild (Su & Reynolds, 2017). Även oönskad 

självbildskongruens har visat sig ha ett visst värde när det gäller att förutse attityder 

gällande konsumtion, men självaste köpintentionen ansågs dock inte bli direkt 

påverkade av detta (Bosnjak & Rudolph, 2008). Hu, Liu, Wang och Yang (2012) anser 

att en inkongruens av självbild och varumärkets image kan ha en negativ effekt på 

kunderna när dessa upplever att den symboliska imagen är högre än deras förväntningar. 

Detta tyder på att en viss problematik kan uppstå i situationer där varumärkets image 

förändras och kunder inte längre kan relatera till varumärket. Behovet av att uttrycka sin 

självbild genom varumärken kan variera mellan olika grupper (Sung & Huddlestone, 

2018). Önskan av självbildskongruens är framförallt högt i grupper som bryr sig om sitt 

utseende. Bosman (2000) menar emellertid att skillnaderna mellan kundernas 

självbilder uppstår till följd av en stereotypisk uppdelning, eftersom att personerna som 
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har varit med i undersökningar troligtvis varit medvetna om vilken stereotyp de 

representerar. Eftersom att varumärken kan attrahera kunder genom att varumärket 

överensstämmer med kundernas självbild (Johar & Sirgy, 1991), så finns det potential 

för företag att använda detta som en konkurrensfördel. 	

	

I början av 2018 så var konkursutsattheten för restaurang- och hotellbranschen i Sverige 

på 0,20% (UC, 2018). Mer konkret innebär detta att 61 företag gick i konkurs under 

januari och februari månad. Enligt statistik från Tillväxtverket upplever 39,1% av 

småföretagare inom tjänstesektorn att konkurrensen ökat de senaste fem åren (Persson, 

2018). Trots det hårda konkurrensklimatet inom restaurangbranschen och ökningen av 

branschutmärkelser i samhället, är forskningen kring hur utmärkelserna påverkar 

varumärketsmedvetenhet,  varumärkesattityd och varumärkeslojalitet samt kundens 

självbild väldigt begränsad. Denna studie ämnar att bidra till forskningen kring detta 

genom att fokusera på att identifiera eventuella effekter av branschutmärkelser. Lee, 

Back och King (2009) rekommenderar att företag i restaurangbranschen kontinuerligt 

undersöker varumärkets image. Detta stödjer behovet av en studie på hur 

branchutmärkelser påverkar kundernas uppfattning av varumärket och genom denna 

studie förväntas därmed forkningsgapet i området minska. 	

	

1.3  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att identifiera eventuella effekter som branschutmärkelser kan ha 

på kundens medvetenhet, attityd, lojalitet respektive kundens självbild gentemot ett 

varumärke. 	

	

Med syftet som utgångspunkt har följande forskningsfrågor formulerats:  	

	

• Vilken effekt har branschutmärkelser på varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesattityd och varumärkeslojalitet?  

•  Vilken effekt har branschutmärkelser på kundens självbild? 

	

1.4  Avgränsningar	

Denna studie har begränsats till att behandla utmärkelser inom restaurangbranschen ur 

ett kundperspektiv. Då det finns utmärkelser inom olika branscher anser vi att 
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restaurangbranschen är ett konkret exempel genom vilket vi kan uppnå vårt syfte. Vi har 

vidare valt att fokusera på Guide Michelin eftersom att vi anser att utmärkelsen är 

internationellt igenkänd och representerar prestige. Även en geografisk avgränsning har 

gjorts till den svenska marknaden.	
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2  Teoretisk referensram 	

Det teoretiska kapitlet är uppdelat i fyra underkapitel som enskilt fokuserar på ett av 

uppsatsens huvudområden. I slutet av varje underkapitel presenteras hypotesen som är 

kopplad till ämnet respektive en operationaliseringstabell som redovisar 

enkätundersökningens teoretiska förankring. 	

	

2.1 Varumärkesmedvetenhet	

2.1.1 Olika typer av varumärkesmedvetenhet 	

Aaker (2010:10) beskriver varumärkesmedvetenhet som ”styrkan av varumärkets 

närvaro i konsumenternas minne”. Varumärkesmedvetenhet består av igenkänning av 

varumärket och ihågkomst av varumärket (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2016). Den 

förstnämnda handlar om huruvida kunden känner igen varumärket. För att detta ska 

kunna ske krävs det att kunden i ett tidigare skede har exponerats för varumärket. Aaker 

(2010) belyser att det viktiga gällande den tidigare exponeringen av varumärket inte 

handlar om att personen kommer ihåg specifika detaljer kring när detta inträffade. 

Istället är det att själva exponeringen tidigare har inträffat som är av störst betydelse. 

Igenkänning av varumärket är av stor betydelse när kundens beslutsprocess inte är 

omfattande och kunden fattar köpbeslutet i butik (Heding, Knudtzen & Bjerre, 2016). 

Detta kan leda till att kunden får en positiv uppfattning av produkten (Aaker, 2010). Vid 

ihågkomst av varumärket krävs det att kunden kommer att tänka på varumärket när ett 

ledord ges. Detta ledord skulle kunna vara exempelvis produktkategori (Heding 

Knudtzen & Bjerre, 2016). I jämförelse med igenkänning av varumärket, anses 

ihågkomst av varumärket kräva mer ansträngning från kunden, eftersom att denne själv 

måste komma att tänka på varumärket utan att det är närvarande. Denna typ av 

varumärkesmedvetenhet anses vara av större betydelse när kunden inte fattar 

köpbeslutet i butik. Aaker (2010) hävdar även att varumärkesmedvetenhet omfattar top-

of-mind, vilket är det första varumärket kunden kommer att tänka på samt dimensionen 

dominans som innebär att det endast är ett varumärke kunden tänker på.   

	

2.1.2 Fördelar med varumärkesmedvetenhet 	

Heding, Knudtzen och Bjerre (2016) menar att kunder behöver exponeras för 

varumärket upprepade gånger för att varumärkesmedvetenheten ska öka. Ju mer 
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medveten en kund är om ett varumärke, ju mer detaljerade blir deras uppfattningar om 

varumärket (De Chernatony, McDonald & Wallace, 2011). Heding, Knudtzen och 

Bjerre (2016) beskriver vidare att varumärkesmedvetenhet underlättar kundernas 

beslutprocess. Detta till följd av att kunder väljer ett välkänt varumärke framför andra 

alternativ på marknaden. Författarna menar vidare att en väldigt hög 

varumärkesmedvetenhet leder till att kunderna tolererar lägre kvalitet samtidigt som 

produktpriset är högre än konkurrerande varumärken. Kapferer (2012) belyser 

kollektivismen i varumärkesmedvetenhet. Detta förklaras med att enskilda individer är 

medvetna om att välkända varumärken är just välkända. Som ett resultat av denna 

kollektiva medvetenhet, drar personer olika slutsatser gällande varumärket på 

individnivå. Aspekter som författaren anser går att koppla till varumärkesmedvetenhet 

är god kvalitet, tillit, närhet till människor, tillgänglighet samt bra 

kvalitet/prisförhållande. 

	

Baserat på ovanstående teoridel har följande hypotes och operationaliserings-

tabell  formulerats: 	

	

H1: Branschutmärkelser leder till ökad varumärkesmedvetenhet.	
 

Påstående Område Referens 
Jag har hört talas om att en eller flera restauranger har 
kommit med i Guide Michelin, exempelvis i en artikel, 
i en dagstidning eller genom rekommendationer från 
vänner. 

Tidigare 
exponering  

Aaker (2010)  

Jag skulle kunna känna igen namnet på en eller flera 
restauranger med Michelin-utmärkelse som jag har 
hört talas om. 

Igenkänning av 
varumärket 

Aaker (2010) 

Jag kan namnge en eller flera restauranger som är med 
i Guide Michelin. 

Ihågkomst av 
varumärket 

Heding 
Knudtzen & 
Bjerre (2016)  

Tabell 1 Operationaliseringstabell för varumärkesmedvetenhet	

	

2.2 Varumärkesattityd	

2.2.1 Definiering av varumärkesattityd	

Varumärkesattityd beskrivs vara en del av varumärkesvärde från ett kundperspektiv 

(Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Positiva varumärkesattityder bygger över 

tiden starka känslomässiga band mellan en kund och ett varumärke och utvecklar 
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relationen däremellan till att ha större betydelse för båda parter. Attityden till att 

favorisera ett varumärke framför ett annat är av kunden konstruerat genom att ha 

upplevt fördelar med just det varumärket (Dahlén, Lange & Rosengren, 2017; 

Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Denna attityd genererar även lojalitet mot 

ett varumärke och leder följaktligen till ett förhöjt varumärkesvärde (Rosenbaum-Elliott, 

Percy & Pervan, 2015). En positiv varumärkesattityd kan även betyda att en kund kan 

föredra ett varumärke utöver objektiva övervägningar. Detta har bevisats genom studier 

där testdeltagare har ändrat smakpreferenser efter att ha fått kännedom om vilket 

varumärke som produkten de testdeltagande smakade på tillhörde. Varumärket 

förändrade testdeltagarnas attityd till produkten och den objektiva bedömningen 

reducerades. 	

	

Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) sammanfattar varumärkesvärde från ett 

kundperspektiv i att varumärkesmedvetenhet leder till lärdom och utveckling av 

varumärkesattityder vilket i sin tur leder till preferenser för ett varumärke och 

varumärkeslojalitet. Även Dahlén, Lange och Rosengren (2017) talar för att lojalitet hos 

kunderna kan grundas från en positiv varumärkesattityd. Vidare förklarar Rosenbaum-

Elliott, Percy och Pervan (2015) att varumärkesattityder handlar om de associationer 

och minnen som kunder har till varumärken och att beroende på hur associationerna ser 

ut så formas varumärkesattityderna. Dessa associationer måste därför vara 

betydelsefulla, positiva och unika för ett varumärke för att gynnsamma 

varumärkesattityder och varumärkesvärdet ska främjas. Alla aspekter i relationen 

mellan kund och varumärke bidrar till associationer i kundens minne som i sin tur 

formar varumärkesattityder. 	

	

2.2.2 Associationer, attribut och kunskap	

Varumärken uttrycker olika attribut som kunder associerar varumärken med, vilket 

betyder att kunder konstruerar en särskild kunskap om olika varumärken (Rosenbaum-

Elliott, Percy & Pervan, 2015). Exempelvis kan en kund ha kännedom om att produkter 

från en särskild typ av varumärke är sockerfritt vilket är ett attribut för varumärket. Om 

detta är ett viktigt attribut för kunden så kommer attributet betraktas som en fördel för 

varumärket och skapa positiv varumärkesattityd. Den kunskap som kunden skapar 

genom associationer kan, i kombination med de känslor som en kund har för ett 

varumärke, underlätta för kunder i deras köpbeslut. Detta då kunskap om ett varumärke 
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inbringar känslan hos kunden av att denne känner varumärket och blir därför mer 

bekväm med det varumärket och sitt köpbeslut. O’Shaughnessy (2013) betonar dock att 

varumärkesattityder som är väldigt positiva eller negativa inte är tvingande drivkrafter 

utan att attityderna snarare fungerar som en bidragande faktor till kundens köpbeslut. 

Detta exemplifierar författaren med att en person med väldigt negativ attityd till att resa 

med flyg fortfarande kommer välja att resa med flyg framför ett sämre 

transportsalternativ. Ett motsatt exempel förklaras med en person med väldigt positiv 

attityd till olika produkter men som inte köper någon av dem för personen anser sig inte 

behöva dem. Författaren identifierar även brister i att mäta attityder då attityder i 

vardagen ofta mäts och bedöms utifrån beteende men vad som inte räknas med här är då 

människor låtsas och ett beteende inte är genuint. 	

	

2.2.3 Vikten av varumärkesattityd	

En kund som har format en positiv varumärkesattityd förlitar sig ofta på sin attityd 

eftersom denna reflekterar förtroende till varumärket, vilket mynnar vidare i 

varumärkeslojalitet (Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Dahlén, Lange och 

Rosengren (2017) menar på att varumärkesattityd är viktigt då det handlar om att 

kunder ska fatta tycke för ett företags specifika produkt. Författarna betonar även att 

attityden handlar om att kunder ska föredra ett varumärke framför ett konkurrerande 

varumärke. Detta är vad som är av störst betydelse gällande varumärkesattityd - den 

prioriteringen som kunder gör. I likhet med Rosenbaum-Elliotts, Percys och Pervans 

(2015) beskrivning av att varumärkesattityd består av kunskap och emotionella 

kopplingar så instämmer O’Shaughnessy (2013) med dessa två komponenter och 

tillägger även den tredje komponenten beteende. Författaren placerar de tre 

komponenterna i en hierarkisk ordning där utgångspunkten i kundens varumärkesattityd 

är kunskap. Denna kunskap leder till känslomässiga kopplingar till varumärket, vilket i 

sin tur resulterar i ett beteende hos kunden. Inom marknadsföring kan olika 

målsättningar skapas kring varumärkesattityder. Exempel på detta är att forma attityder 

där inga attityder finns, att förstärka existerande attityder samt att styra attityder i den 

riktning som blir till fördel för marknadsföringen. Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan 

(2015) argumenterar att varumärkesattityder är den mest väsentliga komponenten vid 

uppbyggning och utveckling av varumärkesvärde. Varumärkesattityder är en 

kombination av den kännedom en kund har om ett varumärke och vilken betydelse den 
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kännedomen har för kunden. Ju större betydelsen är för kunden, desto mer positiv blir 

kundens attityd till varumärket vilket förhöjer det upplevda varumärkesvärdet.  

	

Ahluwalia och Kaikati (2010) karaktäriserar olika nivåer av emotionella förhållanden 

som kunder kan ha till ett varumärke. Dessa typer av förhållanden rangordnas från att 

vara mindre betydelsefulla för en kund till att kunden är väldigt hängiven och trogen till 

varumärket. Ju starkare relation en kund upplever sig ha till ett varumärke, desto mer 

lojal tenderar den kunden att vara. Ahluwalia och Kaikati delar även in de olika typer av 

förhållanden mellan kunder och varumärken i två dimensioner. Den första dimensionen 

handlar om till vilken mån som ett varumärke överensstämmer med en kund i form av 

värderingar, självbild, målsättningar etc. Den andra dimensionen handlar om hur pass 

stark emotionell koppling ett varumärke har för en kund, såsom att en kund exempelvis 

upplever upprymdhet och passion för ett varumärke. Det är dock inte nödvändigt för 

dessa två dimensioner att korrelera med varandra. Vidare diskuterar Ahluwalia och 

Kaikati att kunders varumärkesattityd ofta påverkas av hur pass väl kunden upplever att 

ett varumärke överensstämmer med kunden själv. Attityden definieras även som 

kundens fullständiga utvärdering av varumärket, enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och 

Pervan (2015). Denna utvärdering förklaras vidare som en spegelbild av kundens 

kunskaper, antaganden och emotionella kopplingar till varumärket. 	

	

Kundens attityd till ett varumärke kan påverka hur kunden tar ställning till varumärken 

som väljer att alliera sig med varandra (Gürhan-Canli & Fries, 2010). En positiv attityd 

till varumärken gör att kunder är mer positiva till varumärken som allierar sig med 

andra varumärken, även om kundens kännedom är liten till det andra varumärket som 

det första varumärket väljer att alliera sig med. Tydlig och trovärdig kommunikation 

kan även förbättra kundens attityd till ett varumärke som väljer att alliera sig (Loken & 

John, 2010). Dåliga rykten kan skada varumärken genom att kunder ofta tenderar att tro 

rykten vilket genererar en negativ attityd till varumärken. 	
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Baserat på ovanstående teoridel har följande hypotes och operationaliserings-

tabell  formulerats: 	

	

H2: Branschutmärkelser påverkar kunders varumärkesattityd positivt.  	
 

Påstående Område Referens 

Jag upplever mig veta mer om en restaurang om 
den har fått en Guide Michelin-utmärkelse. 

Kunskap Rosenbaum-Elliott, 
Percy & Pervan 
(2015) 

Jag har positiva associationer till en restaurang 
med en Guide Michelin-utmärkelse.  

Association Rosenbaum-Elliott, 
Percy & Pervan 
(2015) 

Jag besöker gärna en restaurang som har fått en 
Guide Michelin-utmärkelse framför en 
restaurang som inte har fått samma utmärkelse.  

Favorisering Rosenbaum-Elliott, 
Percy & Pervan 
(2015) 

Jag känner mig glad/upprymd av att besöka en 
restaurang som har fått en Guide Michelin-
utmärkelse.  

Känslor Ahluwalia & Kaikati 
(2010) 

Tabell 2 Operationaliseringstabell för varumärkesattityd 

	

2.3  Varumärkeslojalitet 	

2.3.1 Definition av emotionell varumärkeslojalitet	

Varumärkeslojalitet innebär att kunden medvetet väljer ett varumärke framför andra 

alternativ (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016). Utöver upprepade köp krävs 

det att kunden har en positiv attityd gentemot varumärket. Lojaliteten ska därmed inte 

förväxlas med repetetiva köp som görs av vana, utan att det finns en specifik preferens 

till varumärket (ibid; O’Shaughnessy, 2013; Ekström, Ottosson & Parment, 2017). 

O’Shaughnessy (2013) menar vidare att kunder tenderar att anta sig lojala till 

varumärken de köper regelbundet. Även ifall kunderna hävdar att de mest troligt 

kommer att välja samma varumärke igen menar författaren att kundernas band till 

varumärket troligtvis inte baseras på emotionell hängivenhet. Hallberg (2004) 

identifierar fem olika steg av emotionell varumärkeslojalitet, där stegen går från ingen 

närvaro till en stark koppling till varumärket. Det första steget innebär att kunden inte 

har någon emotionell lojalitet till företaget. Detta till följd av att kunden varken är 

medveten eller har förståelse för varumärket. Steget efter benämns som närvaro och 

omfattar kunder som är bekanta med varumärket, men vars förståelse är begränsad. Med 
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detta menar Hallberg att den emotionella lojaliteten blir därmed minimal. Relevans och 

prestation omfattar de kunder som anser att varumärket möter deras behov och är 

anpassat till deras budget. Samtidigt anses även varumärket prestera på en acceptabel 

nivå. I detta steg börjar den emotionella lojaliteten att byggas upp. Nivån efter kallas 

fördel och kännetecknas av kunder som upplever att varumärket är av god kvalitet eller 

har andra attribut som tilltalar dem. På detta steg börjar varumärket att prioriteras 

framför andra alternativ på marknaden och den emotionella lojaliteten anses vara 

resonabel. Sista nivån, det vill säga nivån där det är en stark koppling mellan kund och 

varumärket, omfattas av kunder som ser det unika i varumärket och fördelarna med att 

använda det. På detta steg når den emotionella lojaliteten sin topp och kunderna älskar 

verkligen varumärket.	

	

2.3.2 Olika faktorer som påverkar varumärkeslojalitet 	

Ahluwalia och Kaikati (2010) identifierar tre faktorer som skapar varumärkeslojalitet: 

prestation, kontakten mellan varumärke och kund samt lojalitetsprogram. Den 

förstnämnda handlar om kundens upplevelse med varumärket. Författaren menar att 

företag kan vinna kundernas tillit genom att prestera bra över tid. Detta förväntas sedan 

att leda till att varumärkeslojaliteten utvecklas. En konsekvent varumärkesprestation och 

nivå är två faktorer som gör att lojaliteten utvecklas.  Kontakten mellan varumärke och 

kund handlar om till vilken grad kunden självbild matchar med varumärkets image. 

Denna aspekt anses vara av stor betydelse när två olika varumärken har liknande 

prestationsnivå. Till sist belyser författarna hur olika belöning- och lojalitetsprogram 

kan leda till varumärkeslojalitet hos kunderna. Denna typ av strategi uppfattas som 

defensiv och anses vara passade för företag som redan har en stor marknadsandel. Det 

finns även företag som använder sig av gratiserbjudanden för att skapa lojalitet bland 

kunderna (O’Shaugnessy, 2013). Dessa kunder blir inte nödvändigtvis lojala gentemot 

varumärket, utan väljer endast alternativet framför andra konkurrenter så länge de 

ekonomiska fördelarna finns. Detta innebär att företaget snarare hyr lojaliteten hos 

kunderna, istället för att skapa en genuin känsla hos dem. Det finns därmed en risk att 

förlora kunderna till följd av förändrat erbjudande. 	

	

2.3.3 Fördelar med varumärkeslojalitet 	

Hängivenheten hos kunderna är en värdefull tillgång för företaget (Solomon et al, 

2016). O’Shaughnessy (2013) belyser vikten av förtroende för att lojalitet ska uppstå. 
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Basen för lojalitet byggs nämligen upp på att tillit kombineras med antingen nostalgi 

eller positiva känslor. Det är mer förekommande att kunder blir varumärkeslojala 

gentemot företag som utför någon form av personlig service. Stabiliteten som ett 

varumärke kan innebära är efterfrågat av kunderna (Lindström, 2010). Eftersom att 

världen kan ses som föränderlig och i rörelse, söker kunder efter en motpol till detta. 

Varumärken därmed bidrar till ett igenkännande och en bekvämlighetskänsla för 

användarna. Kunder med starka lojalitetsband tenderar att reagera negativt vid 

förändring, framförallt ifall deras favoritprodukt genomgår ändring eller dras tillbaka 

(Solomon et al, 2016). Detta beskrivs vara en följd av det emotionella band som finns 

mellan kunden och varumärket, vilket har resulterat i kundens engagemang. 

Varumärkeslojalitet kan bidra till att kundernas känsla av risktagande minskar (Fill, 

2013). Riskerna kan vara kopplade till exempelvis produktens funktion och fysiska 

attribut samt kundens egna ego och sociala uppfattning. Solomon et al (2016) hävdar att 

en kunds lojalitet gentemot ett varumärke ger företaget konkurrensfördelar. Som 

konkurrerande företag på marknaden är det svårt att påverka kunder som redan är lojala 

mot ett annat företag. Även Aaker (2010) belyser värdet av varumärkeslojalitet och 

menar att vid försäljning av varumärken genererar en lojal kundbas högre intäkter. 

Författaren förklarar vidare att varumärkesvärdet ökar till följd av att kundbasen bidrar 

till att förutse potential för produktförsäljning och vinstmöjligheter för varumärket i 

fråga. 	

	

“Managers know that the best kind of loyalty is brand loyalty, not price loyalty or 

bargain loyalty...” - Kapferer (2012:1).	

	

2.3.4 Beslutsprocess och priskänslighet  	

Bertilsson och Tarnovskaya (2017) diskuterar att marknadsförare kan använda heuristik 

inom kundens beslutsprocess för att underlätta kundens val. Inom heuristik kan även två 

olika beslutregler skiljas åt: kompensatorisk beslutsregel och icke-kompensatorisk 

beslutsregel. Den kompensatoriska beslutsregeln innebär att kunden överväger alla 

attribut för exempelvis en vara och att kunden tillåter att ett eller flera attribut 

kompenserar för de andra attributen. Författarna exemplifierar detta med att en kund 

kan välja att köpa en särskild vara för att varan är rättvisemärkt framställt, även att 

denna vara visar sig vara dyrare än en jämförbar vara. Inom den icke-kompensatoriska 

beslutsregeln är attribut snarare rangordnade och otillfredsställande attribut kan inte 
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kompensera för andra attribut. För att byta perspektiv i exemplet innan så kommer 

kunden inte att välja den rättvisemärkt framställda vara då den överskrider kundens 

pristak, även att varan har ett attribut som kunden delvis åtrår. Vidare talar författarna 

för att beslut även kan koncentreras till att kunder ser till endast ett attribut såsom 

varumärke, pris, kvalitet etc. Ett specifikt attribut kan likväl användas som heuristik och 

underlätta kundens beslutsprocess. Baines, Fill och Page (2013) beskriver priskänslighet 

som ett mätinstrument som ser till försäljningsvolym i förhållande till prisförändringar. 

I samband med prishöjning eller sänkning mäts därmed försäljningsvolymen för att 

notera skillnader jämfört med tidigare prisnivå. Enligt Aaker (2010) är kundernas 

betalningsvilja ett sätt att mäta varumärkeslojalitet. Kunder som är lojala till varumärket 

antas vara villiga att betala premiumpriser, detta jämfört med priserna på 

konkurrenternas motsvarande eller liknande produkter.  

	

2.3.5 Prövningar och förändringar i lojalitet	

Kundernas lojalitet sätts på prov när produkten de tidigare köpt tillfälligt inte är 

tillgänglig (Solomon et al, 2016). Väljer kunden att vända sig till ett annat företag för att 

få tag på produkten tyder detta på att kunden är riktigt lojal gentemot varumärket, i 

jämförelse med att denne istället valt att köpa en motsvarande produkt från ett 

konkurrerande varumärke. De Chernatony, McDonald och Wallace (2011) hävdar dock 

att kunder som använder flera olika varumärken inte nödvändigtvis är illojala mot 

varumärkena. I dagens samhälle är det vanligt att kunderna växlar mellan olika 

varumärken inom samma produktkategori för att tillfredsställa olika specifika behov. 

Kundernas lojalitet har emellertid generellt sett har minskat (Ekström, Ottosson & 

Parment, 2017). Detta till följd av ett ökat intresse för variation och att prova nya 

produkter hos kunderna. Företag kan inte förlita sig på att nöjda kunder blir lojala. Även 

orättvisa kan leda till att varumärkeslojalitet brister (O’Shaughnessy, 2013). Detta sker 

då företag bryter mot rättvisenormer vilket resulterar i att kunden förlorar sin tillit till 

dem. Företag måste även beakta sitt beteende gentemot olika intressenter, detta då 

kunder tenderar att granska varumärken utifrån ett större perspektiv än endast deras 

egna relation med varumärket. När en lojal kund blir missnöjd behöver företaget 

omgående se över vad som har hänt för att reparera relationen (De Chernatony, 

McDonald och Wallace, 2011). Utöver detta så är det viktigt att företaget uppdaterar sig 

regelbundet om hur dessa kunder uppfattar varumärket. Solomon et al (2016) beskriver 

vidare att lojaliteten kan försvagas till följd av att kundens livssituation alternativt 
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självbild förändras. Lojalitet kan även minskas på grund av att kunden tröttnar på 

produkten eller väljer att söka sig till ett mer oförutsägbart alternativ. Dessa beteenden 

förekommer mer frekvent hos kunder som är på antingen bra humör eller är uttråkade. 

Kunden bryter då sitt lojala band gentemot varumärket och övergår till att bli mer 

varietetssökande.  

	

Baserat på ovanstående teoridel har följande hypotes och operationaliserings-

tabell  formulerats: 	

	

H3: Branschutmärkelser leder till ökad emotionell varumärkeslojalitet hos kunderna.	

	

Påstående Område Referens 

Jag är beredd att betala högre priser på 
restauranger som är med i Guide Michelin, 
jämfört med motsvarande restauranger utan 
utmärkelser. 

Betalningsvilja  Aaker (2010)  

Som konsument upplever jag mindre risk att 
bli besviken (exempelvis på mat, kvalitet, 
hygien osv) på en restaurang som är med i 
Guide Michelin.  

Risktagande  Fill (2013) 

Om en restaurang jag känner till skulle komma 
med i Gude Michelin, skulle mina känslor och 
hängivenhet till restaurangen förstärkas. 

Emotionellt 
band 

Ekström, Ottosson & 
Parment (2017) 

Mitt förtroende för en restaurang i Guide 
Michelin skulle troligtvis minska ifall 
restaurangen blev av med sin utmärkelse. 

Förtroende  O’Shaughnessy 
(2013) 

Tabell 3 Operationaliseringstabell för varumärkeslojalitet 

 
 
2.4 Kundens självbild 	

2.4.1 Identifiering med hjälp av varumärken	

Swaminathan, Ahluwalia och Stilley (2009) drar paralleller från relationspsykologi till 

kundens självbild. Författarna diskuterar utifrån en tillgivenhetsteori att en individ som 

karaktäriseras som bekymrad och ängslig tenderar att använda sig av externa 

hjälpmedel, såsom varumärkespersonlighet, för att förhöja sin självbild och för att 

hantera relationsproblem. Varumärkespersonlighet definieras av Aaker (1997) som en 

uppsättning av mänskliga karaktärsdrag som associeras med en typisk användare av ett 

särskilt varumärke. Detta förklarar Aaker med exemplet av att en personifiering av 

Absolut vodka beskrivs som en person i 25 års ålder som är cool och trendig. I kontrast 
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till de individer med bekymrad karaktär så tenderar individer av mindre bekymrad 

karaktär att inte förlita sig på externa hjälpmedel såsom varumärkespersonlighet. Detta 

eftersom att dessa individer har en bättre självbild och en mer positiv attityd till sitt 

självvärde (Swaminathan,  Ahluwalia & Stilley, 2009). Ett undantag finns i om 

varumärkespersonlighet är direkt riktad till dessa individer, då är individerna mer 

mottagliga för att relatera till varumärket.  

 

Swaminathan, Ahluwalia och Stilley (2009) resonerar så att det går att se samband 

mellan hur individer väljer olika varumärken beroende på hur individernas självbilder 

och sociala situationer ser ut. Individer tar således hjälp av varumärkespersonligheter 

för att individerna kan relatera till varumärket och för att de vill associera sig med 

varumärket. Författarna menar att då varumärkespersonlighet förser ett varumärke med 

mänskliga karaktärsdrag så underlättar detta förståelse för relationen mellan kund och 

varumärke. Detta sker genom bland annat att varumärkespersonlighet kan fungera som 

signalement för individer genom att hjälpa dem att projicera sin ideala självbild till 

andra. Solomon (2011) skiljer på kundens verkliga jag och kundens ideala jag. Det 

förstnämnda förklaras som de realistiska karaktärsdragen hos en kund medan det senare 

nämnda som den föreställning om sig själv som en kund vill uppnå. Solomon menar 

även på att individer väljer vad de vill konsumera av olika skäl relaterat till självbilden. 

Vissa produkter väljs för att individen finner en överensstämmelse till den produkten. 

Andra produkter väljs för att individen upplever att den ideala självbilden kan uppnås 

med hjälp av den produkten. 	

	

“We are attached to an object to the extent we rely on it to maintain our self-concept” 

(Solomon 2011:200).	

	

2.4.2 Varumärkesprisman 	

Kapferer (2012) diskuterar hur varumärken kan hjälpa kunder att finna och definiera sin 

egna identitet genom att varumärken kommunicerar egen karaktär, kultur, tro och 

tycken. Vidare presenterar författaren en varumärkesprisma (Brand identity prism), en 

modell med sex olika aspekter av vad varumärkesidentitet består av (Se bilaga A). 

Dessa aspekter indelas i ett internt respektive ett externt perspektiv. Varumärkets 

personlighet, kultur och självbild tillhör det interna perspektivet och fysiska kvaliteter, 

relationer och kundreflektioner tillhör det externa perspektivet. Varumärkets 
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personlighet har som funktion att representera hur varumärket hade varit som en person. 

Detta exemplifieras ibland av företag som med hjälp av en celebritet eller en fiktiv figur 

med särskilda karaktärsdrag representerar sitt varumärke. Fler funktioner som 

varumärkets personlighet fyller är i psykologiska aspekter såsom att kunder kan 

identifiera sig med och uttrycka sig med varumärket. 

 

Aspekten kundreflektioner förklarar Kapferer (2012) som att en varumärkesidentitet 

tenderar att skapa en image av sina kunder, såsom allmänheten uppfattar de kunderna. 

Exempelvis kan människor i allmänhet associera Nike med sportutövande och fysiskt 

aktiva människor. Kundreflektionen är ett resultat av vad ett varumärke kommunicerar 

och hur företaget bygger upp varumärket över tiden. Kundreflektionen bör dock inte 

förväxlas med ett företags målgrupp. Somliga kunder utnyttjar det faktum att vissa 

varumärken ger dem en särskild image eftersom de kunderna vill bli betraktade på ett 

särskilt sätt. Dessa kunder kan önska att tillhöra en specifik grupp, de vill identifiera sig 

själva med de attribut som allmänheten förknippar med ett särskilt varumärke. Detta blir 

följaktligen ett skäl för kunderna att välja ett särskilt varumärke över ett annat, vilket 

även blir en del av hur varumärket skapar värde för kunder.	

	

Då kundreflektioner handlar om den bild som allmänheten har av en kund som väljer ett 

särskilt varumärke så handlar varumärkesprismans självbild om hur samma kund 

betraktar sig själv. Kapferer (2012) förklarar detta som att genom den attityd kunder 

visar mot ett varumärke, utvecklar kunder en inre relation med sig själva. Vad denna 

självbild handlar om på ett djupare och möjligen mer omedvetet plan, är att varumärkets 

kunder skapar och utlovar samhörighet och uppmuntrar konversation med andra kunder 

av samma varumärke. Även Ahluwalia och Kaikati (2010) instämmer med detta och 

förklarar vidare att varumärken kan skapa grupper med gemensamma intressen och att 

detta i sin tur främjar relationen mellan kund och varumärke. Utvecklingen av denna 

relation härstammar ifrån att kunder kan identifiera sig med en identitet hos varumärket. 

Alternativt kan det handla om att varumärket upplevs relevant för kundens situation. 

Relationen kan även baseras på vad Ahluwalia och Kaikati benämner som kundens 

bredare identitet. Med detta menar författarna de människor med relation till kunden 

som utgör en stor del av kundens självuppfattning, såsom anhöriga och nära vänner etc.  
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Det finns en allmän kännedom för att kunder tenderar att forma starka relationer till 

varumärken som föreställer värden, personlighetsassociationer samt målsättningar som 

stämmer överens med kundens självuppfattning. Varumärken som har kongruens med 

kundernas självuppfattning kan ge kunderna en känsla av närhet till varumärket. Med 

kongruens kan även varumärket kommunicera kundernas attribut åt dem till andra 

människor. Torelli, Keh och Chiu (2010) talar för att varumärken innehar symboliska 

värden för kunder genom vilka kunderna delvis förlitar sig på för att identifiera sig 

själva. Vidare poängterar författarna att ett varumärke uppnår största möjliga resonans 

då kunder kan identifiera sig som mest och känna stor samhörighet för ett varumärke. 	

	

Baserat på ovanstående teoridel har följande hypotes och operationaliserings-

tabell  formulerats: 	

	

H4: Kunden identifierar sig med hjälp av branschutmärkelser.	

	

Påstående Område Referens 

Jag upplever att en restaurang som fått 
en Guide Michelin-utmärkelse 
överensstämmer med min egna 
självbild, mina målsättningar och 
värderingar etc.  

Kundens 
självbild 

Swaminathan,  Ahluwalia 
& Stilley (2009) 

Jag identifierar mig med de värden som 
jag upplever att Guide Michelin 
symboliserar. 

Kundens 
självbild 

Torelli, Keh & Chiu 
(2010) 

Genom att välja restauranger med Guide 
Michelin-utmärkelser känner jag att jag 
tillhör en särskild grupp.  

Kundreflektioner Kapferer (2012) 

Jag upplever att andra människor 
betraktar mig på ett särskilt sätt på grund 
av att jag väljer restauranger med Guide 
Michelin-utmärkelser.  

Kundreflektioner Kapferer (2012) 

Tabell 4 Operationaliseringstabell för kundens självbild 

 
2.5 Sammanställning av hypoteser 	

Baserat på den teoretiska referensramen har fyra hypoteser presenteras löpande. Nedan 

följer en sammanställning av dessa samt en modell över hur de är sammankopplade.	
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H1: Branschutmärkelser leder till ökad varumärkesmedvetenhet.	

H2: Branschutmärkelser påverkar kunders varumärkesattityd positivt.	

H3: Branchutmärkelser leder till ökad emotionell varumärkeslojalitet. 	

H3: Kunden identifierar sig med hjälp av branschutmärkelser. 

 

	

 
Figur 1 Redovisning för hypotesuppställning (egen modell)	

	 	



  
 

 22 

	

3 Metod	

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Metodvalen 

förklaras och motiveras med syftet att ge läsaren en ökad förståelse för studiens 

empiriska datainsamling. Metodkritik presenteras löpande genom hela kapitlet.	

3.1 En studie med kvantitativa och kvalitativa karaktärsdrag	

Åsberg (2001) argumenterar för att ett fenomens egenskaper som undersöks kan vara av 

kvantitativ eller kvalitativ data, men att den metod som används för undersökning inte 

kan begränsas till att klassificeras som en kvantitativ respektive kvalitativ metod. Vi 

instämmer med Åsbergs argument och begränsar oss därför inte till att rubricera vår 

metod som enbart kvantitativ eller kvalitativ, då vår studie har inslag av både en 

kvantitativ och en kvalitativ karaktär. Även Arbnor och Bjerke (2009) hävdar att ett 

metodval kan kombineras med tekniker som annars är typiska för en annan metod. 

Dessa kombinationer ska dock inte ske i den mån att studien förlorar sin struktur, utan 

istället användas med medvetenhet och kreativitet. Vår studie går att betrakta som en 

kvantitativ grund med kvalitativt inslag. 	

	

Denna studies insamlingsmetod kännetecknas av ett kvantitativt tillvägagångssätt då 

studien genomfördes medelst en enkätundersökning. Eftersom vårt syfte är att 

undersöka vilka eventuella effekter branschutmärkelser kan ha på varumärkes-

medvetenhet, varumärkesattityd och varumärkeslojalitet samt kundens självbild, anser 

vi att denna typ av studie genererar det underlag vi behöver. Kvantitativ datainsamling 

är dessutom användbar för generalisering (Bryman & Bell, 2017), vilket ansågs vara en 

fördel då vi undersöker branschutmärkelsers påverkan utifrån ett kundperspektiv. 

Alternativet som valdes bort i samband med valet av en kvantitativ insamlingsmetod är 

kvalitativ datainsamling. Dessa kännetecknas av en ökad flexibilitet och en minskad 

struktur (Bryman, 1997), vilket i sammanhanget för vår studie inte kändes som ett 

relevant val. Att välja bort en insamlingsmetod av kvalitativ karaktär motiveras vidare 

med att vi fann brister i att välja ett fåtal personer för djupgående intervjuer. Detta då vi 

ansåg att denna typ av datainsamling inte skulle skildra en rättvis och generell bild av 

verkligheten. Fler kvantitativa karaktärsdrag som kan appliceras på vår studie är att den 

kvantitativa forskningens relation som finns mellan teori och forskning (Patel & 
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Davidson, 2011). Denna relation syftar till att bekräftas genom hypotesprövning. De 

påståenden som undersökningen behandlar är utformade i förväg och studien är 

genomgående objektiv och har distans till undersökningens deltagare. 	

	

Genom denna studies insamlingsmetod så erhöll vi både kvantitativa och kvalitativa 

data. Studiens kvantitativa data omfattar de numeriska kodade svaren och den 

kvalitativa datan består av innebörden av svaren som undersökningen genererade. 

Grønmo (2006) argumenterar för att kvalitativ och kvantitativ data bör betraktas som 

kompletterande data till varandra, snarare än konkurrerande. Detta understryker 

ställningstagandet av att inkludera både kvantitativa hypotesprövningar och kvalitativa 

tolkningar av data. Bryman och Bell (2017) hävdar att ett kvalitativt analysperspektiv 

kan appliceras på kvantitativa studier. Även om vi valt att inte benämna vår studie som 

enbart kvantitativ, finner vi stöd i argumentet då det visar på att kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv kan kombineras. En djupare beskrivning av studiens kvalitativa 

analysmetod finns vidare  att läsa under 3.4.2 Kvalitativt perspektiv. 	

	

3.2 Vetenskapligt synsätt	

3.2.1 Deduktiv ansats 	

Inom kunskapsskapande finns det tre typer av forskningsansatser: abduktion, deduktion 

induktion. Bryman och Bell (2017) beskriver ett abduktivt synsätt som att teori och 

empiri varvas. Deduktion har sin utgångspunkt i teori som sedan jämförs med 

observationer och resultat. Vår studie har en övergripande deduktiv ansats, då vi började 

med att sammanställa en teoretisk referensram för att sedan genomföra vår 

undersökning. Med andra ord så testas olika teorier i praktiken (Long, 2007). Deduktion 

är vanligt inom kvantitativa datainsamlingar. I detta avseende går även studien att 

betrakta som vad Bryman och Bell (2017) beskriver som teoriprövande forskning. 

Denna typ av forskning består av att utforma hypoteser som baseras på tidigare teorier. 

Den induktiva ansatsen innebär att forskningen börjar med observationer och analyser i 

fält, för att sedan övergå till teorier (Befring, 1994). Andersen (2012) belyser emellertid 

att ett deduktivt och induktivt synsätt ofta samspelar i undersökningsprocessen, vilket 

innebär att det blir problematiskt att skilja på synsätten i praktiken. I vår studie skildras 

detta i form av att mindre modifikationer har genomförts på samtliga kapitel efter 

hand.  	
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3.2.2 Positivism 	

Andersson (2014) menar på att positivism syftar till att förklara ett fenomen. I enkelt 

uttryck kan positivism beskrivas som att forskare vill finna en orsak till en verkan. I 

likhet med denna teori, ämnar denna studie till att identifiera effekter av 

branschutmärkelser och med detta menar vi på att eventuella effekter är en verkan av 

branschutmärkelser. Bryman och Bell (2017) förklarar positivism som studier som tar 

utgångspunkt i naturvetenskapliga metoder. Detta förklarar författarna vidare som att 

inom positivism så anses den kunskap som är reell som den kunskap som kan bekräftas 

via olika sinnen. Grønmo (2006) uppmärksammar på att det finns kritik mot att 

kvalitativa studier kan undersökas enligt positivistiska undersökningsmetoder. 

Författaren menar dock själv på att det inte finns en absolut skiljelinje mellan positivism 

och kvantitativa studier, eller mellan icke-positivism och kvalitativa studier. Därmed 

finner vi stöd att kombinera ett positivistiskt synsätt till vår studie som både är av en 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. Positivism kan inkludera både deduktiva samt 

induktiva forskningsmetoder och en gemensam nämnare är att den vetenskap som 

presenteras är genomgående objektiv (Bryman & Bell, 2017). Patel och Davidson 

(2011) menar även på att positivismen härstammar från en verifieringsprincip som 

innebär att teoretiska uttalanden ska kunna återges i verifierbara observationer. Vår 

studie antar en positivistisk grund då enkätundersökningar genomförs och hypoteser 

formas ur sammanställd teori. Exempelvis, de numeriska värden som empirin ger i 

denna studie kan verifieras genom sinnen och ger således en säker kunskap som 

presenteras genom sammanställd statistik. 	

	

3.2.3 Hermeneutik 	

Hermeneutik beskrivs som positivismens motsats och kännetecknas ofta av kvalitativa 

forskningsstudier där forskaren vill skaffa sig förståelse för den helhet som blir mer än 

summan av delarna (Patel & Davidson, 2011). Således kan hermeneutik kännetecknas 

vid att forskare antar en holistisk uppfattning för att nå största möjliga förståelse. 

Alvesson och Deetz (2000) menar på att ett hermeneutistiskt synsätt ger utrymme för 

insikt av ett fenomen och en inriktning på det som är icke-uppenbart. Detta 

vetenskapliga synsätt skiljer sig även mot positivism genom att hermeneutik fokuserar 

på tolkningar och förståelse snarare än förklaringar (Bryman & Bell, 2017; Andersson, 

2014). Studien kompletteras med hermeneutistiska karaktärsdrag då teori och empiri 

tolkas och syftar till att förklara och förstå hur enkätsvar relaterar till teori. Genom att 
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delvis använda oss av detta synsätt genererar studien följaktligen andra kunskaper, vilka 

kommer ifrån att identifiera och tolka numeriska med icke-numeriska svar. Dessa 

kunskaper bidrar till vår uppsats som komplettering till den kunskap som blir exakt. 

Kompletteringen uppfyller således det behovet av kunskap som positivism inte kan ge. 

Genom tolkning av texter skaffar vi oss även en mer generell bild av det fenomen som 

undersöks. Därmed finner vi mening för att varken utesluta ett positivistiskt eller ett 

hermeneutistiskt synsätt, eftersom att båda synsätt hjälper oss i att bättre förklara en bild 

av verkligheten. 	

	

3.3 Datainsamling 	

3.3.1 Urval	

Att nå ut till hela populationer kan vara problematiskt och kostsamt (Edling & 

Hedström, 2003). Vår studie är delvis baserad på ett klusterurval som enligt Andersen 

(2012) är exempelvis val av stadsdelar och kommuner med mera. De klusterurval som 

användes i denna studie är val av orter, vilket i likhet vad Andersen förklarar gör 

metoden mindre kostsam samt enklare att genomföra. Orterna som valdes var Borgholm 

och Växjö samt transportsträckan mellan Kalmar och Växjö. Detta innebär att urvalet 

har delvis påverkas av bekvämlighetskriterier, vilket enligt Bryman (1997) är vanligt i 

undersökningar då inte hela populationer studeras. Växjö och Borgholm ligger i 

närheten av Kalmar, vilket gör att vi själva hade möjlighet att åka dit och samla in svar. 

Restaurangen PM & Vänner i Växjö och Hotell Borgholm i Borgholm har båda 

tilldelats varsin Michelin-stjärna (Guide Michelin, 2018a), vilket gör att vi anser att hela 

regionen är intressant för vår undersökning. Utifrån klusterurval så väljs sedan enheter 

ut från varje kluster (Svenning, 2003), vilket i denna studie innebär att vi systematiskt 

slumpmässigt frågade olika personer som befann sig på de två orterna samt personer 

som åkte tågsträckan mellan Kalmar och Växjö. Den systematiska slumpmässigheten 

betydde att vi frågade var tredje person som vi såg. Detta resulterar enligt Andersen 

(2012) att de tillfrågade som är med i urvalet har en viss distans till varandra. Denna 

urvalsmetod benämns även som fördelaktig då den enligt författaren är snabb och enkel 

att använda. 	

	

Studien har riktats till personer mellan 30 år och 69 år, som har anställning eller eget 

företag. Med tanke på att undersökningen delades ut i fält har samtliga respondenter rört 

sig i eller runt regioner som har en restaurang som är med i Guide Michelin. Vi ansåg 
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inte att ett specifikt intresse för restaurangbesök var nödvändigt hos respondenterna, då 

studien fokuserar på ett mer generellt perspektiv bland allmänheten. Vi valde dock att 

exkludera studenter ifrån undersökningen. Studiestödet för universitetsstudier i Sverige 

ligger förnärvarande på strax över 10 100 kronor per månad (Centrala Studiestöds-

nämnden, 2018). Detta gör att vi anser att studenter inte har ekonomin att besöka 

exklusiva restauranger. Då vår primära målgrupp var personer mellan 30 år och 69 år så 

valde vi även att utesluta pensionärer från denna grupp då pensionärer inte ansågs vara 

representativa för vårt urval. Även att den tidigaste åldern för att ta ut allmän pension i 

Sverige är vid 61 år (Pensionsmyndigheten, 2018) så svarade flertalet respondenter som 

tillhörde åldersgruppen 60-69 år att de hade anställning eller eget företag, vilket innebar 

att vi kunde behålla de flesta svar till vår undersökning av från den åldersgruppen. 	

	

3.3.2 Enkät	

Enkätundersökningar är både kostnads- och tidseffektivt (Bryman & Bell, 2017), vilket 

ansågs vara en fördel då studien genomfördes under en pressad tidsram och med 

begränsade monetära resurser. Resursbegränsningar kan påverka och vara styrande i val 

av metod (Andersen, 2012), vilket till viss del inträffade när enkätundersökningen 

valdes ut framför andra alternativ. Det är rekommenderat att göra en pilotstudie av en 

enkät innan den distribueras (Hagevi & Discovi, 2016). Innan enkäten delades ut fick 

därmed fyra utvalda testpersoner besvara den, för att sedan ge sin feedback på innehållet 

och dess utformning. Testpersonerna var inom samma åldersspann som målgruppen för 

undersökningen. Efter det sågs enkäten över tillsammans med den inkomna 

konstruktiva kritiken och justeringar samt förtydliganden genomfördes. Enkäten som 

distribuerades kan ses i sin helhet i bilaga B.	

	

Enkäten inleddes med fyra demografiska frågor gällande ålder, kön, huvudsaklig 

sysselsättning och tidigare besök på restauranger med branschutmärkelser. Med tanke 

på att frågor gällande inkomst kan uppfattas som känsligt (Ejlertsson, 2014), 

prioriterades frågan angående huvudsaklig sysselsättning framför denna. Detta ansågs 

vara ett relevant sätt att kategorisera upp respondenterna utan att riskera att göra dem 

obekväma med ekonomirelaterade frågor. Dessa fyra frågor följdes av ett påstående där 

respondenterna fick uppskatta ifall de kände till Guide Michelin väl.	
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Sammanlagt 15 påståenden ställdes gällande de fyra teoridelarna. För varje hypotes 

ställdes tre till fyra påståenden. Operationaliseringen för enkätfrågorna har presenterats 

under varje teoridel och finns att betrakta i sin helhet i bilaga C.  Enkäten bestod av 

stängda frågor, vilket minskar risker för missförstånd från respondenter (Svenning, 

2003). Denna typ av frågor kräver även kortare svarstid jämfört med enkäter med öppna 

frågor (Bryman & Bell, 2017). Även om informationen som samlades in inte var av ren 

kvantitativ karaktär, kunde en likertskala på 1-5 användas för att låta respondenterna 

uppskatta sina uppfattningar. Detta är en skala som frekvent används för att mäta 

respondenternas attityder (Andersen, 2012). Påståenden i enkäten grundades utifrån den 

teoretiska referensramen och inkluderade två variabler. Detta innebär att effekten av 

branschutmärkelser som undersöktes var inkluderad i påståendet. Vi är medvetna om att 

två variabler ofta mäts enskilt, för att sedan konstatera samband mellan dessa. För vår 

undersökning ansåg vi dock att det blev problematiskt att göra på detta sätt. Detta till 

följd av att vi anser att branschutmärkelse som enskild variabel inte gör sig lika mätbar 

som varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd osv. För att undersöka effekten av en 

branschutmärkelse ansåg vi därför att det var nödvändigt att inkludera påverkan i 

påståendet. 	

	

Utformningen av enkäten präglas delvis av en prioritet om att hålla undersökningen 

relativt kort. Med längre enkäter ökar risken för låg svarsfrekvens, eftersom att enkäten 

blir för tidskrävande att fullfölja för respondenterna (Hagevi & Viscovi, 2016). Det är 

viktigt att ta hänsyn till hur mycket tid respondenterna har att lägga på enkäten (Fink, 

2013). Vår distribueringsmetod gav inte möjligheten att vänta och fylla i enkäten vid ett 

senare tillfälle, vilket gjorde att en kortare enkät ansågs som nödvändigt för att få 

respondenter att genomföra den. Längden på enkätundersökningar påverkas även av vad 

det är som undersöks och vilken information som behövs i sammanhanget (ibid). 

Eftersom att vi anser att påståenden på enkäten var tillräckliga för att generera det 

underlag som krävdes för att uppnå syftet, kändes det fördelaktigt att inte lägga till fler 

frågor eller påståenden. 	

	

Validitet som kvalitetskriterium blir aktuellt för denna studie, då validitet syftar till att 

bedöma huruvida sammanställda resultat från en undersökning kan länkas samman eller 

inte (Bryman & Bell, 2017). Validitet svarar på om resultatet av en undersökning 

verkligen mäter vad som efterfrågas. I vår studie frågar vi oss om branschutmärkelser 
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påverkar varumärken eller inte, genom att från ett kundperspektiv undersöka kundernas 

uppfattningar kring varumärken som har blivit tilldelade en särskild branschutmärkelse. 

Med resultaten mäter vår undersökning således hur kunder har blivit påverkade i sin 

uppfattning om ett varumärke som har tilldelats en utmärkelse. I en utsträckning mäts 

även om utmärkelsen påverkar varumärket. Vi är medvetna om att vår undersökning 

berör ämnen som kan uppfattas som problematiska att undersöka. Kundens självbild är 

ett exempel på ett begrepp som skulle kunna uppfattas som vagt bland respondenterna. 

Efter bästa förmåga utformade vi därför frågor som skulle vara lätta att förstå samtidigt 

som de grundades på teorier. Vi finner därför till stor del validitet i undersökningen, 

samtidigt som vi är medvetna om att det finns brister. 	

	

3.3.3 Genomförande	

Det finns flera sätt att genomföra en enkätundersökning, exempelvis utskick via post 

eller elektroniskt utskick av webbenkät (Ejlertsson, 2014). Av budget- och 

möjlighetsskäl ansåg vi inte att dessa metoder var relevanta för vår undersökning, då vi 

inte hade tillgång till urvalsgruppens kontaktuppgifter. Insamlingen av data 

genomfördes därför i Borgholm och Växjö respektive på tågresor mellan Kalmar och 

Växjö och enkäten delades ut i fysisk form. Undersökningen genomfördes under sex 

dagar. Till en början delades enkäten ut utanför matvarubutiker och på torg, vilka vi 

anser är platser med mycket folk i rörelse. Dessa platser genererade dock inte tillräckligt 

med enkätsvar i förhållande till den spenderade tiden och de vanligaste ursäkterna för 

att inte svara på enkäten var “jag har inte tid…” och “inte nu..”. Detta resulterade i att 

insamlingsstrategin förändrades och istället fokuserades distributionen av enkäter till 

platser där människor inte är i rörelse. Tågresor mellan Kalmar och Växjö visade sig 

vara ett effektivt sätt att få in en stor mängd svar på kort tid. Majoriteten av de 

tillfrågade ställde upp på att svara. Totalt åkte vi tur och retur mellan Kalmar och Växjö 

fyra gånger på olika tidpunkter mellan kl 8:00-18:30. Samtliga tågresor genomfördes på 

vardagar. Genom att dela ut enkäterna personligen kunde vi svara på eventuella frågor 

från respondenterna och verifiera att enkäterna var ifyllda korrekt.	

	

Totalt svarade 315 personer på undersökningen. Av dessa svar var 211 relevanta för vår 

urvalsgrupp. Främsta anledningen till att enkäter inte togs med berodde på att 

respondenterna var för unga och/eller studerade. Genom att sortera bort dessa 104 svar 

minskar antalet insamlade svar i undersökningen markant. Detta skulle kunna ses som 
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en svaghet då svaren som analyserades var betydligt färre än de som samlades in. Vi 

anser dock att det är en styrka att ha ett mer segmenterat urval, i jämförelse med att 

acceptera svar från samtliga åldrar. Genom att ställa krav på respondenter anser vi att 

det blir möjligt att ge en mer beskrivande bild av målgruppen och deras uppfattningar. 

Det interna bortfallet hamnade på fyra respondenter vilket innebär ca 2%. Detta kan till 

största del förklaras med att personen skulle gå av tåget och inte hade möjlighet att 

slutfölja enkäten. Antal svar som togs vidare för analys blev därmed 207. Ålders- och 

könsfördelning presenteras nedan i frekvenstabeller. 	

	

Ålder Frekvens Procent 

30-39 år 49 23,7 

40-49 år 61 29,5 

50-59 år 68 32,9 

60-69 år 29 14,0 

Total 207 100,0 

Tabell 5 Redovisning av fördelningen av respondenternas ålder 

 
	

	

	

	

	

	

	

För att få en bättre bild av respondenternas distans till restauranger med bransch-

utmärkelse så tillämpades en fråga gällande besök på en restaurang med bransch-

utmärkelse. Respondenterna fick svara på ifall de besökt en sådan restaurang den 

senaste året, vilket gav ett varierande utfall (se tabell 7). Vi lät även respondenterna 

uppskatta på en skala 1-5  huruvida de kände till Guide Michelin väl, vilket fick ett 

medelvärde på 3,290. 	

	

	

Kön Frekvens Procent 

Kvinna 135 65,2 

Man 70 33,8 

Annat 1 0,5 

Vill ej uppge 1 0,5 

Total 207 100,0 

Tabell 6 Redovisning av fördelningen av respondenternas könstillhörighet 
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Har du besökt en restaurang med branschutmärkelse senaste året? Frekvens Procent 

Ja 92 44,5 

Nej 60 29,0 

Kanske 24 11,5 

Vet inte 31 15,0 

Total 207 100,0 

Tabell 7 Redovisning av respondenternas eventuella besök på en restaurang med bransch-
utmärkelse 

 
3.3.4 Sekundärdata 	

Sekundärdata beskrivs av Bryman och Bell (2017) som data som andra forskare, 

institutioner eller organisationer har samlat in och bearbetat. Vad som nämns som en 

fördel med att använda sig av sekundärdata till egen forskning är att det är tids- och 

resursreducerande framför alternativet att använda primärdata. I kapitel 1. Inledning har 

vi använt oss av olika nyhetsartiklar och internetsidor för att ge en aktuell bild av ämnet. 

Detta ansåg vi var nödvändigt då tidigare forskning kring branschutmärkelser är väldigt 

begränsad. Sekundärdata har även använts i kapitel 4. Resultat för att ge läsaren en ökad 

förståelse om branschutmärkelsen som har använts som exempel i datainsamligen. I 

största möjliga utsträckning har vi prioriterat att hämta uppgifter direkt från företagens 

egna hemsidor, detta för att undvika tredje parter som delar delat information om ämnet. 

Vi har genom hela arbetets gång granskat samtliga sekundärkällor kritiskt. Det är viktigt 

att se till när källan publicerades, av vem, under hur lång tidsperiod och geografisk skala 

vid användning av sekundärdata (Long, 2007). De sekundärkällor som figurerar i 

uppsatsen har därmed granskats utifrån dessa aspekter. Vi har dock inte fastställt 

kriterier för användningen utav sekundärdata, utan istället kontrollerat varje källa enskilt 

och för att  sedan använda de källor som vi anser bidrar med värde till uppsatsen. 	

	

3.4 Analysmetod	

Andersen (2012) definierar att analysera som att dela upp de enskilda delarna i en helhet 

och att studera delarnas relation till varandra samt relationen till helheten. En analys 

förklaras således vara en förenkling för att underlätta förståelse för helheten av ett 

objekt. Hur en analys utformas styrs av problemformuleringen där irrelevant data 

utesluts och frågor som ska besvaras formuleras. Det är även problemformulering som 

banar väg för vilka analystekniker som används genom bestämmelse av den typ av data 
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som samlas in samt vilken form av kunskap som en studie ämnar att producera. Denna 

studie kombinerade ett kvantitativt med ett kvalitativt analysperspektiv, vilka 

presenteras nedan. 	

	

3.4.1 Kvantitativt perspektiv	

Den kvantitativa analysteknik som användes i denna studie består till att börja med av 

två olika steg som rekommenderas av Andersen (2012) och vad som benämns som 

klargörande av data. Det första steget innefattar granskning av enkätsvar med syfte i att 

uppmärksamma på eventuella fel i undersökningen såsom att respondenter har 

missförstått eller inte besvarat delar av enkäten etc. Det andra steget behandlar kodning 

där varje enkätfråga är tilldelad ett siffervärde och ger således varje svar ett siffervärde. 

Kodning kan användas till både kvalitativa och kvantitativa undersökningar och syftar 

till att svar kvantifieras för att data ska kunna bearbetas (Svenning, 2003). Att använda 

kodning i kvantitativa undersökningar är fördelaktigt då svaren omvandlas till siffror 

och ger samma resultat oberoende av vem som tolkar svaren. Den insamlade datan 

analyserades vidare i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Vid 

analysering av kvantitativt arbete används ofta analysprogrammet SPSS för att behandla 

data från exempelvis enkätundersökningar (Andersen, 2012). SPSS användes i denna 

studie för att identifiera reliabilitet (intern konsistens), frekvenser, medelvärden, median 

och konfidensintervall. Samtliga SPSS-tabeller finns tillgängliga i bilaga D. 	

	

Reliabilitet är ett kvalitetskriterium för bedömning av forskning och begreppet handlar 

om tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2017). Mer specifikt förklaras reliabilitet som 

huruvida en undersökning som upprepas får samma utfall som den föregående 

undersökningen. Reliabilitet svarar på om utfall och resultat är slumpmässiga, tillfälliga 

eller konsistenta. Definitionen av reliabilitet är pålitlighet, stabilitet och tillförlitlighet. 

Då vi använder oss av en kvantitativ insamlingsmetod så finner vi relevans för 

reliabilitet. Eftersom enkätundersökningen består av stängda frågor så utesluts möjlighet 

till att tolka olika svar från respondenterna. Undersökningen är således även oberoende 

av personen som samlar in svaren från enkäterna och kan därför generera lika svar vid 

ett upprepat försök. Befring (1994) beskriver reliabilitet som en mätningsgrad av 

precision och eventuella fel och denna studie använder en konfidensintervall med en 

felmarginal på 5% vilket minskar risken för mätfel. I studien mättes inre konsistens 

genom Cronbachs Alfa. Detta mått används för att mäta hur väl frågor är 
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sammankopplade med varandra (Connelly, 2011). Måttspannet går från 0,0 till 1,0 där 

0,7 anses vara gränsen för en tillräckligt stark sammankoppling. Samtliga 

huvudkategorier i studien, det vill säga varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd och 

varumäkeslojalitet samt kundens självbild erhöll ett Cronbachs Alfa på över 0,8. Forster 

och Ogden (2012) hävdar att en svaghet med att mäta den inre konsistensen är att höga 

värden enklare erhålls vid många frågor. Vi anser dock att antalet frågor inte varit till 

vår fördel i mätningen, då vi endast har tre respektive fyra frågor per dimension. 	

	

Följaktligen används en univariat analysmetod. Andersson (2012) beskriver detta 

tillvägagångssätt som när en enskild variabel används för att undersöka förhållandet till 

undersökningsenheterna. Att räkna ut medelvärde innebär att identifiera ett genomsnitt 

på numeriska svar (Fink, 2013). Detta gjordes på samtliga påståenden med en 

likertskala i samband med att konfidensintervallet räknades ut. Branschutmärkelsers 

effekt på varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd osv är inte av kvantitativ karaktär. 

Vi är medvetna om att relevansen i att räkna ut medelvärdet på variabler av kvalitativ 

karaktär kan ifrågasättas. För vår studie anser vi dock att medelvärdet är nödvändigt för 

att tolka enkätsvaren. Med tanke på att enkäten innehöll en numerisk skala som 

kompletterades med riktlinjer, anser vi trots allt att medelvärdet skildrar 

respondenternas uppfattningar.  	

	

Skalan som respondenterna tog ställning till på enkäten delades upp enligt nedan.  

	

1 Stämmer inte alls 

2 Stämmer till stor del inte 

3 Neutral 

4 Stämmer till stor del 

5 Stämmer mycket väl 

Tabell 8 Redovisning av likertskala 

 
I resultatet presenteras även medianen för hypotesområderna. Denna har ingen effekt på 

huruvida hypotesen bekräftas eller förkastas, utan används istället för att ge en ökad 

beskrivning av resultatet. Att redovisa både medelvärde och median, kan enligt Eggeby 

och Söderberg (1999) leda till en ökad informativitet.	
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För att vidare analysera svaren identifierades ett tröskelvärde på 3,0, vilket är den gräns 

som vi ansåg vara tillräcklig för att styrka ökande en effekt mellan variablerna i 

påståendet. Svaren på enkäten rankades 1-5, vilket gör att värden över 3,0 ansågs vara 

tillräckligt för att bekräfta hypoteserna. I enkäten framgick det tydligt, enligt tabellen 

ovan att värdet 3,0 var av neutral karaktär. Eftersom att 3,0 rankades som neutralt, 

accepteras hypoteserna genom att konfidensintervallets nedre gräns (95%) är övre 

tröskelvärdet. Konfidensintervall används för att beräkna precision och räkna ut en 

accepterad felmarginal (Denscombe, 2016). Genom att se till konfidensintervallets 

förhållande till tröskelvärdet, anser vi att vi kan finna mer stöd till att bekräfta 

hypoteserna jämfört med att endast använda medelvärde. 	

	

3.4.2 Kvalitativt perspektiv	

Efter att enkätsvaren analyserades utifrån ett kvantitativt perspektiv, följer en kvalitativ 

analys där betydelsen av den insamlade datan varvas med teorier i syfte att ge en utökad 

förståelse för resultatet och dess betydelse. Genom att använda både kvalitativ och 

kvantitativa analysmetoder kan förståelsen för ett studieobjekt öka (Hjerm & Lindgren, 

2014). I vår studie används analysmetoderna i kompletterande syfte. Denna typ av 

strategi kallas Concurrent nested strategy och är fördelaktig för att ge en mer ingående 

beskrivning av studien (ibid). 	

	

Vi anser att en kombination av både numeriska och icke-numeriska resultat bidrar till en 

bättre förståelse för vår studie, vilket ligger till grund för varför även en kvalitativ 

analys utfördes. Kvalitativ analys underlättar förståelsen för hur fenomen hänger 

samman (Grønmo, 2006), vilket gör att vi kan utveckla resultatet från den kvantitativa 

analysen. Genom att vidare analysera resultatet utifrån ett kvalitativt perspektiv, med 

fokus på att tolka dess betydelse kunde en mer beskrivande bild ges. Tolkningarna 

gjordes både på påståendenas enskilda värden och på värdena inom samma huvudtema. 

I analysen användes även teorier för att ge stöd, bidra med möjliga förklaringar eller för 

att ifrågasätta resultatet. Det kvalitativa perspektivet fungerar därför i denna studie som 

en kompletterande komponent. Den kvalitativa analysprocessen inleddes med att 

systematiskt gå igenom bakomliggande teorier tillsammans med resultatet från den 

kvantitativa analysen. Genom denna process blev det möjligt att identifiera ytterligare 

kopplingar mellan teori och resultat samt utveckla att förklaringar till utfallet av studien.  
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4  Resultat	

I kapitel fyra presenteras och förklaras insamlad statistik i tabeller som tydligt visar 

antal respondenter till enkäten, medelvärde och median i svar av påståenden samt 

konfidensintervaller till respektive teoriområde. 	

	

Som tidigare nämnt består denna studies empiriska material av en enkätundersökning 

som innefattar både kvantitativ och kvalitativ data. Enkätundersökningen berör fyra 

huvudområden baserade på relevant teori: varumärkesmedvetenhet, varumärkesattityd, 

varumärkeslojalitet samt kundens självbild. Påståenden till respektive teoriområde är 

uppställda i samma ordning som förekom i den fysiska enkät som delades ut och 

presenteras tillsammans med värden och antalet respondenter (N). Alla påståenden 

handlar om Guide Michelin som förklaras under 1.4 Avgränsningar som studiens fokus 

och exempel för branschutmärkelse. För att ge en bättre förståelse för Guide Michelin 

inleds empirin med en kort sammanställning av utmärkelsen. Det empiriska materialet 

som presenteras nedan enligt följande statistik och text har för avsikt att visa 

datainsamlingen på ett övergripande och lättförståeligt sätt. Resultatet från 

enkätundersökningen redovisas i medelvärde, median och konfidensintervall (95%). 

Tröskelvärdet 3,0 som har redovisats för i kapitel 3.4.1 Kvantitativt perspektiv benämns 

genomgående i detta kapitel för att studiens läsare ska kunna förhålla sig till ett värde 

genom hela empirin. 	

	

4.1 Introduktion till Guide Michelin 	

Andre och Edouard Michelin grundade år 1889 ett däckföretag och utvecklade därefter 

en guide till var resenärer kunde finna bland annat mat, logi och kartor respektive 

information gällande däckbyte (Guide Michelin, 2018b). Med åren utvecklades guiden 

och år 1920 kom den första betalversionen av guideboken.  Idag är det möjligt för 

restauranger att belönas med en eller flera så kallade Michelinstjärnor.  
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Guide Michelin betygsätter restauranger med ett stjärnsystem (Guide Michelin, 2018c).  

Rankningen går från en till tre stjärnor där tre är högst betyg. Betygen förklaras enligt 

följande:  

	
 

  High quality cooking, worth a stop 
	

  Excellent cooking, worth a detour 
	

  Exceptional cuisine, worth a special journey (ibid)	

	

I dagsläget, år 2018 är Guide Michelin verksamma i över 30 länder (Guide Michelin, 

2018d). Totalt har över 30 000 000 guideböcker sålts världen över och över 30 000 

företag har erhållit en eller flera stjärnor. I nuläget är det 21 restauranger i Sverige som 

har erhållit en Michelin-stjärna (Guide Michelin, 2018e). Motsvarande siffror för två 

respektive tre stjärnor är fyra och en.  	

	

4.2 H1: Branschutmärkelser leder till ökad varumärkesmedvetenhet 	

Förändringar i varumärkesmedvetenheten undersöktes genom tre olika påståenden i 

enkäten. Medelvärdet på de enskilda påståendena presenteras i tabellen nedan. 	

	

Påstående N Medelvärde 

1. Jag har hört talas om att en eller flera restauranger har kommit 

med i Guide Michelin, exempelvis i en artikel, i en dagstidning 

eller genom rekommendationer från vänner. 

207 3,490 

2. Jag skulle kunna känna igen namnet på en eller flera 

restauranger med Michelin-utmärkelse som jag har hört talas om. 

207 2,633 

3. Jag kan namnge en eller flera restauranger som är med i Guide 

Michelin. 

207 2,488 

Tabell 9 Redovisning av medelvärden för varumärkesmedvetenhet 

 
De enskilda resultaten på påståendena gällande varumärkesmedvetenhet visar på att det 

finns moderata tendenser till att respondenterna har exponerats för restauranger som 

kommit med i Guide Michelin tidigare. Medelvärdet gällande tidigare exponering 

landar på 3,49, vilket är 0,49 över tröskelvärdet. På påståendet gällande igenkänning av 

varumärket ligger medelvärdet på 2,633, vilket tyder på en svag tendens bland 
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respondenterna att inte tro sig kunna känna igen namnet på den eller de restauranger 

som de har hört talas om. Förmågan att kunna uppge namnet på en eller flera 

restauranger i Michelin Guiden är ytterligare lite svagare. Medelvärdet på 2,488 vittnar 

om att färre respondenter anser att de kan namnge restaurangerna, i jämförelse med de 

som känner igen namnet. 	

 

En sammanställning av värdena för samtliga tre påståenden kopplade till varumärkes-

medvetenhet presenteras i tabellen nedan. 	

	
N 207 

Medelvärde 2,8712 

Median 2,6667 

Konfidensintervall (95%) 2,7005 - 3,0418 

Tabell 10 Sammanställning av värden för varumärkesmedvetenhet	

 

Givet att tröskelvärdet för att att hypoteserna ska accepteras är 3,0, förkastas H1 (2,8712 

< 3). Konfidensintervallets övre gräns är 0,0418 över tröskelvärdet, vilket i samman-

hanget inte anses tillräckligt för att stödja hypotesen.	

	

4.3 H2: Branschutmärkelser påverkar kundens varumärkesattityd 

positivt. 	

Resultatet som presenteras i tabell 11 är en sammanställning av den del utav utförd 

enkätundersökning som berör teorikapitlet 2.2 Varumärkesttityd.  
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Påstående N Medelvärde 

1. Jag upplever mig veta mer om en restaurang om den har fått 

en Guide Michelin-utmärkelse. 

207 2,280 

2. Jag har positiva associationer till en restaurang med en 

Guide Michelin-utmärkelse. 

207 3,174 

3. Jag besöker gärna en restaurang som har fått en Guide 

Michelin-utmärkelse framför en restaurang som inte har fått 

samma utmärkelse.  

207 2,831 

4. Jag känner mig glad/upprymd av att besöka en restaurang 

som har fått en Guide Michelin-utmärkelse. 

207 2,903 

Tabell 11 Redovisning av medelvärden för varumärkesattityd 

 
Påstående 1, 3 och 4 visar på ett medelvärde som ligger under studiens tröskelvärde 

men är förhållandevis nära detta tröskelvärde. Medelvärdet till påstående 2 ligger på 

3,174 och hamnar därför över tröskelvärdet vilket betyder att flertalet respondenter 

säger sig instämma mer än mindre till att ha positiva associationer till restauranger som 

har fått en Guide Michelin-utmärkelse. 	

	

Nedan följer det totala medelvärde, median samt konfidensintervall för respondenternas 

svar av de påståenden som berör teori om varumärkesattityd. 	

	

N 207 

Medelvärde 2,7971 

Median 2,7500 

Konfidensintervall (95%) 2,6507 - 2,9435 

Tabell 12 Sammanställning av värden för varumärkesattityd 

 
Medelvärdet för svaren i denna kategori visar på 2,7971. Konfidensintervallens värde 

skattas mellan 2,6507 - 2,9435 vilket betyder att flertalet respondenter instämmer 

mindre än mer på de påståenden gällande varumärkesattityd. Då gränsvärdet för att 

bekräfta en hypotes enligt denna studie bör vara konfidensintervallets nedre gräns > 

3,0, så kan hypotesen gällande varumäkesattityd inte bekräftas. Med andra ord, kan 

svaren från enkätundersökningen inte bekräfta att branschutmärkelser påverkar kundens 

varumärkesattityd positivt.  
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4.4 H3: Branschutmärkelser leder till ökad emotionell 

varumärkeslojalitet 	

Varumärkeslojalitet undersöktes genom fyra påståenden som berörde kundernas 

betalningsvilja, förtroende, risktagande och känslomässiga koppling. Medelvärdet på de 

enskilda påståendena presenteras i tabellen nedan. 	

	

Påstående N Medelvärde 

1. Jag är beredd att betala högre priser på restauranger som är 

med i Guide Michelin, jämfört med motsvarande restauranger 

utan utmärkelser. 

207 2,976 

2. Mitt förtroende för en restaurang i Guide Michelin skulle 

troligtvis minska ifall restaurangen blev av med sin utmärkelse. 

207 2,807 

3. Som konsument upplever jag mindre risk att bli besviken 

(exempelvis på mat, kvalitet, hygien osv) på en restaurang som är 

med i Guide Michelin. 

207 3,184 

4. Om en restaurang jag känner till skulle komma med i Guide 

Michelin skulle mina känslor och hängivenhet till restaurangen 

förstärkas. 

207 3,256 

Tabell 13 Redovisning av medelvärden för varumärkeslojalitet 

 
Av de enskilda värdena ovan går det att notera att påståenden gällande risktagande och 

känslor hamnar över tröskelvärdet, medan påståenden som berör betalningsviljan och 

förtroende ligger strax under. Samtliga svar ligger inom ett par decimaler till 

tröskelvärdet, vilket innebär att  svaren inte uttrycker ett starkt medhållande åt någon av 

sidorna. 	
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N 207 

Medelvärde 3,0556 

Median 3,2500 

Konfidensintervall (95%)  2,9119 - 3,1992 

Tabell 14 Sammanställning av värden för varumärkeslojalitet 

 
Medelvärdet för denna kategori ligger på 3,0556 vilket är högre än tröskelvärdet 

(3,0556 > 3). Detta betyder på att respondenternas varumärkeslojalitet gör en blygsam 

ökning till följd av en branschutmärkelse. Konfidensintervallet ligger däremot delvis 

under tröskelvärdet vilket gör att en generell slutsats gällande ökad lojalitet inte kan 

dras. Resultatet blir därmed att hypotesen gällande ökad varumärkeslojalitet förkastas.  	

	

4.5 H4: Kunden identifierar sig med hjälp av branschutmärkelser	

Resultatet som presenteras nedan är en sammanställning av den del utav utförd 

enkätundersökning som berör teorikapitlet 2.4 Kundens självbild. 	

	

Påstående N Medelvärde 

1. Jag upplever att en restaurang som fått en Guide Michelin-

utmärkelse överensstämmer med min egna självbild, mina 

målsättningar och värderingar etc. 

207 2,464 

2. Jag identifierar mig med de värden som jag upplever att Guide 

Michelin symboliserar. 

207 2,319 

3. Genom att välja restauranger med Guide Michelin-utmärkelser 

känner jag att jag tillhör en särskild grupp. 

207 1,932 

4. Jag upplever att andra människor betraktar mig på ett särskilt sätt 

på grund av att jag väljer restauranger med Guide Michelin-

utmärkelser.  

207 1,729 

Tabell 15 Redovisning av medelvärden för kundens självbild 

 
Utifrån denna tabell går det tydligt att se att samtliga svar på ovanstående påståenden får 

ett medelvärde som ligger under tröskelvärdet 3,0. Detta betyder att respondenter 

tenderar att inte samtycka särskilt mycket i att de som kunder identifierar sig med 

branschutmärkelser. Vidare talar detta för att hypotes 4 kan förkastas eftersom medel-

värdet inte överstiger tröskelvärdet på något av påståendena.  	
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Nedan följer det totala medelvärde, median samt konfidensintervall för respondenternas 

svar av de påståenden som berör teori om kundens självbild. 	

	

N 207 

Medelvärde 2,1111 

Median 2,0000 

Konfidensintervall (95%) 1,9835 - 2,2387 

Tabell 16 Sammanställning av värden för kundens självbild 

 
I denna tabell visas ett tydligt totalt medelvärde för enkätsvaren som ligger under 

tröskelvärdet; 2,111 < 3,0. Konfidensintervallen är förhållandevis låg mellan värdena 

1,9835 - 2,2387 vilket visar på att svarsfördelningen på likertskalan 1-5 till påståenden 

rörande kundens självbild inte skiljer sig märkbart. Med andra ord samtycker de flesta 

respondenter och besvarade dessa påståenden med förhållandevis låga svarsiffor på 

enkätens likertskalor rörande denna del av studien. Denna låga kondifensintervall 

innebär att hypotesen förkastas (1,9835 < 3,0). 	

	

4.6 Sammanfattning av hypotesernas utfall	

Nedan följer en överskådlig sammanställning av hypoteserna och deras utfall. 	

Hypotes Bekräftad/förkastad 

Branschutmärkelser leder till ökad varumärkesmedvetenhet. Förkastad 

Branschutmärkelser påverkar kunders varumärkesattityd 

positivt. 

Förkastad 

Branchutmärkelser leder till ökad emotionell 

varumärkeslojalitet.  

Förkastad 

Kunden identifierar sig med hjälp av branschutmärkelser  Förkastad 

Tabell 17 Redovisning för utfall av hypoteser	
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5 Empirisk och teoretisk analys	

I följande kapitel presenteras studiens analys som har utformats utifrån hur presenterad 

teori och empiri står i relation till varandra. Analyskapitlet är i likhet med teorikapitlet 

uppdelat efter respektive teoridel vilket get analyskapitlet fyra huvuddelar som även 

följer samma ordning som teorikapitlet. 	

	

5.1 Varumärkesmedvetenhet	

Aaker (2010) hävdar att kundens tidigare exponering av varumärket är av större 

betydelse än detaljerna som denne sedan kommer ihåg kring händelsen. Utifrån 

undersökningen framgick en svag positiv tendens i att tro sig ha hört talas om att 

restauranger kommit med i Guide Michelin. Påståendet Jag har hört talas om att en 

eller flera restauranger har kommit med i Guide Michelin, exempelvis i en artikel, i en 

dagstidning eller genom rekommendationer från vänner erhöll ett medelvärde på 3,490. 

Baserat på vikten som Aaker (2010) lägger på tidigare kontakt med varumärket, skulle 

detta i sig kunna innebära positiva effekter för företagen som exponeras i samband med 

att de får en Michelin-utmärkelse. Heding, Knudtzen och Bjerre (2016) menar dock att 

upprepade exponeringar av varumärket är en förutsättning för att varumärkes-

medvetenheten ska öka. Med tanke på att respondenternas uppfattning var över 

neutralgränsen på påståendet gällande ifall de har hört talas om att restauranger har 

kommit med i Guide Michelin, går det att se detta som ett litet steg i exponeringen av 

varumärket. Heding, Knudtzen och Bjerre (2016) poängterar emellertid verkligen vikten 

av den upprepade exponeringen av varumärket, vilket innebär att medvetenheten skulle 

kunna begränsas till följd av att exponeringen endast sker vid enskilda tillfällen. Detta 

gör att det går att ifrågasätta huruvida exponeringen av restaurangen sker tillräckligt 

många gånger i samband med branschutmärklelsen för att gynna deras varumärkes-

medvetenhet.  

	

Enligt resultatet från studien framgick det att respondenterna tog svagt avstånd från att 

tro sig kunna känna igen namnet på en restaurang i Guide Michelin, vilket kan vara en 

följd av Heding, Knudtzen och Bjerres (2016) teori om krav på upprepad exponering. 

Medelvärdet på påståendet Jag skulle kunna känna igen namnet på en eller flera 

restauranger med Michelin-utmärkelse som jag har hört talas om är 2,633. Detta 
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resultat är därmed i enighet med tidigare ifrågasättande gällande tillräcklig exponering. 

Att kunna namnge varumärket kräver större ansträngning från kunderna, jämfört med att 

endast kunna känna igen varumärket (Aaker, 2010). Detta framgick i undersökningen då 

påståendet gällande ihågkomst av varumärke fick ett något lägre medelvärde än 

påståendet gällande igenkänning, vilket till viss del kan förklaras av teorin om 

ansträngning. Påståendet Jag kan namnge en eller flera restauranger som är med i 

Guide Michelin har ett medelvärde på 2,488. Enligt Heding, Knudtzen och Bjerre 

(2016) är dock betydelsen av att kunna namnge varumärket av större betydelse vid 

beslut som inte fattas i butik, vilket skulle kunna vara fallet när en kund bestämmer sig 

för att besöka en restaurang. Att respondenterna förmedlar ett visst avstånd från att 

kunna namnge en restaurang i Guide Michelin kan därmed tolkas som mindre 

fördelaktigt för restaurangerna som har fått utmärkelsen.  

	

Det sammanställda resultatet gällande varumärkesmedvetenhet visade på att en 

utmärkelse från Guide Michelin inte leder till en ökad varumärkesmedvetenhet. Detta 

resultat går därmed emot Da Silva Lopes (2016) som hävdar att tredje parts 

rekommendationer kan vara ett effektivt sätt för företag att öka varumärkes-

medvetenheten. En förklaring till varför varumärkesmedvetenheten inte ökat skulle 

kunna grunda sig i Wang och Muehlings (2015) teori om att det framför allt är 

mindervärdiga varumärken som gynnas av tredje parts rekommendationer. För vår 

studie skulle detta kunna innebära att de restauranger som kommer med i Guide 

Michelin redan kategoriseras som högklassiga. Detta är dock inget som går att 

säkerhetsställa, eftersom att respondenterna inte ombads att klassificera olika 

restaurangers varumärken. Baserat på teorierna från Wang och Muehling (2015) kan det 

dock ses som en möjlig förklaring till utfallet. 	

	

5.2 Varumärkesattityd	

Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) menar på att varumärkets värde från 

kundens perspektiv är delvis bestående av varumärkesmedvetenhet som leder till 

kunskap och utveckling av varumärkesattityden. Enligt författarna leder detta vidare till 

att kunder föredrar ett varumärke före ett annat och är mer lojala mot det första 

varumärket. Detta eftersom kundernas attityder och kunskap till varumärket har 

utvecklats i en positiv riktning. I enkätundersökningens påstående Jag upplever mig 

veta mer om en restaurang om den har fått en Guide Michelin-utmärkelse så 
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sammanställdes ett medelvärde av respondenternas svar på 2,280. Svaret tyder på att 

respondenterna inte upplever att en branschutmärkelse genererar mer kunskap om en 

restaurang eftersom medelvärdet ligger under tröskelvärdet. Detta gör att svaret kan 

tolkas som att då branschutmärkelser i detta fall inte genererar mer kunskap till 

kunderna så bidrar inte heller branschutmärkelser till en positiv utveckling av 

varumärkesattityden. Vidare kan detta få negativa konsekvenser för stärkandet av 

kundernas lojalitet till varumärket samt för kundernas varumärkespreferenser. 	

	

 Vetenskapliga tester har visat på att kunder kan förlita sig blint på varumärken 

(Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Kunder kan välja ett särskilt varumärke 

endast på grund av att en produkt är av just det särskilda varumärket, trots att blindtester 

visat på att kunderna egentligen föredrog en produkt av ett annat varumärke. Poängen 

med detta är att varumärken kan förändra kunders attityder. Påståendet Jag besöker 

gärna en restaurang som har fått en Guide Michelin-utmärkelse framför en restaurang 

som inte har fått samma utmärkelse gav medelvärdet 2,831. Detta svar tyder därför på 

att kunder inte nödvändigtvis skulle föredra en restaurang före en annan endast på grund 

av en branschutmärkelse. Följaktligen tolkas även enkätsvaret som att 

branschutmärkelser inte har en särskilt stor inverkan i förändring av kundernas attityder. 	

	

Enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) så upplever sig kunder veta mer om 

och prioritera ett varumärke som kunderna har positiva attityder till. Den positiva 

attityden gynnar även relationen mellan kund och företag då emotionella band och 

lojalitet stärks, vilket förhöjer varumärkesvärdet. I påståendet Jag har positiva 

associationer till en restaurang med en Guide Michelin-utmärkelse gavs ett medelvärde 

på 3,174. Detta värde ligger över tröskelvärdet och tyder därför på att flertalet 

respondenter har positiva associationer till en restaurang med Guide Michelin-

utmärkelse. Positiva associationer handlar om attribut som kunder förknippar 

varumärket med och går i linje med konstruktionen av kundernas kunskap om 

varumärket och bidrar till att kunder känner sig mer bekväma i sitt val av varumärke 

(Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015; O’Shaughnessy, 2013). Författarnas teorier 

ställs i kontrast till respondenternas svar då de flesta respondenter påstår sig ha positiva 

associationer till en restaurang med en Guide Michelin-utmärkelse. Detta samtidigt som 

de flesta respondenter upplever att de inte har mer kunskap till eller skulle prioritera en 

restaurang med Guide Michelin-utmärkelse. Teorin om att positiva attityder till 
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varumärket leder till mer kunskap och prioritering för kunderna visar sig enligt 

enkätundersökningen som ej överensstämmande. Kunder verkar inte förlita sig på 

endast Guide Michelin-utmärkelsen och denna utmärkelse verkar inte ändra kundernas 

attityder något avsevärt. Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan (2015) talar för att de 

associationer som kunder har till ett varumärke måste vara betydelsefulla, positiva och 

unika för att attityden till varumärket ska främjas. Enkätundersökningen visar dock på 

att en positiv attityd till branschutmärkelsen inte verkar främja restaurangens varumärke 

trots positiva associationer till branschutmärkelsen. 	

	

Påståendet Jag känner mig glad/upprymd av att besöka en restaurang som har fått en 

Guide Michelin-utmärkelse gav ett medelvärde från respondenterna på 2,903 vilket även 

det hamnar under tröskelvärdet. Detta medelvärde klassificeras därför som att flertalet 

respondenter inte känner sig extra glada och/eller upprymda för att besöka en restaurang 

som har fått en Guide Michelin-utmärkelse. Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan (2015) 

och O’Shaughnessy (2013) menar på att kunders positiva varumärkesattityd har skapats 

genom kunskap, emotionella band och beteende till varumärket. Även här identifieras 

en kontrast till de respondenter som upplever sig ha positiva associationer till 

branschutmärkelser, men som inte känner sig extra glada och/eller upprymda för att 

besöka en restaurang med en särskild branschutmärkelse. I den tidigare nämnda 

hierkiska ordningsföljd av varumärkesattityd, som O’Shaughnessy (2013) beskriver, är 

kunskap om varumärket utgångspunkt för varumärkesattityden. Detta leder till 

känslomässiga band som i sin tur leder till ett beteende hos kunden. Följden resulterar 

således enligt författaren i en positiv varumärkesattityd. Dock visar enkät-

undersökningen att flertalet respondenter kan uppleva sig ha positiva associationer till 

en branschutmärkelse men att det inte nödvändigtvis behöver korrelera med att ha 

kunskap eller favorisering för just den branschutmärkelsen. Vidare talar Rosenbaum-

Elliott, Percy & Pervan (2015) för att en positiv varumärkesattityd reflekterar kundens 

förtroende för ett varumärke. I jämförelse med enkätundersökningen blir detta svårt att 

konstatera då resultatens medelvärde från påståenden gällande attityd har generellt sett 

mindre medelvärde än resultaten från påståenden gällande varumärkeslojalitet. 	

	

Som en övergripande helhet verkar branschutmärkelser inte ha en stor inverkan på 

kundernas attityd till varumärket. Kunder kan uppleva sig ha positiva associationer till 

branschutmärkelser, men detta kan upplevas utan att skapa en kedjereaktion med flera 
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fördelar, såsom ökad lojalitet eller preferens för ett varumärke. Rosenbaum-Elliott, 

Percy och Pervan (2015) nämner även att varumärken uttrycker olika attribut som 

kunder kan associera varumärken med. Med detta i åtanke och med de svaga 

instämmanden från enkätsvaren så kan ett antagande göras om att branschutmärkelser 

delvis misslyckas med att uttrycka sina attribut. Kunder upplever därför inte att de 

känner varumärket särskilt väl. Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) beskriver 

även varumärkesattityd som en kombination av kännedom och betydelse för kunden. Ju 

större kännedomen om ett varumärke är och ju mer betydelse denna kännedom har för 

kunden, desto mer positiv är attityden till varumärket. Ytterligare en slutsats dras här 

från de svaga instämmanden från respondenterna; kännedomen och betydelsen är 

relativt låg hos kunderna eftersom den positiva varumärkesattityden är relativt låg. 

Genom dessa argument kan därför en problematik identifieras från resultatet av 

undersökningen om att ett varumärke kan behöva fler verktyg och hjälpmedel för att 

skapa och forma attityder hos kunder som blir till varumärkets fördel. 	

	

5.3 Varumärkeslojalitet 	

Av samtliga hypoteser var konfidensintervallet gällande varumärkeslojalitet det som låg 

närmast tröskelvärdet. Ett par decimaler av konfidensintervallet nedre gräns låg under 

tröskelvärdet vilket vidare resulterade i att hypotesen blev förkastad. Inom påståenden 

för varumärkeslojalitet fanns det två påståenden som hade ett medelvärde över 

tröskelvärdet på 3,0. Från ett större perspektiv så beskriver Rosenbaum-Elliott, Percy & 

Pervan (2015) varumärkesmedvetenhet som det första steget i varumärkeskapital, vilket 

följs av attityder och lojalitet. Detta innebär att medvetenheten kan ses som en 

förutsättning för attityder och lojalitet. Med tanke på att ingen av hypoteserna kunde 

bekräftas kan detta vara en av de bidragande faktorerna till utfallet, det vill säga att 

branschutmärkelser inte leder till en ökad varumärkesmedvetenhet och därmed inte 

heller leder till en ökning av positiva varumärkesattityder och ökad varumärkeslojalitet. 

Det finns vissa intressanta kontraster i detta sammanhang, då respondenterna som 

tidigare nämnt ansågs sig vagt instämma till två påståenden gällande varumärkes-

lojaliteten. Detta innebär att trots att medvetenheten kring varumärket inte ökade så 

visar undersökningen en blygsam antydan till minskat risktagande och ökade känslor till 

följd av en branschutmärkelse. Detta utfall gör att det går att ifrågasätta hur det är 

möjligt att vissa lojalitetstendenser ökar trots att medvetenheten inte gör det, vilket går 

emot den logiska ordning som medvetenhet, attityd och lojalitet normalt följer. 
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Eftersom att det i studien emellertid inte gick att bekräfta att branschutmärkelser leder 

till en ökad emotionell lojalitet, är det problematiskt att undersöka området med tanke 

på att stödet för ökad emotionell lojalitet inte var genomgående på samtliga påståenden. 	

Flertalet författare har berört vikten av emotionell lojalitet (Ekström, Ottosson & 

Parment, 2017; O’Shaughnessy, 2013; Solomon et al, 2016; Hallberg, 2004). Påståendet 

Om en restaurang jag känner till skulle komma med i Guide Michelin skulle mina 

känslor och hängivenhet till restaurangen förstärkas erhöll ett medelvärde på 3,265. I 

studien framgick det därmed en svag tendens till att tro sig få starkare känslor och 

hängivenhet till en restaurang ifall den får en utmärkelse av Guide Michelin. Även om 

detta är långt ifrån tillräckligt för att nå upp till de högsta nivåerna av Hallbergs (2004) 

steg av emotionell varumärkeslojalitet, visar det på en blygsam förändring av känslorna 

gentemot varumärket bland respondenterna.  

	

Solomon et al (2016) hävdar att lojala kunder är känsliga för förändring. Påståendet Mitt 

förtroende för en restaurang i Guide Michelin skulle troligtvis minska ifall 

restaurangen blev av med sin utmärkelse fick ett medelvärde på 2,807. Av resultatet 

från enkätundersökningen visades en svag tendens till att förtroendet för restauranger 

inte minskar ifall den blir av med utmärkelsen. Detta tyder på att ett eventuellt 

emotionellt band mellan en restaurang och dess kunder troligtvis inte påverkas märkbart 

av utmärkelsen. En negativ reaktion från kunderna till följd av en förlorad utmärkelse 

hade i sammanhanget vittnat om en reaktion i enhet med ett lojalt beteende. 

O’shaughnessy (2013) påpekar vidare att förtroende är en förutsättning för lojalitet. Av 

respondenterna i enkätundersökningens svar går det att tolka att Guide Michelin inte har 

en positiv betydelse för kundernas förtroende för restaurangen, eftersom att de tog svagt 

avstånd från att förtroendet minskar ifall en restaurang blir av med sin utmärkelse.  

	

Samtidigt som förtroendet inte avses att förändras till följd av en fråntagen utmärkelse, 

visade respondenterna en svag tendens till att uppleva restauranger i Guide Michelin 

som ett mindre riskfyllt alternativ. Påståendet Som konsument upplever jag mindre risk 

att bli besviken (exempelvis på mat, kvalitet, hygien osv) på en restaurang som är med i 

Guide Michelin fick ett medelvärde på 3,184. Fill (2013) påpekar att varumärkeslojalitet 

kan leda till en minskning av känslan av risktagande. Eftersom att varumärkeslojaliteten 

inte ökade enligt studien, är den minskade risken som kunderna upplever troligtvis inte 

en direkt påföljd av en ökad varumärkeslojalitet. Det går emellertid inte att helt ignorera 
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den blygsamt minskade känslan av risktagande vid val av en restaurang i Guide 

Michelin. Även om den inte grundas i ett lojalt beteende, kan den vara en gynnsam 

komponent för företaget. I påståendet som respondenterna tog ställning till gavs mat, 

kvalitet och hygien som ett samlat exempel på faktorer som kändes mindre riskfyllt. 

Enligt Kapferer (2012) finns det en viss kollektivism inom varumärken som till följd av 

att varumärket är välkänt, gör att personer drar olika slutsatser gällande varumärket. 

Dessa slutsatser berör enligt författaren ämnen som exempelvis kvalitet och tillit. En 

anledning till att kundernas känsla av risktagande minskar skulle därmed kunna 

förklaras med en kollektiv varumärkesmedvetenhet gentemot Guide Michelin. Genom 

att Guide Michelin har etablerat sitt stjärnsystem inom restaurangbranschen (Guide 

Michelin, 2018c) skulle deras kollektiva varumärkesmedvetenhet leda till de eventuella 

slutsatser som dras gällande restauranger i guiden. Det bör dock återigen nämnas att 

känslan av risktagande endast visade på en blygsam minskning, vilket gör att både 

restauranger och Guide Michelin har utrymme för att förbättra sig inom området.  

	

Enligt vår studie ökade inte kundernas betalningsvilja till följd av en utmärkelse från 

Guide Michelin. På påståendet Jag är beredd att betala högre priser på restauranger 

som är med i Guide Michelin, jämfört med motsvarande restauranger utan utmärkelser 

redovisades ett medelvärde på 2,976. Detta kan ses som en svaghet för restaurangerna, 

med tanke på att Snyder och Cotter (1998) noterade att restauranger i Guide Michelin 

tenderar att höja och sänka sina priser i takt med att de tilldelas eller fråntas en stjärna. 

Enligt vår undersökning bör därmed restauranger ifrågasätta en eventuell prishöjning i 

samband med utmärkelsen, eftersom att studien har visat på en att kundernas 

betalningsvilja inte ökar till följd av att restaurangen är med i Guide Michelin.  

	

Ahluwalia och Kaikati (2010) menar att lojalitetsprogram, företagets prestationer över 

tid och kontakten mellan kund och varumärke leder till lojala kunder. Med tanke på att 

det framgick i studien att branschutmärkelser inte leder till ökad emotionell lojalitet, kan 

inte restaurangägare förlita sig på att bygga lojala kundrelationer till följd av sina 

utmärkelser. Istället kan det därmed bli av större betydelse att företagen använder sig av 

någon av de tidigare nämnda strategierna som Ahluwalia och Kaikatis (2010) 

identifierade. 	
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5.4 Kundens självbild 	

Aaker (1997) och Swaminathan, Ahluwalia och Stilley (2009) menar att kunder kan 

använda varumärken som hjälpmedel för att projicera sin egna självbild. Kunder som 

kan relatera till ett varumärke är särskilt påtagliga för att framhäva sin självbild med 

hjälp av varumärken, då dessa individer upplever att de kan identifiera sig genom 

varumärken. I studiens enkätundersökning gällande kundens självbild gav påståendet 

Jag upplever att en restaurang som fått en Guide Michelin-utmärkelse överensstämmer 

med min egna självbild, mina målsättningar och värderingar etc. ett medelvärde på 

2,464. Påståendet Jag identifierar mig med de värden som jag upplever att Guide 

Michelin symboliserar gav ett medelvärde på 2,319. Svaren tyder därför på en tendens 

bland respondenterna att inte uppleva sig relatera till eller identifiera sig med 

branschutmärkelser. Därmed saknas en märkbar effekt på kundens självbild genom 

branschutmärkelser och respondenternas svar stärker inte teorin om kundens självbild. 

Då Swaminathan, Ahluwalia och Stilley (2009) diskuterar att kunder kan välja 

varumärken beroende på hur kundernas självbilder och sociala situationer ser ut, 

inbringar enkätsvaren tvivel om att relationsband går att dras mellan dessa faktorer. Till 

följd av att flertalet respondenter inte verkar identifiera sig med branschutmärkelser så 

antas här att branschutmärkelser inte återspeglar kundernas självbilder eller sociala 

situationer. 	

	

Kapferer (2012) menar på att kunder kan använda varumärken för att känna tillhörighet 

för en särskild grupp människor då ett varumärke kan få en image som resultat av 

allmänhetens uppfattning. Detta benämns av Kapferer som kundreflektion och utgör 

även en betydande del för hur varumärkesvärde skapas hos kunder. Till enkätsvaren för 

påståendena Genom att välja restauranger med Guide Michelin-utmärkelser känner jag 

att jag tillhör en särskild grupp och Jag upplever att andra människor betraktar mig på 

ett särskilt sätt på grund av att jag väljer restauranger med Guide Michelin-

utmärkelser, kan dock Kapferers teori inte bekräftas då dessa enkätsvar fick låga 

medelvärden på likertskalan (1,932 respektive 1,729). Respondenterna tenderade att 

instämma mindre än mer om att de upplevde sig tillhöra en särskild grupp eller att de 

blev betraktade på ett särskilt sätt. Därmed kan enkätsvaren tolkas som att 

branschutmärkelser inte bidrar till att skapa varumärkesvärde hos kunderna i denna 

aspekt. Kapferer (2012) diskuterar vidare att den image av sina kunder som ett 

varumärke kan generera betyder att generella antaganden görs av allmänheten för att 
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illustrera en bild av de kunder som väljer ett särskilt varumärke. Enkätundersökningen 

visar på att denna teori gör sig klen i verkligheten gällande branschutmärkelser. 

Respondenternas svar antyder om att flertalet inte upplever att de tillhör en 

generaliserad bild utav en typisk kund för en restaurang med en Guide Michelin-

utmärkelse. Därmed går det inte att fastställa att kunder baserar sina val av restauranger 

med branschutmärkelser som prioritering. 	

	

Både Kapferer (2012) och Ahluwalia och Kaikati (2010) argumenterar för att 

varumärken kan skapa grupper och uppmuntra till socialisering, konversation och 

gemenskap. Detta sker genom att kunder identifierar sig genom varumärken och att 

kunder vill tillhöra en särskild grupp. Däremot tyder inte de samlade enkätsvaren på att 

branschutmärkelser uppmuntrar till gruppbildning, mer socialisering eller att individer 

söker gemenskap genom att uppleva att de identifierar sig med en branschutmärkelse. 

Med enkätsvaren som utgångspunkt uppfattas kunderna relativt oberörda av vilken 

grupp de skulle kunna associeras med utifrån deras val av restaurang. Alternativt så 

upplever kunderna att en branschutmärkelse inte är en avgörande faktor för att de ska 

uppleva att de tillhör en särskild grupp. 	

	

Vidare talar Ahluwalia och Kaikati (2010) för att kunder tenderar att utveckla starka 

relationer till varumärken vars associationer och värderingar överensstämmer med 

kundens egna självbild. Då enkätundersökningens svar endast hade svaga antydningar 

om att detta, så tyder verkligheten inom detta område på att kunder inte associerar 

branschutmärkelser med sin egna identitet. Följaktligen kan enkätsvaren, som tyder på 

bristande kongruens mellan branschutmärkelser och kundernas självbild, förklaras som 

att kunder inte heller upplever närhet till restauranger med branschutmärkelse. Torelli, 

Keh och Chiu (2010) förklarar en form av förtroende som kunder har för varumärken 

genom att kunderna förlitar sig på varumärkets symboliska värden för självidentifiering. 

Även denna teori ges endast en svag antydan till att överensstämma med verkligheten 

då enkätsvaren resulterade i låga värden, speciellt påståendet Jag identifierar mig med 

de värden som jag upplever att Guide Michelin symboliserar. 	

	

Överlag gav respondenterna ett relativt lågt medelvärde till enkätens påståenden 

gällande kundens självbild. Totalt medelvärde för enkätsvaren blev 2,1111. Detta tyder 

på att de flesta respondenter inte upplever att branschutmärkelser för ett varumärke 
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fungerar som ett hjälpmedel för att projicera individens självbild. Då denna del från 

studiens empiri genererade lägst svar i alla påståenden, så tyder detta även på att 

kundens självbild utgör den svagaste effekten mellan branschutmärkelser och kunder. 

Kunder verkar således inte relatera särskilt mycket till branschutmärkelser. Paralleller 

kan dras till Aaker (1997) som förklarar varumärkespersonlighet med ett exempel om 

att en personifiering av Absolut Vodka är en person i 25 års ålder som är cool och 

trendig. De mänskliga karaktärsdragen underlättar för kunder att relatera till och förstå 

ett varumärke. Då enkätsvaren visade på svaga instämmanden gällande effekter av 

branschutmärkelser på kundens självbild så antas det här att en personifiering av 

branschutmärkelser är mindre tydlig alternativt svårare att konstruera för kunder. 

Därmed förklaras branschutmärkelser som svårare att relatera till och därför är även 

effekten mellan branschutmärkelser och kundens självbild svag. 	
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6 Slutsats 	

I sista kapitlet besvaras forskningsfrågorna konkret och metodiskt. Vidare presenteras 

studiens resultats praktiska samt teoretiska relevans. Avslutningsvis redovisas förslag 

till vidare forskning. 	

	

6.1 Besvarande av forskningsfrågor och syfte	

Denna studie har som syfte att  identifiera ur ett kundperspektiv eventuella effekter som 

branschutmärkelser kan ha på kundens medvetenhet, attityd, lojalitet respektive kundens 

självbild gentemot ett varumärke.  Syftet uppfylls i samband med att studiens två 

forskningsfrågor besvaras nedan.	

	

• Vilken effekt har branschutmärkelser på varumärkesmedvetenhet, 

varumärkesattityder och varumärkeslojalitet?  

	

Utifrån ett kundperspektiv har inte någon ökning i varken varumärkesmedvetenhet, 

attityd eller lojalitet identifierats. Till följd av att hypotserna förkastas går det att 

konstatera att någon ökning inom områdena inte sker. Effekterna av branschutmärkelser 

tycks dock enligt denna undersökning inte vara markanta åt något håll, varken i positiv 

eller negativ riktning. Resultaten visade dock på några enstaka svaga tendenser inom de 

olika områdena, vilka inte ansågs tillräckliga för att dra generella slutsatser inom 

huvudbegreppen.  	

	

Inom varumärkesmedvetenhet visades en svag tendens till att ha hört talas om att 

restauranger kommit med i Guide Michelin, dock har detta inte resulterat i en ökad 

varumärkes-igenkänninng eller varumärkes-ihågkomst. Gällande varumärkesattityd 

identifierades en svag effekt av att få positiva associationer till restauranger med 

branschutmärkelser. Varken kundernas preferenser, kunskap eller känslor ansågs dock 

öka till följd av en utmärkelse. Effekterna på varumärkesattityderna anses enligt denna 

studie inte vara av ökande karaktär.  Trots att branchutmärkelser inte leder till ökad 

varumärkeslojalitet, finns det två aspekter inom ämnet som visar på en vag ökning. 

Dessa är minskande känsla av risktagande och emotionellt band. Samtidigt visade 

kundernas betalningsvilja och förtroende inte påverkas i samma riktning, utan 
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undersökningen tog ett vagt avstånd från att dessa aspekter påverkas av bransch-

utmärkelser. 	

	

Effekterna från branschutmärkelser har visat sig vara av mer eller mindre neutral 

karaktär. Detta innebär att även om utmärkelsen inte har resulterat i en ökande effekt, 

har inte heller en markant minskning noterats. 	

	

•  Vilken effekt har branschutmärkelser på kundens självbild? 

	

Resultatet från det empiriska materialet som berörde kundens självbild gav oss en 

relativt klen överensstämmelse med relevant teori. Svaren till de påståenden som 

berörde detta område tyder på att kunder inte relaterar till eller identifierar sig genom 

branschutmärkelser. Hypotesen till kundens självbild blir förkastad då flertalet 

respondenter gav låga svar. Denna hypotes fick även det lägsta medelvärdet av alla 

olika ämnesområden. Detta har vi tolkat som att kundens självbild är den svagaste 

effekten som branschutmärkelser kan ha från ett kundperspektiv. Avståndet mellan 

teorin om varumärkens påverkan på kundens självbild och empirin om bransch-

utmärkelsers påverkan på kundens självbild ökar med denna studie. 	

	

Vidare har denna studie visat på att branschutmärkelser inte reflekterar kunders sociala 

situation eller deras självbild. Detta då det inte gick att fastställa tydliga band mellan 

branschutmärkelser och kundens självbild då majoriteten av respondenter inte upplever 

sig relatera till Guide Michelins utmärkelser. Även teorier om att branschutmärkelser 

kan skapa sociala sammanhang och varumärkesvärde, stämmer inte överrens med 

studiens utfall. Vi kan därför konstatera att branschutmärkelser inte inger kunder ett 

särskilt högt socialt värde för gemenskap till andra individer. Studiens analys visade 

även på att kunder inte upplever sig bli betraktade på ett särskilt sätt på grund av att de 

väljer en restaurang som är med i Guide Michelin. Därmed konstaterar vi att kunder inte 

bör riskera att bli reducerade till en stereotypisk kund. Detta grundas på att majoriteten 

av respondenterna inte instämde om att de upplever sig bli betraktade på ett särskilt sätt 

på grund av sina val av restaurang. Slutligen kan även branschutmärkelser uteslutas från 

att vara en bidragande faktor inom detta ämnesområde till hur kunder prioriterar 

restaurangval. 	
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6.2 Studiens praktiska och teoretiska betydelse 	

Enligt denna undersökningen har branschutmärkelser ingen markant påverkan på hur 

kunderna uppfattar och känner gentemot ett varumärke. Detta innebär i praktiken att de 

företag som tilldelas en branschutmärkelse inte kan förlita sig på att utmärkelsen 

genererar fördelar för kunderna. I denna studie har Guide Michelin använts som 

exempel i undersökningen om hur branschutmärkelser påverkar kundernas 

uppfattningar. Trots att studien fokuseras på en specifik utmärkelse, ser vi en möjlighet 

att använda studiens resultat  inom andra branscher där det finns utmärkelser av 

motsvarande prestige. Vi har därmed funnit det tydligt att branschutmärkelser inte kan 

betraktas som en viktig faktor i hur kunder påverkas av företag och varumärken. Detta 

leder oss i sin tur till att hävda att en branschutmärkelse kan vara av större betydelse för 

ett företag än för en kund. Undersökningen gör det därmed möjligt att ifrågasätta ifall 

grunden till att branschutmärkelser inte visat på en ökad effekt ligger hos företag eller 

hos kunder. Kunderna tenderar att inte påverkas av branschutmärkelser, men är detta en 

följd av att kunderna ställer sig likgiltiga eller att företagen inte har marknadsfört sig 

tillräckligt? Detta anser vi är en viktig fråga för företag som tilldelas en utmärkelse. 

Företagen bör även reflektera över vilka delar av verksamheten som påverkas av 

branschutmärkelsen och på vilket sätt. 	

	

Utifrån ett teoretiskt perspektiv visar studien tecken på att kundperspektivet inte är det 

primära gällande branschutmärkelser. Resultatet stödjer till viss del English (2005) om 

att det är betydelsen av att tilldelas en utmärkelse som är av störst betydelse. 

Avsaknandet av ökningar i kundernas uppfattningar vittnar även om resultatet går 

indirekt i linje med Edelheim et als (2011) teori. Författarna menade att bransch-

utmärkelsers verkliga värde är erkännandet av hårt arbete och bekräftelse av en hög 

kvalitetsnivå. Eftersom att studien inte visat på att branschutmärkelser bringar ökat 

värde till kunderna, kan resultatet användas för att stödja argumentet. 	

	

6.3 Förslag till vidare forskning 	

Denna studie har undersökt branschutmärkelser inom restaurangbranschen med fokus 

på Guide Michelin. Vår undersökning genomfördes i Småland och på Öland, vilket 

leder till förslaget att göra en liknande undersökning i andra regioner. I Sverige är de 

flesta restaurangerna som fått en eller flera stjärnor av Guide Michelin lokaliserade i 
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större städer (Guide Michelin, 2018), vilket leder till möjligheten för en replikering av 

vår studie i dessa geografiska områden. En liknande studie skulle även innebära 

möjlighet att till att jämföra framtida resultat med vår studie. Vidare fokuserade endast 

denna uppsats på ett kundperspektiv, vilket inte visade några tydliga tecken på att 

påverkas. Inom ämnet anser vi därmed att det även finns utrymme för undersökningen 

utifrån ett företagsperspektiv vilket skulle kunna inkludera hur företagen påverkas av en 

branschutmärkelse, alternativt hur de upplever förändring i kundernas beteende i 

samband med att de tilldelats en utmärkelse. 
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I 

	
Bilagor 
Bilaga A - Varumärkesprisman 
	
	

	
	
Figuren föreställer varumärkesprisman (brand identity prism). 	
Hämtad från: Kapferer, J. (2012). The new strategic brand management : Advanced 
insights and strategic thinking. 5 uppl. London: Kogan Page. 158. 	
 
  



  
 

 II 

Bilaga B  - Enkät 
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 V 

 

  



  
 

 VI 

 
Bilaga C - Operationaliseringstabell  
 
Påstående Undersökningsområde Referens 

Jag har hört talas om att en 
eller flera restauranger har 
kommit med i Guide 
Michelin, exempelvis i en 
artikel i en dagstidning eller 
genom rekommendationer 
från vänner 

Varumärkesmedvetenhet  
(Tidigare exponering)  

Aaker (2010)  

Jag skulle kunna känna igen 
namnet på en eller flera 
restauranger med Michelin-
utmärkelse som jag har hört 
talas om 

Varumärkesmedvetenhet 
(Igenkänning av 
varumärket) 

Aaker (2010) 

Jag kan namnge en eller flera 
restauranger som är med i 
Guide Michelin 

Varumärkesmedvetenhet 
(Ihågkomst av varumärket) 

Heding Knudtzen & 
Bjerre (2016)  

Jag upplever mig veta mer 
om en restaurang om den har 
fått en Guide Michelin-
utmärkelse. 

Varumärkesattityd 
(Kunskap) 

Rosenbaum-Elliott, Percy 
& Pervan (2011) 

Jag har positiva associationer 
till en restaurang med en 
Guide Michelin-utmärkelse. 

Varumärkesattityd 
(Association) 

Rosenbaum-Elliott, Percy 
& Pervan (2011) 

Jag besöker gärna en 
restaurang som har fått en 
Guide Michelin-utmärkelse 
framför en restaurang som 
inte har fått samma 
utmärkelse. 

Varumärkesattityd 
(Favorisering) 

Rosenbaum-Elliott, Percy 
& Pervan (2011) 

Jag känner mig 
glad/upprymd av att besöka 
en restaurang som har fått en 
Guide Michelin-utmärkelse. 

Varumärkesattityd 
(Känslor) 

Ahluwalia & Kaikati 
(2010) 

Jag är beredd att betala högre 
priser på restauranger som är 
med i Guide Michelin, 
jämfört med motsvarande 
restauranger utan utmärkelser 

Varumärkeslojalitet 
(Betalningsvilja) 

Aaker (2010) 

Som konsument upplever jag 
mindre risk att bli besviken 
(exempelvis på mat, kvalitet, 
hygien osv) på en restaurang 
som är med i Guide Michelin 

Varumärkeslojalitet 
(Risktagande) 

Fill (2013) 



  
 

 VII 

Om en restaurang jag känner 
till skulle komma med i 
Guide Michelin, skulle mina 
känslor och hängivenhet till 
restaurangen förstärkas 

Varumärkeslojalitet 
(Emotionellt band) 

Ekström, Ottosson & 
Parment ( 2017) 

Mitt förtroende för en 
restaurang i Guide Michelin 
skulle troligtvis minska ifall 
restaurangen blev av med sin 
utmärkelse 

Varumärkeslojalitet 
(Förtroende) 

O’Shaughnessy (2013) 

Jag upplever att en 
restaurang som fått en Guide 
Michelin-utmärkelse 
överensstämmer med min 
egna självbild, mina 
målsättningar och 
värderingar etc. 

Kundens självbild Swaminathan,  Ahluwalia 
& Stilley (2009) 

Jag identifierar mig med de 
värden som jag upplever att 
Guide Michelin 
symboliserar. 

Kundens självbild Torelli, Keh & Chiu 
(2010) 

Genom att välja restauranger 
med Guide Michelin-
utmärkelser känner jag att jag 
tillhör en särskild grupp. 

Kundens självbild 
(Kundreflektioner) 

Kapferer (2012) 

Jag upplever att andra 
människor betraktar mig på 
ett särskilt sätt på grund av 
att jag väljer restauranger 
med Guide Michelin-
utmärkelser. 

Kundens självbild 
(Kundreflektioner) 

Kapferer (2012) 

 
Tabellen visar operationaliseringsschemat för studiens enkätundersökning.  
  



  
 

 VIII 

Bilaga D - Tabeller från SPSS 
 
Följande bilaga innehåller statistik från SPSS som gav underlag för resultatet. 
Statistiken är presenterad i samma ordning som frågorna i enkäten och indelas även 
under rubriker för olika typer av data.  

 
 

1. Frekvenstabeller 
 

Fråga 1-3 
 

GET 
FILE='C:\Users\ms224dc\Desktop\Untitled2.sav'. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=Hurgammalärdu Vilkenkönidentifierardudigmed 
Hardubesöktenrestaurangsomharfåttnågonformavutmärkelseexempe 

/ORDER=ANALYSIS. 
 
 

Frequencies 
Statistics 

 Hur gammal är du? 

Vilken kön identifierar du 

dig med? 

Har du besökt en 

restaurang som har fått 

någon form av 

utmärkelse (exempelvis 

av White Guide eller 

Guide Michelin) senaste 

året? 

N Valid 207 207 207 

Missing 0 0 0 

 
 

Frequency Table 
Hur gammal är du? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 30 - 39 år 49 23,7 23,7 23,7 

40 - 49 år 61 29,5 29,5 53,1 

50 - 59 år 68 32,9 32,9 86,0 

60 - 69 år 29 14,0 14,0 100,0 

Total 207 100,0 100,0  

 



  
 

 IX 

 

 
 

Har du besökt en restaurang som har fått någon form av utmärkelse 
(exempelvis av White Guide eller Guide Michelin) senaste året? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 92 44,4 44,4 44,4 

Kanske 24 11,6 11,6 56,0 

Nej 60 29,0 29,0 85,0 

Vet inte 31 15,0 15,0 100,0 

Total 207 100,0 100,0  
 

 
FREQUENCIES 

VARIABLES=Hardubesöktenrestaurangsomharfåttnågonformavutmärkelseexempe 
/ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilken kön identifierar du dig med? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Annat 1 ,5 ,5 ,5 

Kvinna 135 65,2 65,2 65,7 

Man 70 33,8 33,8 99,5 

Vill inte uppge 1 ,5 ,5 100,0 

Total 207 100,0 100,0  



  
 

 X 

2. Medelvärde 

 

Fråga 4 

 
MEANS TABLES=JagkännersedantidigaretillGuideMichelinväl 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag känner sedan tidigare till 

Guide Michelin väl 
207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag känner sedan tidigare till Guide Michelin 

väl 
Mean N Std. Deviation 

3,290 207 1,2971 

 

 
 
 



  
 

 XI 

Varumärkesmedvetenhet 
 

MEANS 
TABLES=JagharhörttalasomattenellerflerarestaurangerharkommitmediGuideM 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag har hört talas om att en 

eller flera restauranger har 

kommit med i Guide 

Michelin, exempelvis i en 

artikel i en dagstidning eller 

genom rekommendationer 

från vänner. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag har hört talas om att en eller flera 

restauranger har kommit med i Guide 

Michelin, exempelvis i en artikel i en 

dagstidning eller genom rekommendationer 

från vänner. 
Mean N Std. Deviation 

3,49 207 1,407 

 
MEANS 

TABLES=JagskullekunnakännaigennamnetpåenellerflerarestaurangermedMich 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 XII 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag skulle kunna känna igen 

namnet på en eller flera 

restauranger med Michelin-

utmärkelse som jag har hört 

talas om 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag skulle kunna känna igen namnet på en 

eller flera restauranger med Michelin-

utmärkelse som jag har hört talas om 
Mean N Std. Deviation 

2,633 207 1,3867 

 
MEANS TABLES=JagkannamngeenellerflerarestaurangersomärmediGuideMichelin 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag kan namnge en eller 

flera restauranger som är 

med i Guide Michelin. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag kan namnge en eller flera restauranger 

som är med i Guide Michelin. 
Mean N Std. Deviation 

2,488 207 1,5036 
 



  
 

 XIII 

Varumärkesattityd 
 

MEANS 
TABLES=JagupplevermigvetameromenrestaurangomdenharfåttenGuideMichelinu 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 
 

Means 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag upplever mig veta mer 

om en restaurang om den 

har fått en Guide Michelin-

utmärkelse. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag upplever mig veta mer om en 

restaurang om den har fått en Guide 

Michelin-utmärkelse. 
Mean N Std. Deviation 

2,280 207 1,2805 

 
MEANS 

TABLES=JagharpositivaassociationertillenrestaurangmedenGuideMichelinutm 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag har positiva 

associationer till en 

restaurang med en Guide 

Michelin-utmärkelse. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 

 



  
 

 XIV 

 
Report 

Jag har positiva associationer till en 

restaurang med en Guide Michelin-

utmärkelse. 
Mean N Std. Deviation 

3,174 207 1,3361 

 
MEANS TABLES=JagbesökergärnaenrestaurangsomharfåttenGuideMichelinutmärkel 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag besöker gärna en 

restaurang som har fått en 

Guide Michelin-utmärkelse 

framför en restaurang som 

inte har fått samma 

utmärkelse. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag besöker gärna en restaurang som har 

fått en Guide Michelin-utmärkelse framför 

en restaurang som inte har fått samma 

utmärkelse. 
Mean N Std. Deviation 

2,831 207 1,2905 

 
MEANS 

TABLES=JagkännermiggladupprymdavattbesökaenrestaurangsomharfåttenGui 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

 

 

 
 



  
 

 XV 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag känner mig 

glad/upprymd av att besöka 

en restaurang som har fått 

en Guide Michelin-

utmärkelse. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag känner mig glad/upprymd av att besöka 

en restaurang som har fått en Guide 

Michelin-utmärkelse. 
Mean N Std. Deviation 

2,903 207 1,3147 

 
 

 



  
 

 XVI 

Varumärkeslojalitet 
 

MEANS TABLES=JagärbereddattbetalahögrepriserpårestaurangersomärmediGuideM 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag är beredd att betala 

högre priser på restauranger 

som är med i Guide 

Michelin, jämfört med 

motsvarande restauranger 

utan utmärkelser. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag är beredd att betala högre priser på 

restauranger som är med i Guide Michelin, 

jämfört med motsvarande restauranger utan 

utmärkelser. 
Mean N Std. Deviation 

2,976 207 1,3845 

 
MEANS TABLES=MittförtroendeförenrestaurangiGuideMichelinskulletroligtvismin 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Mitt förtroende för en 

restaurang i Guide Michelin 

skulle troligtvis minska ifall 

restaurangen blev av med 

sin utmärkelse. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 



  
 

 XVII 

 
Report 

Mitt förtroende för en restaurang i Guide 

Michelin skulle troligtvis minska ifall 

restaurangen blev av med sin utmärkelse. 
Mean N Std. Deviation 

2,807 207 1,2033 

 
MEANS 

TABLES=Somkonsumentuppleverjagmindreriskattblibesvikenexempelvispåmatk 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Som konsument upplever 

jag mindre risk att bli 

besviken (exempelvis på 

mat, kvalitet, hygien osv) på 

en restaurang som är med i 

Guide Michelin 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Som konsument upplever jag mindre risk att 

bli besviken (exempelvis på mat, kvalitet, 

hygien osv) på en restaurang som är med i 

Guide Michelin 
Mean N Std. Deviation 

3,184 207 1,2979 

 
MEANS 

TABLES=OmenrestaurangjagkännertillskullekommamediGudeMichelinskullemin 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 

 

 
 
 



  
 

 XVIII 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Om en restaurang jag 

känner till skulle komma 

med i Gude Michelin, skulle 

mina känslor och 

hängivenhet till 

restaurangen förstärkas 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Om en restaurang jag känner till skulle 

komma med i Gude Michelin, skulle mina 

känslor och hängivenhet till restaurangen 

förstärkas 
Mean N Std. Deviation 

3,256 207 1,2176 

 
 

 

 



  
 

 XIX 

Kundens självbild 
 

MEANS TABLES=JaguppleverattenrestaurangsomfåttenGuideMichelinutmärkelseöve 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag upplever att en 

restaurang som fått en 

Guide Michelin-utmärkelse 

överensstämmer med min 

egna självbild, mina 

målsättningar och 

värderingar etc. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag upplever att en restaurang som fått en 

Guide Michelin-utmärkelse överensstämmer 

med min egna självbild, mina målsättningar 

och värderingar etc. 
Mean N Std. Deviation 

2,464 207 1,1395 

 
MEANS 

TABLES=JagidentifierarmigmeddevärdensomjaguppleverattGuideMichelinsymb 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag identifierar mig med de 

värden som jag upplever att 

Guide Michelin 

symboliserar. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 



  
 

 XX 

 
Report 

Jag identifierar mig med de värden som jag 

upplever att Guide Michelin symboliserar. 
Mean N Std. Deviation 

2,319 207 1,0993 

 
MEANS 

TABLES=GenomattväljarestaurangermedGuideMichelinutmärkelsekännerjaga 
/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Genom att välja 

restauranger med Guide 

Michelin-utmärkelse känner 

jag att jag tillhör en särskild 

grupp. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Genom att välja restauranger med Guide 

Michelin-utmärkelse känner jag att jag tillhör 

en särskild grupp. 
Mean N Std. Deviation 

1,932 207 1,0907 

 
MEANS TABLES=Jaguppleverattandramänniskorbetraktarmigpåettsärskiltsättpå 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 XXI 

 
Means 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jag upplever att andra 

människor betraktar mig på 

ett särskilt sätt på grund av 

att jag väljer restauranger 

med Guide Michelin-

utmärkelser. 

207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Jag upplever att andra människor betraktar 

mig på ett särskilt sätt på grund av att jag 

väljer restauranger med Guide Michelin-

utmärkelser. 
Mean N Std. Deviation 

1,729 207 1,0401 

 
MEANS TABLES=Medvetenhet 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Medvetenhet 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 

Medvetenhet 
Mean N Std. Deviation 

2,8712 207 1,24529 

 
MEANS TABLES=Attityd 



  
 

 XXII 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Attityd 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 
Attityd 

Mean N Std. Deviation 

2,7971 207 1,06859 

 
MEANS TABLES=Loyalitet 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 

 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Loyalitet 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 

 
Report 
Loyalitet 

Mean N Std. Deviation 

3,0556 207 1,04826 

 
MEANS TABLES=Självbild 

/CELLS=MEAN COUNT STDDEV. 
 

Means 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Självbild 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 



  
 

 XXIII 

 
Report 
Självbild 

Mean N Std. Deviation 

2,1111 207 ,93104 

 

 



  
 

 XXIV 

3. Konfidensintervall (95%) 

 

Varumärkesmedvetenhet 

 
EXAMINE VARIABLES=Medvetenhet 

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
/COMPARE GROUPS 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 
/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 
/NOTOTAL. 

 
Explore 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Medvetenhet 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Medvetenhet Mean 2,8712 ,08655 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,7005  

Upper Bound 3,0418  

5% Trimmed Mean 2,8569  

Median 2,6667  

Variance 1,551  

Std. Deviation 1,24529  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

Range 4,00  

Interquartile Range 2,33  

Skewness ,133 ,169 

Kurtosis -1,109 ,337 

 
 



  
 

 XXV 

Varumärkesattityd 

 
EXAMINE VARIABLES=Attityd 
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

/COMPARE GROUPS 
/STATISTICS DESCRIPTIVES 

/CINTERVAL 95 
/MISSING LISTWISE 

/NOTOTAL. 
 

Explore 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Attityd 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Attityd Mean 2,7971 ,07427 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,6507  

Upper Bound 2,9435  

5% Trimmed Mean 2,7862  

Median 2,7500  

Variance 1,142  

Std. Deviation 1,06859  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

Range 4,00  

Interquartile Range 1,50  

Skewness ,085 ,169 

Kurtosis -,875 ,337 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 XXVI 

Varumärkeslojalitet 

 
EXAMINE VARIABLES=Loyalitet 

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
/COMPARE GROUPS 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 
/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 
/NOTOTAL. 

 
Explore 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Loyalitet 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Loyalitet Mean 3,0556 ,07286 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,9119  

Upper Bound 3,1992  

5% Trimmed Mean 3,0662  

Median 3,2500  

Variance 1,099  

Std. Deviation 1,04826  

Minimum 1,00  

Maximum 5,00  

Range 4,00  

Interquartile Range 1,25  

Skewness -,340 ,169 

Kurtosis -,516 ,337 

 

 
 

 
 



  
 

 XXVII 

Kundens självbild 

 
EXAMINE VARIABLES=Självbild 

/PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
/COMPARE GROUPS 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 
/CINTERVAL 95 

/MISSING LISTWISE 
/NOTOTAL. 

 
Explore 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Självbild 207 100,0% 0 0,0% 207 100,0% 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Självbild Mean 2,1111 ,06471 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1,9835  

Upper Bound 2,2387  

5% Trimmed Mean 2,0643  

Median 2,0000  

Variance ,867  

Std. Deviation ,93104  

Minimum 1,00  

Maximum 4,50  

Range 3,50  

Interquartile Range 1,75  

Skewness ,475 ,169 

Kurtosis -,755 ,337 

 
 



  
 

 XXVIII 

4. Cronbachs Alfa 
 

Varumärkesmedvetenhet 

 
RELIABILITY 

/VARIABLES=JagharhörttalasomattenellerflerarestaurangerharkommitmediGuideM 
JagskullekunnakännaigennamnetpåenellerflerarestaurangermedMich 

JagkannamngeenellerflerarestaurangersomärmediGuideMichelin 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

/MODEL=ALPHA. 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 207 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 207 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,838 3 

 



  
 

 XXIX 

Varumärkesattityd 

 
RELIABILITY 

/VARIABLES=JagbesökergärnaenrestaurangsomharfåttenGuideMichelinutmärkel 
JagkännermiggladupprymdavattbesökaenrestaurangsomharfåttenGui 

JagupplevermigvetameromenrestaurangomdenharfåttenGuideMichelinu 
JagharpositivaassociationertillenrestaurangmedenGuideMichelinutm 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 207 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 207 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,836 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 XXX 

Varumärkeslojalitet 

 
RELIABILITY 

/VARIABLES=JagärbereddattbetalahögrepriserpårestaurangersomärmediGuideM 
MittförtroendeförenrestaurangiGuideMichelinskulletroligtvismin 

Somkonsumentuppleverjagmindreriskattblibesvikenexempelvispåmatk 
OmenrestaurangjagkännertillskullekommamediGudeMichelinskullemin 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 207 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 207 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,838 4 

 
 
 
 
 



  
 

 XXXI 

Kundens självbild 
 

RELIABILITY 
/VARIABLES=Jaguppleverattandramänniskorbetraktarmigpåettsärskiltsättpå 

JagidentifierarmigmeddevärdensomjaguppleverattGuideMichelinsymb 
GenomattväljarestaurangermedGuideMichelinutmärkelsekännerjaga 
JaguppleverattenrestaurangsomfåttenGuideMichelinutmärkelseöve 

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
/MODEL=ALPHA. 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 207 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 207 100,0 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,874 4 

 
 


