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Abstrakt	  
 

Kurs/Nivå:  2FE16E, Kandidatuppsats 

Författare:   Susanne Karlsson, Emelie Ydefjäll 

Handledare:  Viktor Magnusson 

Examinator:  Åsa Devine 

Titel:  Dimensioner av brand personality i den svenska kontexten. 

Nyckelord:  Brand personality, branding, the big five, brand persoanlity scale. 

Bakgrund:  Brand personality beskrivs i litteraturen som den uppsättning av 

personliga egenskaper som beskriver ett varumärke, genom att förse 

varumärken med mänskliga drag kan konsumenten lättare relatera och 

knyta an till sina egna preferenser utifrån sin egen karaktär (Aaker 1997). 

Det var år 1997 som forskaren Jennifer Aaker (1997) kom med den 

första definitionen om brand personality, som följde "the set of human 

characteristics associated with a brand" (Aaker 1997, p 347). 

Syfte:  Syftet är att förklara hur Aaker’s (1997) modell brand personality “the 

big five” kan revideras för att passa till den Svenska kontexten. 

Forskningsfråga:   Vilka dimensioner i modellen brand personality “the big five” (Aaker, 

1997) behöver revideras för att appliceras i en Svensk kontext? 

Vilka personlighetsdrag och dimensioner är unika för den svenska 

kontexten och behöver därmed adderas till brand personality modellen? 

Metod:  Denna studie har antagit en abduktivt angreppssätt, där tidigare 

forskning om brand personality har varit utgångspunkt. Författarna tog 

grund i befintlig teori med avsikt att testa modellen ”the big five” skapad 

av Aaker (1997) empiriskt i en ny kontext. Till studien tillämpades 

fokusgrupp (förstudie) och enkät. 

Resultat och slutsats: Genom studien var det möjligt att fastslå att Aakers (1997) ursprungliga 

modell brand personality, inte var funktionell i den kontext som studien 

ämnar. En revidering var nödvändig för att uppnå en effektiv brand 

personality i den svenska kontexten. Resultatet genererade 41 

personlighetsdrag fördelade i 15 fasetter och fem dimensioner. Unikt för 

den svenska kontexten är åtta nya personlighetsdrag och två 

dimensioner. Dimensionerna sophistication och ruggedness (Aaker 

1997) förkastades och ersattes av dynamisk och elementär. Det påvisades 

att vissa personlighetsdrag hade en annan innebörd i den svenska 

kontexten och var därmed bättre lämpade till en annan dimension.    
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1.0	   Introduktion	  
	  
Detta inledande kapitel syftar till att introducera läsaren och ge läsaren en förförståelse till 

ämnet brand personality. Kapitlet inleds med en bakgrund för att presentera begreppet brand 

personality samt tidigare forskning kring ämnet. Sedan följer en problemdiskussion där 

författarna problematiserar forskningsområdet. Detta leder sedan fram till en formulering av 

studiens syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens forskningsfrågor. 

 
	  

1.1	   Bakgrund	  
	  
	  

Idag är varumärken en viktig beståndsdel i att individualisera ett företags produkt och 

särskilja ett företag från dess konkurrenter på marknaden (Kapferer 2008). Ett varumärke 

kännetecknas inte bara av ett namn eller en symbol, varumärket skall representera företagets 

identitet och kan vägleda konsumenterna i deras inköpsval (Kapferer 2008). Konsumenter 

eftersöker inte enbart funktionella fördelar med ett varumärke utan även känslomässiga 

upplevelser (Walter et al. 2013). För företag är det av stor vikt att skapa sig en 

konkurrensfördel genom att skapa en känslomässig koppling till varumärket (Morrison & 

Crane 2007). I dag köper människor ofta produkter inte bara för vad produkterna kan göra och 

dess funktioner, utan även hur produkterna eller varumärket speglar konsumentens egen 

personlighet (Mulyanegara et al. 2009). Brand personality beskrivs i litteraturen som den 

uppsättning av personliga egenskaper som beskriver ett varumärke, genom att förse 

varumärken med mänskliga drag kan konsumenten lättare relatera och knyta an till sina egna 

preferenser utifrån sin egen karaktär (Aaker 1997). Genom att tillämpa brand personality i sin 

marknadsföringsstrategi kan företag nå ut till sina konsumenter på̊ ett riktat sätt där 

varumärkets personliga egenskaper kopplas samman med kundens preferenser och 

fundamentala beteende (Das et al. 2012). Företag kan genom brand personality differentiera 

sig gentemot liknande varumärken genom att erbjuda kunden ett större personligt värde 

bortom enbart funktionella fördelar (Kum et al. 2012). Ju större överensstämmelse mellan de 

mänskliga egenskaper och personlighetsdrag som beskriver och förklarar hur en person är och 

de som beskriver ett varumärke, desto större blir sannolikheten att konsumenten väljer just det 

varumärket som den känner störst samhörighet till (Aaker 1997). Forskare har påvisat att en 
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lyckad Brand personality har direkt effekt på tillfredsställelse och lojalitet hos konsumenten 

(Louis & Lombart 2010; Grohmanns 2009; Das et al. 2012; Ferrandi et al. 2002; Brakus et al. 

2009). 

Det var år 1997 som forskaren Jennifer Aaker (1997) kom med den första definitionen om 

brand personality, som följde "the set of human characteristics associated with a 

brand" (Aaker 1997, p 347). Vid utvecklandet av brand personality tog Aaker (1997) sin 

utgångspunkt utifrån psykologins grundläggande teorier. Aaker (1997) använde sig av 

psykologins lära om de fem personlighetsdragen: sincerity, competence, excitement, 

sophistication och ruggedness. Även kallad för “the big five”, som slog igenom inom 

psykologin redan år 1961, men blev mer allmänt känt på̊ 1980-talet (Maehle et al. 2011). Det 

är en personlighetsteori som har sin utgångspunkt i att människors personligheter. Teorin 

särskiljer fem faktorer som styr dessa drag, dessa är centrala för varje individs personlighet 

(Goldberg 1990). 

 

Brand personalitys “the big five” (Aaker 1997) består av 42 personlighetsdrag indelade i 15 

fasetter och fem dimensioner som delar in Aakers (1997) modell i olika personliga 

egenskaper, under varje dimension finns personlighetsdrag som är beskrivande, exempelvis 

ärlig och jordnära som ligger under dimensionen Sincerity (Aaker 1997). Sincerity, 

competence och exitement utgör en inneboende del av människans personlighet medan 

sophistication och ruggedness är dimensioner som människan önskar, men inte nödvändigtvis 

har personligen utan tar till varumärken för att uttrycka (Mulyanegara et al. 2009). 

Exempelvis uppfattas mat och dryck vara förknippade med sincerity eftersom konsumenter 

ofta konsumerar varumärken de har en relation till, medan tekniska apparater ofta är 

förknippade med competence (Maehle et al. 2011).   

 

Det teoretiska ramverk brand personality ”the big five” som Aaker (1997) utvecklade för en 

Amerikansk kontext har vidare testats för att identifiera dimensioner och särskilda 

personlighetsdrag för brand personality i olika kontexter. Resultaten som uppkom var att 

dimensionerna i brand personality modellen (Aaker 1997) behöver revideras för att fungera 

till en ny kontext (Aaker et al. 2001;Muniz & Marchetti 2012). Jennifer Aaker har i sin studie 

från år 1997 rekommenderat fortsatt forskning inom området hur brand personality modellen 

fungerar i olika länder.  
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1.2	  	  	   Problemdiskussion	    
	  
Freling & Forbes (2005) menar att en stark och effektiv brand personality leder till positiva 

varumärkesassociationer som är gynnsamma och positiva för ett företag att uppnå. Detta för 

att stärka sitt varumärkeskapital. För att uppnå en stark och effektiv brand personality är det 

nödvändigt att se till konsumenternas preferenser i den unika kontexten (Aaker et al. 2001). 

Ett lands kultur har länge blivit identifierat som något som direkt påverkar konsumenternas 

beteende, där många aspekter av vad som är unikt för varje kultur influerar konsumenternas 

behov när det kommer till konsumtion av varor och tjänster (Roth 1995). Konsumenter i olika 

kontexter tillskriver olika varumärkespersonligheter till ett och samma varumärke, som passar 

konsumentens egna kulturella värderingar (de Mooij & Hofstede 2010). Det är av vikt för 

företag att identifiera, utvärdera och svara på olika nationella marknadsförhållanden för att 

kunna utveckla framgångsrika varumärkesstrategier (Roth 1995).  

 

Aakers (1997) teoretiska ramverk, brand personality, har blivit kritiserad för att den anses 

som alltför generell, forskning har påvisat att om modellen ska kunna användas i olika 

kontexter behöver personlighetsdragen i “the big five” anpassas efter kulturella sammanhang 

(Azoulay & Kapferers 2003; Caprara & Barbaranellie 2001; Das et al. 2012; Geuens et al. 

2009; Louis & Lombart 2010; Maehle & Supphellen 2011; Sung och Tinkham 2005).  

 

År 2001 undersökte Aaker et al. (2001) hur dimensionerna i “the big five” fungerar i olika 

länder, där bland i Japansk och Spansk kultur. Aaker et al. (2001)  kom fram till att 

uppkomsten av kulturbaserade dimensioner innebär unika sammansättningar vid användandet 

av brand personality i olika kontexter. Med utgångspunkt i att brand personality modellen 

(Aaker 1997) redan har testats i olika kontexter med ett tydligt resultat att brand personality 

bör justeras för att vara effektiv, kan det ses som ett belägg till att utvidga forskningen till fler 

kontexter. Detta för att uppnå ett anpassat och effektivt verktyg som fungerar i varje unik 

kontext. Genom att replikera och revidera modellen till olika kontexter kan fler variabler som 

skulle kunna förklara kulturella skillnader tillämpas till en riktad marknadsföring inom brand 

personality (Aaker et al. 2001; Sung & Tinkham 2005; Muniz & Marchetti 2012; Supphellen 

& Grønhaug 2003; Maehle et al. 2011; Eisend & Stockburger-Sauer 2013). 

 

Daun (1996) menar att den svenska kontexten skiljer sig markant från resterande delar av 

världen. Daun (1996) har i sin studie påvisat att det finns en mängd kännetecken som 
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identifierar den svenska kontexten. Kännetecken som innefattar rädsla för konflikter, social 

självständighet, introvert läggning med oförmåga att uttrycka starka känslor öppet och en 

förmåga att tänka rationellt. Daun (1996) påstår att det kan bero på att Sveriges befolkning är 

förhållandevis liten sett till ytan, även att Sverige är lokaliserat längst norr ut i Europa med ett 

kyligare klimat än resten av Europa.  

 

I den unika svenska kontexten som Daun (1996) beskriver, kan det vara problematiskt att 

implementera brand personality (Aaker 1997) på ett effektivt sätt. Detta eftersom de 

personlighetsdrag som särskiljer den svenska kontexten inte finns i det teoretiska ramverk 

som utvecklades av Aaker (1997) för Amerikanska sammanhang. Vilka dimensioner och 

personlighetsdrag inom brand personality som är specifika för en svensk kontext är ännu inte 

identifierade. Med hänsyn till den unika kontext som särskiljer Sverige ämnar denna studie att 

bidra med förståelse hur modellen ska replikeras och anpassas till den svenska kontexten. 

 

 

1.3	  	   Syfte	  
 

Syftet är att förklara hur Aaker’s (1997) modell brand personality “the big five” kan 

revideras för att passa till den svenska kontexten. 

       

1.4	  	   Forskningsfråga	   	   	   	   	  
 

o Vilka dimensioner i modellen brand personality “the big five” (Aaker 1997) behöver 

revideras för att appliceras i en svensk kontext? 

o Vilka personlighetsdrag och dimensioner är unika för den svenska kontexten och 

behöver därmed adderas till brand personality modellen? 
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2.0	  	   Teori	  	  
	  
I det här kapitlet presenteras en genomgång av befintlig litteratur och tidigare forskning inom 

området brand personality med vikt vid Aakers (1997) modell ”the big five”. Kapitlet inleds 

genom att granska litteraturen gällande uppkomsten av konceptet brand personality och 

Aakers (1997) modell ”the big five”. Vidare behandlas de olika dimensionerna i modellen av 

Aaker (1997) var för sig, för att frambringa en djupare förståelse för läsaren. Avslutningsvis 

presenteras en tydlig bild på Aakers (1997) modell ”the big five” för läsarna.  

	  

 

2.1	   Brand	  personality	  	  
	  
Enligt Kassarjian (1971) har brand personality varit ett populärt ämne inom marknadsföring i 

många år, men trots kännedomen kring begreppet var användbarheten begränsad. Det 

saknades en enhetlig definition, teoretiskt ramverk och giltigt empiriskt underlag. Det var 

först 1997 som begreppet kom att få en teoretisk grund och definition. Aakers (1997) 

teoretiska ramverk tog grund i en uppsjö av mänskliga attribut som systematiskt utvärderades 

till en lista med 309 personlighetsdrag. Mängden personlighetsdrag användes för att fastställa 

innehållsvaliditet och påvisa hållbarheten hos de fem dimensionerna. Omfattningen av den 

teoretiska ramen gör brand personality generaliserbar över många produktkategorier. 

Uppsättningen av 309 mänskliga attribut tog sin grund i tre källor: psykologins 

personlighetskala, läran om marknadsföring och kvalitativ forskning (Aaker 1997). I nästa 

steg, behövdes mängden attribut reduceras för att bli mer hanterbar, vilket resulterade i en 

uppsättning av 133 egenskaper. De 133 egenskaperna testades för att säkerställa 

identifierbarhet på ett urval som representerade den amerikanska befolkningen (Aaker 1997).  

Genom att undersöka vilka personlighetsattribut som var mest återkommande i konsumentens 

medvetande, samt genom en faktor analys kunde fem personlighetsdimensioner utvinnas, 

sincerity, excitement, competence, sophistication och ruggedness. Namnen på dimensionerna 

fastställdes genom att utvinna ett samlingsnamn för egenskaperna i dimensionen (Aaker 

1997). 

 

Målet med nästa fas var att identifiera de egenskaper som var mest tillförlitliga, exakta och 

representerande de fem dimensionerna.  Eftersom dimensionerna är breda och ser till olika 

aspekter av personlighetsdrag, grupperas drag som är liknande varandra och bestäms med ett 
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fasett namn. Fasetterna ska fungera som en ram för att fastställa likheter och skillnader mellan 

egenskaperna. Detta medför både bredd och djup hos dimensionerna. Totalt identifierades 

femton fasetter, sincerity och excitement hade fyra fasetter var. Competence hade tre fasetter, 

sophistication och ruggednes hade två fasetter var (Aaker 1997). Därefter var nästa steg att 

välja ut de drag, representerade av de femton fasetter, som ska ingå i brand personality 

skalan. Personlighetsdragen med den högsta korrelationen i varje kluster identifierades (totalt 

42 drag) och blev en del av den slutgiltiga brand personality skalan. För att säkerställa sitt 

resultat testade Aaker (1997) skalan på 631 konsumenter och 37 kommersiella varumärken i 

USA. De egenskaper som representeras av de 42 uppkomna attributen i brand personality 

skalan påvisades vara tillförlitligt, valid och generaliserbar (Aaker 1997).  

 

Brand personality skalan var banbrytande och sedan dess har brand personality fått stor 

uppmärksamhet eftersom forskare insett relevansen av att tillämpa brand personality till ett 

varumärke för att differentiera sig och utveckla ett långsiktigt varumärkeskapital (Supphellen 

& Grønhaug 2003). Fournier (1998) menar att företag och konsumenter tillsammans skapar 

helt betydelsen för hur brand personality uppfattas. Konsumenter som har en tydlig bild av 

vad de eftersöker och har en underförstådd uppfattning om deras egen personlighet, påverkas 

mest av brand personality (Park & Roedder 2010; Ferrandi et al. 2002). Swaninathan et al. 

2009 och Ferrandi et al. (2002) hävdar att effekten av brand personality blir starkare om 

företaget skapar en relation till kunden, då skapas en stark kontakt till konsumenter som i 

annat fall väljer bort nya okända varumärken. På så vis kan företaget differentiera sig på 

marknaden. Forskare har påvisat att en lyckad Brand personality har direkt effekt på 

tillfredsställelse och lojalitet hos konsumenten (Louis & Lombart 2010; Grohmanns 2009; 

Das et al. 2012; Ferrandi et al. 2002; Brakus et al. 2009). 

	  

Maehle & Supphellen (2011) påvisar i deras studie att många olika faktorer bidrar till att 

forma personligheten hos ett varumärke. De menar att de fem olika dimensionerna skiljer sig 

åt och att detta innebär att olika faktorer är relevanta för olika dimensioner. Mulyanegara et 

al. 2009 menar i samtycke med Austin et al. (2003)  att det är möjligt för varumärken mer 

eller mindre kan uppvisa alla fem dimensioner, ofta med mer tyngd på någon av 

dimensionerna än dem andra. Vidare hävdar Eisend & Stokburger-Sauer (2013) och Maehle 

& Supphellen (2011)  att de dimensioner som är viktigast för företag att ta till vara på om de 

vill uppnå ett starkt och framgångsrikt företag är sincerity och competence. Maehle & 

Supphellen (2011)  menar att det skiljer sig i hur företaget skall bearbeta de olika 



	   	  
 

	  

7	  

dimensionerna. Till dimensionerna sincerity och competence är källan bland annat företagets 

moraliska värderingar och företagets anställda. För att uppnå stark brand personality i 

dimensionerna ruggedness och sophistcation krävs istället ett attraktivt attribut som logotyp 

och varumärke. Exicitement bildas genom en blandning de två ovanstående (Maehle & 

Supphellen 2011). Aaker (1997) menar att de olika dimensionerna antyder att brand 

personality kan fungera på olika sätt eller påverka konsumenternas preferenser av olika skäl. 

Sincerity, competence och excitement utgör en inneboende del av människans personlighet. 

Dessa dimensioner är tagna i från psykologins personlighets modell. Sophistication och 

ruggedness är dimensioner som människan önskar men inte nödvändigtvis har personligen 

utan tar till varumärken för att uttrycka dessa dimensioner, dessa är speciellt utformade av 

Aaker (1997) för att passa till varumärken. Kum et al. (2012) konstaterar att varumärken av 

symbolisk karaktär är bättre på att anta en annan personlighet jämfört med ett annat 

varumärke, även om de är från samma produkt typ (t.ex. Porsche Cayenne jämfört med en 

Mitsubishi Pajero, båda är stadsjeepar). Maehle & Shneor (2009) hävdar att varumärken som 

är anslutna till människans grundläggande behov och vardagliga användande, inte stimuleras 

av brand personality på samma sätt utan snarare väljs på grund av prisbilden, tillgängligheten 

eller ren bekvämlighet.	  	  

 

Maehle et al. (2011) menar att varumärken kan stärka konsumentens kulturella inställning, 

inklusive personligheten. Det sker genom kommunikation av sociala och kulturella symboler 

som innehåller den kulturella kontexten. Studier har påvisat att kulturella skillnader kan 

påverka på vilket sätt brand personality uppfattas (Aaker & Maheswaran 1997).  Kulturella 

skillnader spelar även stor roll när det gäller den upplevda betydelsen av brand personality. 

Exempelvis, personligheten hos ett varumärke har annan betydelse i individualistiska länder 

än i kollektivistiska länder (de Mooij 2003). Bevis finns i Aaker et al. (2001) studie som 

visade "ruggedness" dimensionen saknas i ett kollektivistiskt samhälle. 

 

Aaker et al. (2011) har replikerat modellen i två olika kontexter (Japan och Spanien), i 

studiens inledningsfas kartlades vilka dimensioner som var unik för den nya kontexten. 

Metoden efterliknar den process som fastställdes i ramverket från Aakers (1997) ursprungliga 

studie. Resultaten påvisade att dimensionerna sincerity, excitement, competence och 

sophistication delar samma innebörd i Japan och USA. Det påträffades att dimensionen 

ruggedness, som var fungerande i en Amerikansk kontext inte passade in i Japan och ersattes 

därmed med en dimension som passade kontexten. Denna dimension förklaras av de 
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kulturella skillnaderna mellan kontexterna, vilket resulterar i skillnader i uppfattning och 

attityd kring varumärken (Aaker et al. 2001). Att ruggedness är en kulturspecifik dimension 

styrks även av Sung & Tinkham (2005) som i deras studie undersökt sambandet av 

dimensionerna i brand personality mellan Korea och USA. Aaker et al. (2001) och 

Supphellen & Grønhaug (2003) menar att den teoretiska ram som Aakers (1997) modell 

brand personality bygger på bör replikeras i andra kontexter för att öka förståelsen i ett 

relativt outforskat område. Maehle et al. (2011) menar att med hjälp av att skräddarsy 

kommunikationen kan nästan alla varumärken kulturanpassa sig och därmed anpassa brand 

personality till olika kontexter. 

 

2.3	   Dimensionerna	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figur 1. Brand personality scale (Aaker 1997) 

 
 
Ovanstående bild förklarar Aakers (1997) brand personality modell ”the big five” med 

tillhörande dimensioner och fasetter.  
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2.3.1	   Sincerity	  
	  
Aaker (1997) menar att dimensionen sincerity innefattar aspekter av värme och acceptans. 

Maehle et al. (2011) och Maehle & Supphellen (2011) påvisar att varumärken som är 

förknippade med sincerity är de som förekommer i konsumenternas vardag. De är vanligtvis 

av hög kvalitet, innefattar hög moral och är även starkt förknippade med familjen och 

familjerelaterade aktiviteter. Ofta handlar det om varumärken som är förekommande i 

produktkategorier som mat, dryck, bilar och kosmetika (Maehle et al. 2011; Maehle & 

Supphellen 2011). Eftersom konsumenterna använder dessa varumärken regelbundet 

utvecklar de förtroende för dessa varumärken och känner stark lojalitet till dem (Maehle et al. 

2011). I enlighet med (Maehle et al. 2011) påvisar Eisend & Stokburger-Sauer (2013) att det 

är mest troligt att få en stark lojalitet från varumärken som är uppriktiga än varumärken som 

har en spännande brand personality. Vidare påvisar Eisend & Stokburger-Sauer (2013) att 

sincerity och competence har starkare effekt på attityd gentemot ett varumärke än de andra 

dimensionerna. Maehle & Shneor (2009) fastställer H&M, klädbutiken Cubus, IKEA samt 

vissa  matvarubutiker som exempel för dimensionen sincerity.  

Swaminathan et al. (2009) och Mulyanegara et al. 2009 hävdar att kvinnliga konsumenter har 

en tendens att välja varumärken inom dimensionen sincerity än varumärken från någon av de 

andra dimensionerna i ett köpbeteende. 

Maehle et al. (2011) påpekar även vikten av personalens agerande som en viktig faktor för att 

varumärket ska uppfattas som uppriktigt, personalen skall vara vänliga, serviceinriktade och 

kunniga. Detta förstärks även i studien utförd av Maehle & Supphellen (2011) som menar att 

företagets värderingar, ledning, anställda samt produktattribut bidrar till att ett varumärke ska 

uppfattas som uppriktigt. Positiva produktupplevelser som uppfyller eller överträffar 

förväntningar på produktprestanda tenderar att förstärka starka associationer med 

dimensionen sincerity (Maehle et al. 2011).  
 

2.3.2	   Excitement	  
	  
Dimensionen exitement har även den fyra tillhörande fasetter, dessa är vågad, livfull, 

fantasifull och up-to-date (Maehle & Supphellen 2011; Aaker 1997). Enligt Heere (2010) 

förknippas dimensionen excitement med egenskaper som cool, pigg, uppdaterad och ung. 

Maehle & Shneor (2009) menar att det är egenskaper som kan kännetecknas hos konsumenter 

som är kreativa, entusiastiska och instinktiva. Andra personer som också kan kopplas till 
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dimensionen kan vara personer som söker social acceptans och känner oro för vad andra 

tycker. Varumärken som är inom dimensionen för excitement väntas därför väcka stor 

kreativitet och fantasi (Maehle & Shneor 2009). Maehle et al. (2011) menar att spännande 

varumärken hjälper konsumenten att uppfylla sina ambitioner och uppfattas som mer 

spännande hos andra personer och av sina referensgrupper. Aaker (1997) påvisar att 

dimensionen innefattar aspekter som sällskaplighet, energi och aktivitet. (Maehle & Shneor 

2009) håller med till viss del och menar att dimensionen exicitement består av drag som 

spännande, fantasifull och livfull.  

 

Vanligt förekommande varumärken som beskrivs i dimensionen excitement är förekommande 

i produktkategorier som bilar, kläder samt dryck och upplevs vara up-to-date, trendiga, unga 

och moderna (Maehle et al. 2011). Även tekniska varumärken med cool design som 

exempelvis Apple är relaterade till dimensionen excitement. Design och estetik är en viktig 

faktor som bidrar till att bilda uppfattningar om varumärkets spänning (Maehle et al. 2011). 

Manliga konsumenter tenderar oftare att uttrycka sin personlighet genom spännande 

varumärken framför varumärken i någon av de andra dimensionerna (Swaminathan et al. 

2009; Mulyanegara et al. 2009).  

 

I studien av Maehle et al. (2011) framkommer det att varumärken under dimensionen 

excitement ofta erbjuder konsumenterna en spännande upplevelse, ett exempel är flygbolag. 

Spännande varumärken anses även vara starkt förknippade med sociala situationer, ritualer, 

speciella tillfällen som exempelvis bröllop. En annan intressant faktor som speglas i studien 

gjord av Maehle et al. (2011) är reklamens kraft för att påverka konsumenternas 

varumärkesassociationer och brand personality. Maehle & Supphellen (2011) förklarar i 

deras studie att dimensionen excitement påverkas av både attribut från företaget så som 

anställda och värderingar, tillsammans med symboliska attribut som reklam och användare, 

när de bildas. Maehle et al. (2011) menar vidare att annonser och reklam som kommunicerar 

spänning gör att varumärket uppfattas som mer spännande, ofta är det skildringar av 

ungdomar som har kul eller utför någon spännande aktivitet som främjar att varumärket 

kopplas till dimensionen excitement.  
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2.3.3	   Competence	  
	  
Under dimensionen competence tillhör fasetterna pålitlig, intelligent och framgångsrik 

(Maehle & Supphellen 2011; Aaker 1997). Ansvar och säkerhet är drag som dimensionen 

präglas av enligt Aaker (1997). Maehle & Shneor (2009) menar att sådana egenskaper kan 

vara ett tecken på att konsumenten som köper varumärket är målinriktad, strukturerad och 

logisk. Azoulay & Kapferer (2003) menar att dimensionen kännetecknas av kunskap och 

noggrannhet. Park & Roedder (2010) framhäver i deras studie att konsumenter uppfattar sig 

själva som mer intelligenta, arbetsamma och ledande efter att ha använt produkter med 

samma egenskaper som återfinns under dimensionen competence. Maehle & Shneor (2009) 

menar att ett varumärke som kan kopplas till dimensionen competence ser behovet av att 

balansera tillförlitlighet med framgång. Varumärken med funktionella fördelar och 

produktkategorier som bilar och andra tekniska apparater upplevs ofta tillhöra denna 

dimension, även banker och försäkringsbolag kan kopplas till dimensionen competence 

(Maehle et al. 2011). 

 

 I studien av Maehle et al. (2011) framkom det att varumärken som enligt konsumenterna 

tillhör dimensionen competence generellt är av hög kvalitet, har ett välrenommerat rykte och 

en ledande position på marknaden. Maehle & Shneor (2009) påvisar att personer som inte är i 

en ledande position vill gärna identifiera sig med varumärken som projicerar bilden av 

kompetens som något att se upp till i stället identifiera sig med. Eisend & Stokburger-Sauer 

(2013) har påvisat att dimensionen competence har den starkaste påverkan hos konsumenten 

när det kommer till inköpsbeteende. Maehle et al. (2011) uttrycker att dessa varumärken har 

ofta varit framgångsrika sedan länge och vanligtvis rör det sig om mycket stora och välkända 

varumärken, där företagets omsättning är mycket hög. Att personalen är pålästa, kunniga och 

kompetenta anses vara en viktig faktor för att ett varumärke ska uppfattas under dimensionen 

competence (Maehle et al. 2011). Att företagets värderingar, ledning, personal samt 

produktattribut är en bidragande faktor till att ett varumärke uppfattas som competence styrks 

även i studien av Maehle & Supphellen (2011). Eisend & Stokburger-Sauer (2013) menar att 

competence och sincerity har den starkaste påverkan när det kommer till varumärkesattityd. 

2.3.4	   Sophistication	  
	  
Dimensionen sophistication kännetecknas av drag som charmig, glamorös och överklass 

(Maehle & Supphellen 2011; Aaker 1997). Till dimensionen sophistication förknippas 
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varumärken som beskrivs som exklusiva, unika, eleganta, sexiga och glamorösa (Maehle & 

Supphellen 2011; Aaker 1997). Även Heere (2010) förklarar att dimensionen sophistication är 

associerad med egenskaper så som snygg, charmig, smidig samt feminin och överklass. 

Maehle & Shneor (2009) påstår att sådana drag kan vara ett tecken på tendenser till starkt 

känslomässigt engagemang och lyhördhet för människor. Men å andra sidan kan sådana drag 

också kopplas till personer som är trendsättande och har en unik karaktär. Park & Roedder 

(2010) menar att konsumenter uppfattar sig som mer glamorösa och snygga efter att ha använt 

ett varumärke som innehar enhetliga personlighetsdrag som återfinns under dimensionen 

sophistication. Ett varumärke som antagit dimensionen sophistcation förväntas därför 

kombinera emotionell tyngd med mystik och exklusivitet (Maehle & Shneor 2009).  

 

Maehle & Supphellen (2011) påvisar i deras studie att sofistikerade varumärken påverkas av 

symboliska källor som exempelvis logotyp. Estetik och design är mycket viktigt när det gäller 

sofistikerade varumärken (Maehle et al. 2011; Aaker 1997). Enligt studien av Maehle et al. 

(2011) framkom det att kläder, kosmetika och bilar var starkt representerade bland 

varumärken som sammankopplas med denna dimension. Det är främst mycket exklusiva 

bilmärken och dyra design kläder som nämns i studien. Flera studier visar även att 

varumärken som uppfattas under dimensionen sophistication vanligtvis relateras till 

femininitet (Aaker 1997; Maehle et al. 2011). Mulyanegara et al. (2009) pekar ut Mercedes-

Benz and Chanel som tydliga exempel för dimensionen. Enligt Aaker (1997) anses priset även 

ha en påverkan för uppfattningen av varumärken under dimensionen sophistication, ett högre 

pris kan ofta associeras med överklassen.  

 

Park & Roedder (2010) påvisar i deras studie att konsumenter som har implicita 

föreställningar om deras personlighet och som påverkats av sina upplevelser av varumärket, 

också har en positiv uppfattning om sig själva genom personlighetsdrag som är förknippade 

med de varumärken som de använde. Eisend & Stokburger-Sauer (2013) menar att 

sophistication och ruggedness är beroende på nationalitet (USA som visar större tendens till 

ruggedness, till exempel western, än andra nationaliteter) 

Aaker (1997) nämner i sin studie att människor normalt inte naturligt har egenskaper som 

berör dimensionen sophistication inneboende i sina personligheter, utan att de istället önskar 

att de hade det och där av tar till varumärken som uttrycker detta. Maehle et al. 2011 menar 

att konsumenter använder sig av varumärken under dimensionen sophistication för att 
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imponera på andra människor samt uttrycka sig själva. Aaker (1997) menar att varumärken 

kan bli associerade med egenskaper som härleds direkt från varumärkets användare. 

Exempelvis uppfattas cigarettvarumärket Virginia Slims som feminina eftersom de 

konsumeras frekvent av kvinnor, medan Marlboro uppfattas som mer maskulina. Att 

dimensionen skulle präglas av femininitet är något som forskarna Azoulay & Kapferer (2003) 

motsätter sig. Azoulay & Kapferer (2003) påstår i deras studie att femininitet är ett 

värdeomdöme och att dess betydelse är knuten till kulturer, varpå det inte passar in Aakers 

(1997) modell.  

 

Ett annan utmärkande drag för dimensionen sophistication är att sofistikerade varumärken 

vanligtvis marknadsförs via referenspersoner och kändisar, vilket är en bidragande faktor till 

att varumärket uppfattas som mer sofistikerat. När varumärken förmedlas via sofistikerade 

kända personer som utstrålar glamour förknippas varumärket lättare med dimensionen 

sophistication (Maehle et al. 2011; Maehle & Supphellen 2011). 

2.3.5	   Ruggedness	  
	  
Fasetter som återfinns under dimensionen ruggedness är friluftsaktig och tuff (Maehle & 

Supphellen 2011; Aaker 1997). Maehle & Shneor (2009) menar att varumärken som 

kännetecknas av sådana egenskaper kan kopplas till personer som är flexibla och dynamiska. 

Ett varumärke som är robust uttrycker unikhet, tålighet och kreativitet (Maehle & Shneor 

2009). 

 

Tillskillnad mot dimensionen sophistication som associeras med femininitet så 

sammankopplas ofta dimensionen ruggedness med maskulinitet (Aaker 1997; Maehle et al. 

2011). Varumärken som symboliserar friluftsliv, äventyr och fysiska aktiviteter påvisas också 

uppfattas under dimensionen ruggedness hos konsumenter (Maehle et al. 2011). 

 

Maehle et al. (2011) menar att de varumärken som kopplas till dimensionen ruggedness är 

vanligtvis riktade till män, exempelvis herrkläder, hygienprodukter från varumärkena Gillette 

och Old Spice, cigaretter, motorcyklar av märket Harley Davidson samt bilar av mer robusta 

modeller så som Jeep. Maehle & Shneor (2009) anger varumärket Blåkläder som ett exempel 

för dimensionen. Mulyanegara et al. (2009) pekar ut Levis and Marlboro som typiska 

varumärken för dimensionen. Produkter och varumärken som anses passa in under denna 

dimension förknippas mer med symboliska fördelar och Maehle et al. (2011) påvisar i deras 
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studie att konsumenter tar till sig dessa varumärken för att lättare uttrycka deras personlighet 

som ofta är av maskulin natur. Exempelvis har BMW ett tufft och maskulint utseende som 

stödjer BMW varumärkets brand personality dimension ruggedness (Eisend & Stokburger-

Sauer 2013). 

 

Aaker (1997) i samtycke med Aaker et al. (2001) påvisar att dimensionen ruggedness inte 

finns naturligt i människans personlighet, utan är en egenskap som de önskar ha och därmed 

använder varumärken som symboliserar ruggedness för att uttrycka deras personlighet så som 

de önskar. Eisend & Stokburger-Sauer (2013) påvisar i sin studie att dimensionen ruggedness 

inte genererar lika stort engagemang till varumärket jämfört mot de andra.  
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3.0	   Metod	  	  	  
	  

Följande kapitel består teorirecensioner av de tillgängliga metodval för denna studie. 

Därefter redogörs författarnas val av tillvägagångssätt och motivering till metodval som 

tillämpats i studien. Detta för att förtydliga de olika tillvägagångssätten inom ramen för 

bedrivning av forskning samt för att kartlägga författarnas förfarande. Studiens angreppsätt 

består av en process i två delar, första steget är en förstudie i form av en fokusgrupp där 

syftet är att kartlägga vilka personlighetsdrag som kan vara relevanta för en svensk kontext. 

Resultaten från förstudien lägger grund för studiens operationalisering. I nästa steg testas de 

nytillkomna personlighetsdragen tillsammans med ursprungliga personlighetsdragen i en 

enkätundersökning. Empirin från förstudien presenteras i bilaga 1. Avslutningsvis består 

kapitlet av en sammanfattning av de metodologiska val författarna har gjort, detta i form av 

en tabell. 

	  
	  
	  

3.1	  	   Forskningsstrategi	  

3.1.1	  	   Induktivt	  vs	  deduktiv	  angreppssätt	  
	  
När det gäller metod för att bedriva forskning finns det huvudsakligen två olika angreppssätt, 

induktivt samt deduktivt (Bryman & Bell 2011). De olika angreppssätten skiljer sig något åt, 

men går även att kombinera (Bryman & Bell 2011; Saunders et al. 2009). Vid induktivt 

angreppssätt beträffande forskning skapas teorier som ett resultat av slutsatser från 

erfarenheter. Utgångspunkten ligger i enskilda händelser så som observationer, där empiri och 

data samlas in och analyseras vilket sedan leder till generaliserade slutsatser som bidrar till 

uppkomsten av ny teori (Bryman & Bell 2011). Vid induktiv forskning kan forskaren på så 

sätt skapa ny teori eller förbättra redan existerande teori utifrån resultatet (Ghauri & 

Grønhaug 2005). Tillskillnad mot induktiv forskning så innebär deduktiv forskning att 

undersöka förhållandet mellan teori och data. Forskaren tar sin utgångspunkt i befintlig teori 

för att utforma hypoteser som testas via empirisk data som sedan avgör om hypotesen ska 

förkastas eller bekräftas (Bryman & Bell 2011). För att variablerna skall vara tolkningsbara 

fodras att hypotesen är uttryckt i operationella termer. Via en operationalisering påvisar 

hypotesen hur variablerna ska mäta innan de testas empiriskt (Ghauri & Grønhaug 2005) Vid 

bekräftelse av hypotesen kan det resulterar i en revidering av den redan existerande teorin i 
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förhållande till resultatet (Bryman & Bell 2011). Det deduktiva förhållningsättet till forskning 

anses som den vanligaste metoden (Bryman & Bell 2011).  Vid en kombination av de båda 

tillvägagångsätten, ett abduktivt tillvägagångssätt, går det att skönja underliggande mönster 

och djupa motiv enligt Saunders et al. (2009). Varvid en kombination av induktivt samt 

deduktivt tillvägagångsätt anses vara gynnsamt för resultatet och är därav att föredra 

(Saunders et al. 2009). 

Författarna har inför denna specifika studie valt att förhålla sig till en abduktiv 

forskningsstrategi, det vill säga en kombination av ett deduktivt och induktivt angreppssätt. 

Författarna utförde en förstudie i form av en fokusgrupp för att ge kunskap till studien om 

vilka personlighetsdrag som kan vara relevanta för en svensk kontext. Detta med hänsyn till 

syftet för studien, där en befintlig modell (Aaker 1997) med hjälp av existerande teori skall 

appliceras i en ny kontext för att sedan testas empiriskt. Därmed replikeras studien utförd av 

Aaker (1997). Detta eftersom författarna har som målsättning att genom forskningen komma 

fram till ett generaliserbart resultat för brand personality i den svenska kontexten.  

3.1.2	  	   Kvantitativ	  vs	  kvalitativ	  metod	  
	  
Vid företagsekonomisk forskning finns det två olika forskningsstrategier att tillämpa, 

kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell 2011).  Beroende på vad för slags typ av 

studie som skall utföras är avgörande för vilken av de två olika metoderna som ska användas 

(Bryman & Bell 2011). Den kvantitativa metoden används vanligtvis vid deduktiv forskning 

och innebär en kvantifiering i insamlingen av data som analyseras och presenteras i form av 

siffror och statistik (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). Vid en 

kvantitativforskning eftersöks och analyseras kausala samband mellan variabler (Bryman & 

Bell 2011).  Kvantitativ forsknings strategi är formaliserad och följer ofta en given struktur, 

vilket underlättar när metoden ska replikeras (Bryman & Bell 2011). Resultaten från en 

kvantitativ studie är ofta generaliserbara varvid denna metod är mycket användbar vid 

utvecklandet av nya teorier (Bryman & Bell 2011; Saunders et al. 2009) Forskarens roll anses 

som distanserad och innefattar en neutral inställning i kvantitativ forskningsprocess (Bryman 

& Bell 2011). Den kritik som kvantitativ forskningsmetod mött är att det finns begränsningar 

i dess flexibilitet (Bryman & Bell 2011). Metoden är ofta inriktad på många enheter och 

saknar därför komplexitet. metoden påstås även karakteriseras av ytlighet då djupare 

förståelse uteblir (Jacobsen 2002). Kvantitativ forskningsmetod har även påståtts vara 

styrande vid insamlandet av data (Jacobsen 2002). 
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Tillskillnad mot den kvalitativa forskningsmetoden där insamlad data mäts och analyseras 

genom siffror och statistik, ligger fokus i den kvalitativa forskningsmetoden snarare på ord 

(Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005; Jacobsen 2002). Vid en kvalitativ 

forskningsstrategi eftersträvas en djupare förståelse av kontexten där mönster och 

bakomliggande orsaker till beteenden och attityder vill upptäckas (Bryman & Bell 2011; 

Creswell 2007; Ghauri & Grønhaug 2005; Jacobsen, 2002; Saunders et al. 2009). Det är 

respondenternas föreställningar och erfarenheter som är viktiga (Bryman & Bell, 2011) och 

fokus läggs ofta på detaljer och det unika i olika sammanhang (Jacobsen 2002). Den 

kvalitativa forskningsstrategin anses vara av induktiv karaktär (Bryman & Bell 2011; Ghauri 

& Grønhaug 2005; Jacobsen 2002). Bryman och Bell (2011) förklarar att den kvalitativa 

metoden är mindre strukturerad, mer flexibel och att resultaten inte är generaliserbara jämfört 

med kvantitativ metod. Vidare hävdar Bryman och Bell (2011) att forskarens roll i en 

kvalitativ studie är mer närvarande jämfört med en kvantitativ studie. Detta för att relationen 

mellan forskare och respondent är av stor vikt då den främjar förståelsen för hur respondenten 

uppfattar sin verklighet (Bryman & Bell 2011). Kritiken gentemot den kvalitativa metoden är 

att den oftast är väldigt resurskrävande, både i form av tid och pengar (Jacobsen 2002; 

Saunders et al. 2009). 

Viktigt att påpeka är att den ena metoden inte utesluter den andra, utan en blandning av 

kvantitativ samt kvalitativ forskningsmetod är möjlig och går under benämningen abduktiv 

forskningsmetod (Creswell 2014; Ghauri & Grønhaug 2005). 

Författarna har tidigare klargjort att studien har ett abduktivt angreppsätt, varvid denna studie 

är baserad på en kvantitativ forskningsstrategi. Men för att uppnå bästa möjliga resultat med 

hänsyn till studiens syfte, behövs en förstudie utföras i form av fokusgrupp för att undersöka 

vilka personlighetsdrag som kan vara relevanta för den svenska kontexten. Det är av stor vikt 

för författarna att åstadkomma ett mätbart resultat. Författarna har inte för avsikt att skapa en 

djupare förståelse, utan endast att förklara huruvida modellen ”the big five” skapad av Aaker 

(1997) kan anpassas till den svenska kontexten, genom att testa de olika personlighetsdragen 

med liknande verktyg som ursprunget. 
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3.2	  	   Forskningsdesign	  
	  
För att bedriva forskning och uppnå ett resultat som besvarar studiens syfte och 

forskningsfrågor krävs en handlingsplan (Bryman & Bell 2011). Detta går under namnet 

forskningsdesign och beskrivs som en ram med riktlinjer för att insamlandet samt analys av 

data, vilket vägleder och styr forskningen (Bryman & Bell 2011; Saunders et al. 2009; Shukla 

2008). Valet av forskningsdesign är mycket betydelsefull med hänsyn till att studiens 

forskningsfrågor ska kunna besvaras (Bryman & Bell 2011; Saunders et al. 2009) En risk vid 

en dåligt utvecklad forskningsdesign är att forskningsfrågorna besvaras felaktigt eller förblir 

obesvarade, vilket påverkar relevansen av studien (Shukla 2008). Att den valda 

forskningsdesignen överensstämmer med studiens ändamål kan vara avgörande och bör 

övervägas noga (Bryman & Bell 2011). Vidare menar Bryman & Bell (2011) att typen av 

forskningsdesign är relaterad till den valda forskningsmetoden för en studie. 

Forskningsdesign inkluderar tre olika typer av syften vilka klassificeras som undersökande 

syfte, beskrivande syfte samt förklarande syfte (Bryman & Bell 2011; Shukla 2008; Saunders 

et al. 2009). 

3.2.1	   Undersökande	  forskningsdesign	  
	  
Ett undersökande syfte är användbart när bakomliggande motiv ska skönjas och ett fenomen 

ska undersökas på djupet (Bryman & Bell 2011; Shukla 2008). För att klargöra ett 

forskningsproblem och skapa ytterligare förståelse innan utvecklandet av ett tillvägagångsätt, 

är ett undersökande syfte lämpligt (Ghauri & Grønhaug 2005; Saunders et al. 2009; Shukla 

2008). Enligt Ghauri & Grønhaug (2005) är det flexibiliteten vid problemlösandet som 

kännetecknar en undersökande forskningsdesign. Undersökande forskningsdesign tillämpas 

främst vid kvalitativ forskning och är vanligt förekommande vid ostrukturerade intervjuer och 

fokusgrupper (Shukla 2008). 

3.2.2	   Beskrivande	  forskningsdesign	  
	  
Beskrivande forskningsdesign används när problemet är enkelt att begripa och är väl 

strukturerat (Ghauri & Grønhaug 2005). Vanligtvis bör forskaren ha en klar och tydlig bild av 

det problematiserade fenomenet som skall undersökas (Saunders et al. 2009). Frågor som vad, 

när, hur, vem och varför går med ett undersökande syfte oftast att besvara (Bryman & Bell 

2011). Beskrivande undersökningsdesign kännetecknas med tydliga regler, tillvägagångssätt 

och struktur (Ghauri & Grønhaug 2005). Shukla (2008) menar att beskrivande syfte tillämpas 
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i regel vid kvantitativ forskning.  

3.2.3	   Förklarande	  forskningsdesign	  
	  
Precis som beskrivande forskningsdesign så är förklarande forskningsdesign också 

strukturerad och passande vid kvantitativ forskning (Ghauri & Grønhaug 2005). Skillnaden 

mellan de två nämnda undersökningsdesignerna är att ett förklarande undersökningssyfte 

påvisar hur och varför en variabel påverkar en annan variabel (Bryman & Bell 2011; 

Jacobsen, 2002). Förklarande undersökningsdesign används för att fastställa kausala samband 

mellan variabler (Ghauri & Grønhaug 2005; Jacobsen 2002; Saunders et al. 2009). Det är av 

stor vikt att isolera orsaker samt påvisa om och i vilken omfattning orsaker leder till effekter 

(Ghauri & Grønhaug 2005). 

Författarna har i denna studie valt att förhålla sig till en förklarande forskningsdesign. Detta 

med beaktning till ett strukturerat tillvägagångsätt och den kvantitativa metod som valts av 

författarna. Genom det kvantitativa tillvägagångssättet kan samband mellan 

personlighetsdragen skönjas och bilda ett mönster, därav den förklarande forskningsdesignen.  

Författarna ämnar inte till att skapa en djupgående förståelse inom problemområdet var vid 

den undersökande forskningsdesignen uteslöts.  

 

3.3	  	   Datakällor	  
	  
Vid insamlandet av data förekommer två olika typer av datakällor, primärdata samt 

sekundärdata (Aaker et al. 2011; Bryman & Bell 2013; Ghauri & Grønhaug 2005; Jacobsen 

2002). Primärdata kan beskrivas som den data som samlats in till ett specifikt 

forskningsändamål. Informationen är anpassad därefter och är aktuell samt uppdaterad (Aaker 

et al. 2011; Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002; Saunders et al. (2009). Primärdata anses 

vara den främsta datakällan som i första hand tillämpas i en studie (Saunders et al. (2009). 

Den primära datan som ska samlas in är beroende av syftet för studien, forskningsproblem 

samt forskningsdesign (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). För att samla in 

primär data används metoder som intervju, observationer och enkäter (Ghauri & Grønhaug 

2005; Jacobsen 2002). Enligt Ghauri & Grønhaug (2005) är primär data gynnsamt eftersom 

den kan anpassas efter studien och ger studien mer skräddasydd information. Däremot kan 

primärdata vara resurskrävande i form av tid och pengar, då processen kan vara omfattande 
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(Bryman & Bell 2011; (Ghauri & Grønhaug 2005). 

Sekundärdata innebär data som har samlats in för ett annat ändamål (Bryman & Bell 2011). 

Det kan vara information från en extern källa, som andra människor har samlat in, men som 

forskaren använder sig av i sin studie (Jacobsen 2002; Saunders et al. 2009). Enligt Ghauri & 

Grønhaug (2005) kan sekundärdata användas för att få en bättre förståelse av problemet. 

Saunders et al. (2009) menar att sekundärdata kan understödja och förstärka resultat från 

primärdata. Det är dock viktigt att den sekundära datan kritiskt utvärderas innan användning 

(Ghauri & Grønhaug 2005; Jacobsen 2002). Saunders et al. (2009) påpekar att det finns en 

risk att sekundärdata kan vara förlegad och därmed obruklig. Ett annat problem som Ghauri & 

Grønhaug (2005) nämner är att informationen från sekundärdata kan sakna relevans, då den är 

insamlad för ett annat ändamål och egentligen inte är lämplig för studien. Det fördelaktiga 

med sekundärdata är att tillskillnad mot primärdata, inte är så resurskrävande, både tid och 

pengar sparas genom att sekundärdatan redan är insamlad (Aaker et al. 2011; Ghauri & 

Grønhaug 2005; Jacobsen 2002). 

Författarna har valt att basera denna specifika studie på primärdata, varvid empiriskt material 

samlades in. Eftersom modellen ”the big five” (Aaker 1997) inom brand personality ska testas 

på konsumenter i en svensk kontext, har respondenter från Sverige noga valts ut som 

författarna anser vara representativa. Det var viktigt att få dagsaktuell information från 

konsumenterna och ta reda på deras uppfattning om de olika dimensionerna. 

 

3.4	  	   Undersökningsstrategi	  
	  
En undersökningsstrategi även kallad forskningsstrategi, beskrivs i litteraturen som det 

ramverk som forskaren använder vid insamlingen samt analys av data (Bryman & Bell 2011; 

Yin 2009) Undersökningsstrategi underlättar denna process och möjliggör att studiens 

forskningsfrågor besvaras (Yin 2009; Saunders et al. 2009). Enligt Bryman & Bell (2011) 

finns det fem olika undersökningsstrategier, vilka är experimentell design, tvärsnittsdesign, 

longitudinell design, fallstudiedesign samt komparativ design. Saunders et al. (2009) menar 

att valet av undersökningsstrategi avgörs med hänsyn till studiens forskningsfråga. 
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3.4.1	  	   Tvärsnittsdesign	  
	  
En design som syftar till att data samlas in från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt för att 

komma fram till en uppsättning kvantitativ eller kvantifierbar data med koppling till två eller 

fler variabler vid en särskild tidpunkt. Därefter granskas den insamlade datan för att skönja ett 

sambandsmönster. Anledningen till att fler än ett fall granskas är att forskare är intresserade 

av att upptäcka ett mönster av variation inom exempelvis en organisation (Bryman & Bell 

2011). 

 

Studien har tillämpat tvärsnittsdesign, då data samlats in vid två tillfällen. Detta med hänsyn 

till att processen är uppdelat i två faser. Genom förstudien i form av en fokusgrupp och den 

kvantitativa enkätundersökningen granskas den insamlade datan för att skönja ett 

sambandsmönster. 

3.4.2	  	   Experimentell	  design	  
	  
Experimentell undersökningsdesign syftar till att identifiera kausala samband mellan variabler 

(Bryman & Bell 2011; Yin 2009). Detta kan göras genom att testa hypotesen och genom att 

ändra variabler kan hypotesen antingen bekräftas eller förkastas, och där med påvisas 

hypotesens giltighet (Bryman & Bell 2011; Yin 2009). Saunders et al. (2009) förklarar detta 

genom att två slumpmässiga grupper skapas, en experimentgrupp samt en kontrollgrupp, 

sedan utsätts experimentgruppen för förändring. Bryman & Bell (2011) menar att 

kontrollgruppen ska förbli neutrala för att eliminera hot eller andra effekter. Därefter utförs 

mätning på båda grupperna och en jämförelse mellan experimentgruppen samt 

kontrollgruppen genomförs, varvid skillnader i resultat kan skönjas (Saunders et al. 2009). 

Validiteten hos experiment är ofta hög enligt Bryman & Bell (2011), däremot påstår de att 

experimentell undersökningsdesign är sällan förekommande inom företagsekonomisk 

forskning (Bryman & Bell 2011). 

3.4.3	  	   Longitidunell	  design	  
	  
Genom att använda en longitudinell design går det kartlägga förändringar. Ett urval studeras 

vid fler än ett tillfälle för att förstå processen av förändringar. Det är således en betydelsefull 

metod för att förstå organisationer. Detta är en forskningsmetod som är tidskrävande och 

medför relativt höga kostnader. Men eftersom den ger kunskap om tidsmässiga förhållanden 

mellan olika variabler så kan den ge en bättre insyn i kausala samband (Bryman & Bell 2011). 



	   	  
 

	  

22	  

3.4.4	  	   Fallstudie	  
	  
En fallstudie är en studie av enbart ett fall, för att få en djupare förståelse i ett specifikt fall 

behövs en detaljerad och djupgående forskning. Fallet kan beröra en organisation, en plats, en 

person eller en specifik händelse.  Med hänsyn till det berörda fallet ska så mycket 

information som möjligt samlas in och bearbetas (Bryman & Bell 2011). Det görs vanligast 

genom kvalitativa metoder som intervjuer och observationer. En fallstudie ämnar belysa unika 

drag kopplade till ett fall. Validiteten och generaliserbarheten blir då obefintlig då det inte går 

att generalisera resultat från enbart ett specifikt fall. Syftet med en fallstudie är inte att 

generalisera resultatet utan att skapa en djupare förståelse för en unik situation eller händelse 

(Bryman & Bell 2011). 

3.4.5	  	   Jämförande	  design	  
	  
Vid en jämförande studie används en identisk metod för att studera två olika fall. Som namnet 

avslöjar jämförs två fall med förhoppning att få en bättre förståelse för ett fall eller en 

situation. Det kan röra två eller flera olikartade fall eller situationer. En jämförande design 

kan tillämpas både vi en kvalitativ och kvantitativ studie (Bryman & Bell 2011). 

När det gäller reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet liknar jämförande 

design tvärsnittsdesign i tillvägagångssättet. En jämförande design utgör i grunden för 

tvärsnittsundersökningar då undersökningen skett vid en särskild tidpunkt. Jämförande design 

kan med fördel användas i en kvalitativ undersökning eftersom många fall berörs och jämförs 

även kallad multiple case study (Bryman & Bell 2011). 

 

3.5	  	   Datainsamlingsmetod	  
	  
Vid insamlandet av data finns flera olika datainsamlingsmetoder att välja på och valet är 

beroende på vad för slags studie som ska utföras. Ofta grundar sig valet om 

datainsamlingsmetod på om det är en kvantitativ eller en kvalitativ studie (Bryman & Bell 

2011). De vanligaste metoderna för en kvantitativ studie är enkäter, strukturerade intervjuer, 

strukturerade observationer samt innehållsanalys. I kvalitativa studier är det främst 

djupintervju, fokusgrupp och observationer som är mest förekommande (Bryman & Bell 

2011). 
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3.5.1	  	   Datainsamlingsinstrument	  
	  
Författarna har som tidigare nämnts valt att genomföra en kvantitativ studie med grund i en 

abduktiv forskningsstrategi. Därmed föll valet av datainsamlingsmetod för denna studie 

naturligt på fokusgrupp samt enkäter. Nedan presenteras fokusgruppen och enkäten 

presenteras i paragraf 3.8. 

 

3.6	   Förstudie	  
	  
Studien är indelad i en process i två delar, första steget består av en förstudie i form av en 

kvalitativ fokusgrupp. Syftet med förstudien är att undersöka vilka personlighetsdrag som kan 

vara lämpliga för en svensk kontext.  

3.6.1	  	   Fokusgrupper	  
	  
Fokusgrupp är en effektiv metod när det gäller konsument undersökningar, eftersom det oftast 

resulterar i en kvalitativ snarare än kvantitativ undersökning. I jämförelse med exempelvis 

enkätundersökning, där forskaren enkelt kan samla in och utvärdera statistik, så är skillnaden 

mellan de ovannämnda marknadsundersökningsmetoderna att en mer djupgående förståelse 

för konsumenterna och dess, i detta sammanhang, attityder samt perception ges. Syftet med en 

fokusgrupp är att skapa en diskussion kring erfarenheter, attityder och perception avseende 

studien i fråga (Powell & Single 1996). 

Urvalet grundar sig i att slumpmässigt eller icke slumpmässigt utvalda individer bildar en 

grupp, där deltagarna får diskutera det valda ämnet. Utfallet blir ofta mycket djupgående 

information gällande konsumenternas tankar och attityder rörande den utvalda produkten eller 

tjänsten. En session varar vanligtvis mellan 1 till 2 timmar. Ibland kan fler sessioner behöva 

utföras med olika grupper beroende på undersökningens omfattning, det kan också var bra att 

ha flera sessioner med fler grupper om det är av behov att stärka eller komplettera ett 

antagande eller resultat (Powell & Single 1996). Sessionen bör hållas i en neutral omgivning, 

som inte är sammankopplad med deltagarna samt exempelvis företaget som producerar 

produkten fokusgruppen ska diskutera. Detta eftersom diskussionen ska vara så objektiv som 

möjligt. Miljön bör även vara lugn, så att deltagarna inte blir distraherade av ljud eller buller. 

Deltagarna placeras mot varandra, gärna i en cirkel, så att de ser varandra. 
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Gruppens sammansättning är viktig för det slutgiltiga resultatet och det gäller att 

fokusgruppen är rätt komponerad och väl organiserad. För att delta är det bra om personerna 

uppfyller vissa nyckelkriterier. De ska bland annat ha kunskap, erfarenhet och/eller intresse av 

produkten som ska diskuteras. Det är bra om dem tillhör målgruppen som produkten riktar sig 

till (Threlfall 1999).  

I denna studie har fokusgrupp tillämpas i ett första steg. Anledningen till valet av fokusgrupp 

var att urvalsgruppen hade varierande kunskap inom ämnesområdet. Vilket genererade fler 

infallsvinklar samt intressanta och givande diskussioner. Genom en väl sammansatt 

fokusgrupp kunde författarna få åsikter och skönja personlighetsdrag som är utmärkande för 

en svensk kontext. Målet med detta steg är att utvärdera de befintliga personlighetsdragen 

som användes i Aakers (1997) tidigare studie samt att undersöka om andra personlighetsdrag 

kan kopplas till varumärken i den aktuella kontexten.  Detta för att ge validitet till hur 

modellen kan komma att fungera i ett Svenskt sammanhang. 

Genom fokusgruppen framkom det vilka personlighetsdrag och fasetter som respondenterna 

anser speglar en svensk kontext. Respondenterna i fokusgruppen associerade vissa 

personlighetsdrag från Aakers (1997) modell relativt svagt. Författarna valde trots svagt utfall 

att ta med alla personlighets drag förutom ”western” då författarna eftersträvade en generell 

bild. Personlighetsdraget ”western” var det enda personlighetsdraget som exkluderades i 

inledningsskedet av enkäten. Detta med anledning av att fokusgruppen ansåg att western inte 

på något sätt var en del av den svenska kontexten och därmed blev ett extremvärde, vilket 

Eisend & Stockburger-Sauer (2013) styrker med sin teori. Författarna plockade därmed bort 

personlighetsdraget ”western” för att undvika förvirring och bortfall i enkäten. Fokusgruppens 

syfte var att diskutera och utvärdera vilka personlighetsdrag som var specifika för en svensk 

kontext. Dessa drag adderades till enkäten. De tillkomna dragen var: modern, medveten, 

innovativ, kreativ, jämställd, lagom, eftertänksam, blygsam, individualistisk, tillbakadragen, 

privat, minimalistisk och enkel. 

3.6.2	   Utformning	  av	  fokusgrupp	  
	  
När sessionen planerades var det viktigt att utforma frågorna till fokusgruppen så att de skulle 

vara en bra grund till diskussion. Öppna frågor sätter ofta fart på en diskussion och 

argumentation, vilket var ett av författarnas mål med fokusgruppen. Författarna ville även ha 

med bilder och mer pedagogiska övningar, detta för att deltagarna skulle förbli så opåverkade 
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av författarna samt omgivningen som möjligt. Den empiriska undersökningen baseras på en 

fokusgrupp med väl utvalda respondenter som uppfyllde författarnas krav för att delta i 

studien. Dessa kriterier var bland annat ålder på minst 18 år samt att respondenterna var 

tvungna att vara födda i Sverige. Författarna tog även hänsyn till genus så som kön, då 

författarna önskade att både kvinnor och män deltog i fokusgruppen. Utöver dessa kriterier 

ansåg även författarna att respondenterna hade stort intresse för samt goda insikter inom 

området varumärken. 

	  

Cirka två veckor innan sessionen skulle äga rum kontaktades 25 stycken potentiella deltagare, 

som författarna ansåg uppfyllde de nyckelkriterier som ställdes. Elva stycken personer kom 

till sessionen för att delta i fokusgruppen, sju kvinnor och fyra män, i åldrarna 22 till 39. Det 

blev en bra blandning av individer med olika bakgrunder, intressen, yrkeskategorier samt med 

varierad kunskap om varumärken och brand personality. Fokusgruppen utfördes på en lugn 

och neutral plats. Respondenterna blev sedan bjudna på fika som tack för deras deltagande. 

En av författarna valdes till sekreterare och dokumenterade allt som diskuterades i gruppen. 

Den andra författaren utnämndes till moderator distribuerade ut frågorna som fokusgruppen 

sedan fick möjlighet att diskutera fritt kring. Under tiden leddes diskussionen in på 

frågeställningar som inte ställts av moderatorn, men så länge som diskussionen hölls inom 

ramarna för ämnet tilläts även dessa diskussioner att fortlöpa.  

	  

3.7	  	   Operationalisering	  och	  mätning	  av	  variabler	  
	  
I litteraturen beskrivs operationalisering som en specificering av hur insamlandet av data ska 

gå till samt hur data ska tolkas, detta är av stor vikt för analysen av datan (Ghauri & 

Grønhaug 2005). Enligt Jacobsen (2002) syftar operationaliseringen till att förklara vad som 

ska göras i studien samt belyser de empiriska frågor som ska ställas för att få studiefenomenet 

definierat. Operationaliseringen knyter samman teori, fenomen och utformningen av frågorna 

som ska ställas (Ghauri & Grønhaug 2005). Genom att först bryta ner abstrakt teorin i mindre 

delar, kan sedan empiriska frågor konstrueras (Jacobsen 2002). Genom operationaliseringen 

blir teoretiska begrepp mätbara i form av variabler (Bryman & Bell 2011). Det är viktigt att 

kartlägga teorin i studien för att utforma vad variablerna är avsedda att mäta, detta för att 

kunna koda insamlad data (Ghauri & Grønhaug 2005). De mätbara objekten gör det möjligt 

att testa hypoteser i verklig miljö då begreppen i sig inte innefattar någon mätbarhet i sig själv 
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(Saunders et al, 2009; Ghauri & Grønhaug 2005). Via ett operationaliseringsschema kan 

kopplingen mellan teorin och frågorna utläsas. När variablerna är tydligt definierade kan 

datainsamlingsprocessen starta (Ghauri & Grønhaug 2005).  

	  

Figur 2. Operationalisering 1 (konstruerad av författarna 2014). 
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Figur 3. Operationalisering 2 (konstruerad av författarna 2014). 

I operationaliseringens första steg har samtliga personlighetsdrag från Jennifer Aakers (1997) 

originalstudie använts för att utvärdera vilka personlighetsdrag som är relevanta i en svensk 

kontext. De olika personlighetsdragen styr vilken fasett och dimension som är betydande för 

den aktuella kontexten. För att utvärdera vilka drag som är av vikt för den svenska kontexten 

användes fokusgrupp. Genom väl formulerade frågor till fokusgruppen samt deltagarnas egna 

diskussionsförmåga kunde nya egenskaper skönjas och därmed bidra till nya 

personlighetsdrag. Personlighetsdragen från Aakers (1997) ursprungliga studie samt 

personlighetsdragen från fokusgruppen testas vidare i en enkät för att mäta vilka som är av 

relevans och valida i den svenska kontexten.  

Personlighetsdrag  Hur väl passar dragen in i en 
svensk kontext 

Drag som fungerar i en svensk 
kontext. 

Jordnära 
Familjekär 
Småstad 
Ärlig 
Uppriktig 
Verklig 
Sund 
Originell 
Glad 
Sentimental 
Vänlig 
Vågad 
Trendig 
Spännande 
Livfull 
Cool 
Ung 

1= beskriver inte alls 
5= Överensstämmer helt  
 

Personlighetsdragen indikerar 
validiteten i de olika 
dimensionerna och hur de fungerar 
i en svensk kontext. 
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Fantasifull 
Unik  
Up-to-date 
Självständig 
Samtida/nutida 
Trovärdig 
Arbetssam 
Säker 
Intelligent 
Teknisk 
Företagsmässig 
Framgångsrik 
Ledande 
Självsäker 
Överklass 
Glamorös 
Snygg 
Charmig 
Feminin 
Mjuk 
Friluftsaktig 
Maskulin 
Tuff  
Robust 
Modern  
Medveten 
Innovativ    
Kreativ 
Jämställd  
Lagom 
Eftertänksam   
Blygsam 
Individualistisk  
Tillbakadragen 
Privat 
Minimalistisk  
Enkel 

Figur 4. Operationalisering 3 (konstruerad av författarna 2014). 

 

3.8	   Enkät	  	  
	  
Enkäter är en form av en undersökningsmetod som går ut på att respondenten svarar på frågor 

genom ett frågeformulär. Detta formulär kan distribueras genom olika kanaler, några 

alternativ är att de skickas genom mail eller med posten då kallas de mail- respektive 

postenkät (Bryman & Bell 2011). Ett annat sätt att sprida formulären är när forskaren delar ut 

enkäterna eller formulären själv till olika respondenter. Fördelen med en mail- eller postenkät 

är att den når fler respondenter. Att tänka på när du skall konstruera en enkät är att ställa få 

öppna frågor då stängda frågor är lättare att svara på (Bryman & Bell 2011). Frågorna kan 

med fördel besvaras med en rankning mellan 1-5, då finns möjlighet för respondenten att vara 
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mer precis i sitt svar (Bryman & Bell 2011). För författarna ges det möjlighet att begränsa 

svaren utefter det som är intressant för studien. Det är även viktigt att tänka på strukturen och 

designen, enkäten skall vara lätt att följa med i och lätt att förstå (Bryman & Bell 2011).  

En enkät kan liknas med en strukturerad intervju, men skillnaden mellan de två är att i 

enkäten så läser respondenten frågan själv och fyller i svaren. Trots likheten mellan de två 

metoderna så finns det vissa skillnader samt att det finns för och nackdelar med de båda 

metoderna (Bryman & Bell 2011). Snowball och Willis (2011) menar att det finns för och 

nackdelar med enkäter. Nackdelen är att svarsfrekvensen kan bli låg, vilket menas att de 

erhållna svaren är mindre i förhållande till de möjliga svaren. Personer tenderar att inte vilja 

ställa upp i enkätfrågor på grund av olika anledningar (Snowball & Willis 2011). Problemet 

med låg svarsfrekvens kan undvikas genom att skriva en förklaring till undersökningen och 

varför den är viktig. Kortare undersökningar genererar ett högre deltagande (Dolnicar et al. 

2011). I undersökningen kan du även börja med frågor av intressantare karaktär och inte ställa 

för personliga frågor utan de kan ställas senare i enkäten (Bryman & Bell 2011). Andra 

åtgärder som också minskar bortfallet vid enkät undersökningar är att skicka en påminnelse 

till respondenter som inte besvarat enkäten och att försöka utforma enkäten på ett personligt 

sätt, exempelvis är det av fördel att tilltala personen vid namn i inbjudan. Belöning i form av 

utlottningar eller belöningar genererar ofta ett mindre bortfall (Bryman & Bell 

2011).  Fördelen med enkätundersökningar är att respondenterna kan känna i frihet att svara i 

en takt som passar dem samt att de inte påverkas av en intervjuare som kan styra 

respondenten åt ett visst håll. Enkäter är generellt snabbare att administrera framför en 

kvalitativ metod som ofta är mer tidskrävande (Bryman & Bell 2011).   

Med hänsyn till studiens abduktiva forskningsstrategi samt en kvantitativ metod är en enkät 

väl lämpad för ändamålet. Genom en enkät kan författarna nå ut till fler respondenter samt en 

mer varierad urvalsgrupp. Eftersom studien tar sin grund i Aakers (1997) teoretiska grund där 

enkät användes för att kartlägga personlighetsdrag har författarna valt att använda samma 

tillvägagångsätt. Detta för att replikerbarheten ska bli hög samt ge studien validitet och 

generaliserbarhet.  

3.8.1	  	   Utformning	  av	  enkät	  
	  
Författarna utformade enkäten på ett lättförståeligt vis, detta för att det skulle vara enkelt för 

respondenterna att svara. Först presenterades syftet med studien samt en presentation av 
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författarna. Detta för att involvera respondenterna och betona att deras medverkan är viktig. 

Sedan ombads respondenten besvara demografiska frågor så som kön och ålder, utöver det 

fick respondenten besvara en kontrollfråga om de var födda i Sverige. Anledningen till 

kontrollfrågan var att säkerställa om respondenten kan besvara frågorna med en svensk 

kontext i åtanke. Respondenterna var ombedda att fylla i en enkät för att utvärdera hur väl 

personlighetsdragen beskriver det valda varumärket. Detta skedde i en skala från 1-5. 

Respondenterna var ombedda att tänka på ett valfritt varumärke för att besvara vilka 

personlighetsdrag (enligt en lista) som ”inte överensstämmer alls” (1) till ”överensstämmer 

mycket bra” (5). Respondenten fick fylla i vilket varumärke de hade i åtanke när de besvarar 

enkäten, det säkerställer att respondenten är konsekvent genomgående hela enkäten och inte 

börjar tänka på ett annat varumärke. Genom att respondenten själva får välja varumärke ökar 

chanserna för generalisering och därmed trovärdigheten för mätskalan, istället för att styra 

dem till en vald produktkategori. Varje fråga är obligatorisk för att kunna slutföra enkäten, på 

så vis går det att undvika eventuellt bortfall. Enkäten utformades i webbprogrammet Google 

Spreedsheet och distribuerades på internet. Eftersom enkäter som sker via internet tenderar att 

ha större svarsfrekvens (Snowball & Willis 2011).  

Att respondenten själv får möjlighet att välja varumärke skiljer sig från Aakers (1997) 

tillvägagångssätt. I ursprungsstudien fanns fyra produktkategorier där slumpen avgjorde 

vilken varumärkesgrupp respondenten skulle ha i åtanke när de besvarade enkäten. 

Produktkategorierna representerade en stor varians av varumärken. Genom att slumpen 

avgjorde vilka varumärken som respondenten skulle svara på ökade generaliserbarheten. På 

grund av tekniska svårigheter att genomföra en exakt replikering av detta steg valde 

författarna en variant som fortfarande skulle vara möjlig att generalisera. För utformning av 

enkät se bilaga 3.  

3.8.1.1	  	   Mätskalor	  enkät	  
	  
En enkät kan struktureras enligt fyra olika skalor, nominal, ordinal, interval och ratio skala 

(Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). Nominalskala är den mest förekommande 

och grundläggande då det är en skala byggt på klassificering där variablerna inte går att 

rangordna. En nominalskala berör punkter som kön och civilstånd (Bryman & Bell 2011; 

Ghauri & Grønhaug 2005). Ordinalskala hanterar variabler som är möjliga att rangordna och 

mäter ofta frågor som berör respondenternas åsikter och attityder (Bryman & Bell 2011; 

Ghauri & Grønhaug 2005). Intervallskalan hanterar variabler där kategorierna har samma 
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avstånd exempelvis tempratur och ålder (Bryman & Bell 2011). Ratioskalan är en metrisk 

skala med ett kontinuerligt varierande numeriskt värde med en absolut nollpunkt. Enligt 

Ghauri & Grønhaug (2005) är det viktigt att bestämma vilken typ av skala som ska användas 

för att klarlägga hur många svarsalternativ respondenten ska få. 

Enkäten som använts i studien har inledningsvis bestått av frågor ställda med hänsyn till en 

nominal skala. Detta för att kartlägga respondenterna. Därefter har en ordinal skala använts, 

detta eftersom författarna anser att respondenternas åsikter är av vikt för studiens syfte. 

3.8.1.2	  	   Förtest	  av	  enkät	  	  
	  
Innan enkätundersökningen når urvalsgruppen är det viktigt att undersöka om den mäter det 

den ämnar mäta (Bryman & Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005).  Enligt Bryman & Bell 

(2011) är det speciellt viktigt vid enkätundersökningar eftersom respondenten inte har 

möjlighet att fråga hur frågan var avsedd att uppfattas. Fördelaktigt är om förundersökningen 

utförs på en mindre grupp liknande det tänka populationen (Bryman & Bell 2011; Ghauri & 

Grønhaug 2005).  

I denna studie förtestades enkäten på tre personer som tillhörde urvalsramen. På så vis 

identifierades eventuella brister med enkäterna innan insamlingen av data påbörjades. 

 

3.9	  	   Urval	  
	  
Undersökningsdesignen samt de instrument som författarna skall använda vid datainsamling 

lägger grund för vilket urval som kommer tillämpas i studien (Ghauri & Grønhaug 2005). 

Bryman & Bell (2011) menar att det är svårt att nå ut till hela den valda populationen istället 

utförs ett urval där populationen finns representerad. Bryman & Bell 2011 och Ghauri & 

Grønhaug 2005 hävdar att genom att använda ett urval går det att dra generella slutsatser om 

populationen samt att det sparar både tid och pengar att begränsa populationen. 

3.9.1	  	   Sannolikhetsurval	  
	  
Med sannolikhetsurval menas när urvalet sker helt slumpmässigt från en population (Bryman 

& Bell 2011). Nedan presenteras tre varianter av sannolikhetsurval. 
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3.9.1.1	  	   Obundet	  slumpmässigt	  urval	  
	  
Urvalet sker helt slumpmässigt och alla i populationen har samma möjlighet till deltagande. 

Detta anses som det mest grundläggande formen då urvalet sker helt slumpmässigt. Det är 

ofta problematiskt för forskaren att exempelvis intervjua en hel population, då används ofta 

ett obundet slumpmässigt urval för att kunna generalisera resultaten i slutändan (Bryman & 

Bell 2011).   

3.9.1.2	  	   Stratifierat	  slumpmässigt	  urval	  
	  
Innebär att forskaren organiserar en population efter det kriterium som finns och därefter gör 

ett slumpmässigt urval. Exempelvis kan populationen vara de anställda på ett företag, 

forskaren väljer då en viss avdelning att undersöka (Bryman & Bell 2011).  

3.9.1.3	  	   Klusterurval	  
	  
Ett klusterurval kan med fördel tillämpas om urvalet har en stor spridning. Exempelvis om 

forskaren vill undersöka 100 av de största företagen, då kan tio av de 100 väljas ut helt 

slumpmässigt för att bilda tio kluster. Därefter väljs exempelvis 100 personer ut till intervju 

från de tio utvalda företagen (Bryman & Bell 2011).   

3.9.2	  	   icke-‐sannolikhetsurval	  
	  
När icke-sannolikhetsurval tillämpas sker inte urvalet från populationen slumpvis (Bryman & 

Bell 2011). Nedan presenteras två varianter av icke-sannolikhetsurval. 

3.9.2.1	  	   Bekvämlighetsurval	  
	  
Ett icke sannolikhetsurval innebär att urvalet inte avgörs slumpvis, i ett bekvämlighetsurval 

väljer forskaren ut personer som för tillfället finns tillgängliga eller som är enkla att komma i 

kontakt med. Det finns både för och nackdelar med denna typ av metod, en aspekt är att 

eftersom urvalet inte skett slumpmässigt går det inte att generalisera resultatet. Fördelen är att 

det ökar möjligheten till att få god tillgång till respondenter (Bryman & Bell 

2011). Litteraturen menar att ett bekvämlighetsurval inte är att rekommendera på grund av att 

det inte gå att generalisera resultatet men poängterar att det finns tillfällen då 

bekvämlighetsurval är lämpligt för att spara tid och på så vis driva forskningen framåt 

(Bryman & Bell 2011).  
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3.9.2.2	  	   Snöbollsurval	  

Snöbollsurval är ett slags bekvämlighetsurval där forskaren tar kontakt med respondenter som 

är relevanta för studien och använder deras kontakter för att kunna anknyta till ytterligare 

respondenter (Bryman & Bell 2011). Snöbollsurval är, likt bekvämlighetsurval, troligen inte 

generaliserbart men kan vara fördelaktigt att använda för att på ett enkelt sätt skapa en 

tillgänglig urvalsram inom en population (Bryman & Bell 2011).  

För att kunna nå ut till ett stort antal respondenter på ett effektivt sätt har bekvämlighetsurval 

tillämpats i studien. Fördelningen av enkäten skedde via Facebook och uppmuntran till 

spridning till respondenternas eget kontaktnät främjades. Således användes även ett 

snöbollsurval, de utvalda respondenterna har i sin tur delat enkäten till vänner och bekanta 

vilket har genererat en större demografisk spridning och högre svarsfrekvens.  

 

Urvalsgruppen kontaktades via Facebook där de bjöds in till ett event, pågående mellan 27 

april 2014-11 maj 2014. I inbjudan till eventet fanns en länk till Google Spreedsheet där de 

kunde fylla i enkäten. Författarna uppmanade urvalsgruppen att vidarebefordra enkäten till 

vänner och bekanta, detta för att uppnå en snöbollseffekt. Till eventet bjöds 619 personer in, 

men med hänsyn till att enkäten vidarebefordrades flertalet gånger till ytterligare personer går 

den slutgiltiga räckvidden inte att fastställa. Eftersom att enkäten enbart finns tillgänglig på 

internet är det endast de som har tillgång till dator som kan besvara enkäten.  

Enkäten genererade 255 valida svar, svarsfrekvensen är svår att beräkna med tanke på att 

både bekvämlighetsurval och snöbollsurval tillämpats i studien. Av 255 inkomna svar var 98 

personer män vilket motsvarar 46 %, 117 personer var kvinnor vilket motsvarar 54 %. 

Åldersspannet fördelades som följer: 39 % var mellan 18-25 år, 22 % var mellan 26-35 år, 19 

% var mellan 36-45 år, 15 % var mellan 46-55 år och 5 % var 55 år eller äldre. En 

tillfredställande demografisk spridningsfrekvens anses ha uppnåtts för studiens syfte. Till 

kontrollfrågan om personen som responderade enkäten var född i Sverige svarade samtliga ja.  

3.9.3	  	   Urvalsram	  
	  
Urvalsram är populationen som författarna gör sitt urval ifrån (Bryman & Bell 2011). 

Urvalsramen ska vara korrekt utförd, övergripande, lämplig och tillförlitlig. Det är viktigt att 

urvalsramen är så representativ som möjligt för den valda populationen. Om urvalsramen inte 
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är korrekt utförd är det inte säkert att resultaten för studien representerar populationen 

Bryman & Bell 2011). 

 

Författarna har valt att förhålla sig till en urvalsram som representerar populationen på ett 

enhetligt vis, det anses avgörande för att få ett korrekt utfall. Urvalsramen styrs av de 

inledande frågorna i enkäten där författarna säkerställer att respondenterna är över 18 år samt 

att de är födda i Sverige.  

	  

3.10	  	   Metod	  för	  analys	  av	  data	  
	  
Bryman & Bell (2011) menar att det finns tre grundläggande tekniker för att analaysera 

kvantitativ data, univariat, bivariat och multivariat analys. En univariat analys betyder att en 

variabel analyseras separat, det menas att varje fråga kräver en enskild analys (Bryman & Bell 

2011; Saunders et al. 2009).  Jacobsen (2002) menar att de vanligaste sätten för en sådan 

analys är frekvenstabell, diagram och spridningsmått. Berör analysen två variabler handlar det 

om en bivariat analys, metoderna som är användbara för en sån analys är Pearsson r, 

Spearmans rho, phi samt Cramers V (Bryman & Bell 2011). Multivariat analys mäter 

samband mellan tre eller fler variabler och utforskar om det kan finnas falska samband, 

mellanliggande variabler eller en tredje variabel som kan vara av betydelse (Bryman & Bell 

2011). 

Med tanke på studiens syfte har en bivariat analys tillämpats. En bivariat analys undersöker 

om det finns ett linjärt samband mellan variabler, vilket överensstämmer med studiens 

tillvägagångssätt och syfte. Detta eftersom ett sambandsmönster ska skönjas mellan 

personlighetsdragen.  

3.10.1	   Beskrivande	  statistik	  
	  
Beskrivande statistik gör det möjligt att jämföra variabler numeriskt (Saunders et al. 2009). 

Ofta berör det typvärde, median och medelvärde. Typvärde är det värde som förekommer 

flest gånger. Median motsvarar det mittersta värdet i en rankning från lägst till högst. Det är 

fördelaktigt eftersom det inte påverkas av extremvärden (Saunders et al. 2009). Medelvärdet 

beräknas genom att addera alla värden delat på antalet variabler. Medelvärde är mest 

förekommande. När numerisk data behandlas är medelvärde särskilt fördelaktigt, nackdelen är 

att uträkningen påverkas av extremvärden (Saunders et al. 2009).  
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3.10.2	  	   Faktoranalys	   
	  
Vid analysering av svaren från enkäterna används vanligtvis ett dataprogram, SPSS. En faktor 

analys används när det förekommer flertalet faktorer för varje koncept (Howitt & Cramer 

2005). Analysen reducerar antalet variabler och grupperar dem likvärdigt, därigenom kan 

begrepp eller faktorer tydas för att dra slutsatser (Pallant 2010). Faktoranalys är särskilt 

användbart vid analysering av enkäter (Howitt & Cramer 2005). Analysen utvärderar mönster 

av korrelation mellan variablerna och frågorna, från detta beräknas nya variabler som kan 

användas (Howitt & Cramer 2005). 

Med hänsyn till studiens syfte anses faktoranalys vara den bäst lämpade analysen för att 

kunna tyda och urskilja samband mellan personlighetsdragen. Författarna ämnar använda 

faktoranalysen som ett verktyg för att undersöka vilka personlighetsdrag som bör grupperas 

och bilda en dimension samt att se om något av personlighetsdragen bör förkastas. 

3.10.3	   Reliabilitetanalys	  
	  
Reliabilitetsanalys används för att kunna mäta tillförlitligheten i de variabler som används. 

Verktyget som används är cronbachs alfa, som mäter reliabiliteten i variablerna. 

I studien har reliabilitetsanalys använts för att mäta reliabiliteten och tillförlitligheten i 

dimensionerna. 

3.10.3	  	   Korrelationsanalys	  
	  
Korrelationsanalysen presenterar korrelationskoefficienten, en koefficient visar hur mycket 

varians det finns mellan två variabler (Howitt & Cramer 2005). För att undersöka sambandet 

kan Pearson R används, koefficienten ska vara mellan -1 och 1 (Bryman & Bell 2011). En 

positiv Pearson korrelationskoefficient nära 1 påvisar ett positivt samband. Ett positivt 

samband beskriver om en variabel ökar kommer det andra värdet också att öka (Bryman & 

Bell 2011). En negativ Pearson korrelationskoefficient nära -1 förklarar att om en variabel 

ökar kommer den andra variabeln att minska. En koefficient nära 0 påvisar ett svagt samband 

mellan variablerna (Bryman & Bell 2011). En korrelation över .75 indikerar på att värdena 

mäter samma område. För att kunna säkerställa att analysen är tillförlitlig bör P-värdet vara 

inom ovanstående intervall (Zikmund et al. 2010). 

 

I denna studie utfördes en korrelationsanalys med hjälp av dataprogrammet SPSS. Detta för 

att mäta förhållandet mellan oberoende variabler. Genom korrelationsanalysen är det möjligt 
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att avgöra om dimensionerna och personlighetsdragen mäter samma område. Vilket är 

relevant i studien för att mäta validiteten för dimensionerna. 

 
	  

3.11	  	   Kvalitetskriterier	  
	  
Validitet och reliabilitet är de viktigaste kvalitetskriterierna för att säkerställa kvaliteten på en 

studie (Bryman och Bell 2011; Ghauri & Grønhaug 2005). Validitet avser om studien speglar 

det som är avsett att avhandla, om studien undersöker det den ämnar undersöka (Bryman & 

Bell 2011).  Reliabilitet fastställer tillförlitligheten i det använda mätinstrumentet, därför är 

det av stor vikt att forskaren utförligt och noggrant redogör varje steg i sin forskning 

(Creswell 2007).  

3.11.1	  	   Intern	  validitet	  
	  
Intern validitet påvisar i vilken grad operationaliseringen mäter det den är avsedd att mäta. Att 

en studie har intern validitet är avgörande för att uppnå ett meningsfullt forskningsresultat 

(Bryman & Bell 2011). Till intern validitet räknas även innehållsvaliditet, som är av stor 

relevans för att säkerställa att de frågorna som ställs till respondenterna mäter de variabler 

som är avsedda att mätas (Bryman & Bell 2011).  

I studien har intern validitet säkerställts genom studiens första steg, där en fokusgrupp 

resonerade kring begreppet brand personality med hänsyn till en svensk kontext, detta la 

grund för operationaliseringen. Därefter testades enkäten på tre personer ur urvalsgruppen för 

att säkerställa att frågorna var korrekt formulerade.  

3.11.2	  	   Ytvaliditet	  
	  
För att försäkra sig om att metoden speglar syftet med studien kan forskaren 

tillämpa ytvaliditet. Personer med särskild expertis tar del av metoden och testar dess 

funktion. Detta sker innan metoden appliceras på urvalet för att säkerställa att utfallet kommer 

bli som förväntat (Bryman & Bell 2011).   

Ytvaliditeten för denna studie fastställdes genom att låta en lektor och en handledare vid 

Linnéuniversitetet ge feedback på enkäten. Det säkerställde att mätkomponenterna var 

relevanta och genererade önskad information. 
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3.11.3	  	   Extern	  Validitet	  
	  
Extern validitet ämnar till att påvisa huruvida resultaten är generaliserbara (Bryman & Bell, 

2011; Ghauri & Grønhaug, 2005). Enligt Bryman & Bell (2011) försöker forskare uppnå en 

extern validitet genom att skapa ett representativt urval vid kvantitativ forskning. 

 
Författarna har tillämpat extern validitet genom att försöka uppnå generaliserbarhet vid 

utformningen av enkäten. Genom att respondenten själv fick tänka på ett valfritt varumärke 

ökade möjligheten till generalisering. Antal svar på enkäten, 255 stycken, bidrar till en 

generalisering inom ämnet. Urvalsramen för studien var bred vilket resulterande i en stor 

spridning som representerade populationen på ett tillförlitligt sätt.	  

3.11.4	  	   Reliabilitet	  
	   	  
Reliabiliteten mäter frågor som rör undersökningens tillförlitlighet (Bryman & Bell 2011).	  En 

studie bör möta vissa kriterier för att anses som tillförlitlig. Första kravet är att studien ska 

vara trovärdig, det vill säga om resultatet från studien blir densamma om undersökningen 

skulle genomföras på nytt. Om resultatet blir annorlunda kan studien ha varit påverkad av 

slumpmässiga eller tillfälliga premisser (Bryman & Bell 2011).  	  

 

Att studien ska kunna replikeras är ytterligare ett kriterium för kvalitet. Forskare tar ofta 

grund i tidigare forskning och kan därmed välja att reproducera en undersökning. Studien 

måste då vara tydlig i tillvägagångssättet för att möjliggöra replikationer. Anledningen kan 

vara att forskare vill testa resultatet, dels för att de motsäger sig resultatet eller tar 

underökningen som grund till egen forskning (Bryman & Bell 2011).  

 

Författarna har haft i åtanke att vara så tydliga som möjligt genomgående hela förloppet för 

att göra studien replikerbar som möjligt och därmed uppnå hög reliabilitet. 

3.11.5	  	   Kriteriumsvaliditet	  
	  
Kriteriumsvaliditet är indelat i två olika typer av validitet, samtidig och prediktiv validitet 

(Bryman & Bell 2011). Validiteten mäter hur exakt en operationalisering kan mäta variabler 

och konstruktioner i förhållande till resultatet (Bryman & Bell 2011). 
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3.12	  	   Källkritik	  
	  
Källor är grunden till kunskap och kan uttryckas i skriftlig, verbal eller fysisk form och bör 

alltid användas kritiskt. Källkritik är av stor vikt vid utvärdering av källan samt för 

bedömning av källans trovärdighet. Definitionen av källkritik beskrivs som en samling av 

metoder för att utvärdera och redogöra vad som är sannolikt med en källa samt dess 

trovärdighet (Thurén 2013). Enligt Thurén (2013) bör fyra stycken kriterier tillämpas för 

källkritik. Det första kriteriet är äkthet, källan måste vara vad den utgör sig för att vara. Sedan 

kommer tidssamband, ju längre tid det har gått mellan att källan används och tillfället då den 

berättats, desto mindre trovärdig blir den och därmed ökar anledningen till att tvivla på källan. 

Oberoende, källan skall inte vara ett referat, utdrag eller kopia av en annan källa, utan bör 

vara en primärkälla. Slutligen tendensfrihet, innebär att källan inte ska ge en falsk bild av 

verkligheten. Personliga värderingar, ekonomiska eller politiska intressen bör ej influera och 

bidra till ett falskt innehåll (Thurén 2013). 
 

I denna studie har författarna tillämpat källkritik på samtliga artiklar. Artiklarna har samlats in 

från olika betrodda databaser med hänsyn till författarnas krav för vetenskaplig artikel. 

Databaserna som användes var Google Schoolar, OneSearch och Ulrichsweb. Nyckelorden 

som användes av författarna var ”brand personality”, ”branding”, ”brand personality scale” 

samt ”the big five”. Det författarna hade i åtanke vid granskningen var att artiklarna skulle 

vara granskade och publicerade i en framstående tidskrift, finnas med i ämnesdatabas för 

vetenskapliga tidskrifter och artiklarna bör innehålla abstrakt, material, metod och resultat. 

Artiklarna skulle även ha källhänvisning och referenslista. Författarna var noga med att 

utesluta artikelförfattarnas personliga åsikter om sådana påträffats. Författarna har även vänt 

sig till ursprungskällan, detta för att undvika att använda information som kan ha vinklats från 

senare författares subjektiva perspektiv. Samtliga författare har läst och kritiskt granskat alla 

artiklar och efter det fört en diskussion för att säkerställa att de har tolkats och uppfattas på ett 

korrekt sätt. Författarna har även vägt in trovärdigheten i artiklarna i dess bedömning. 
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3.13	  	   Kapitelsammanfattning	  
	  
	  

 

Figur 5. Tillvägagångssätt metod (konstruerad av författarna 2014) 
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4.0	  	   Resultat	  
	  
Detta kapitel berör resultat från den empiriska undersökningen samt datan från enkäten. Det 

empiriska materialet finns presenterad i bilaga 1. Resultatet från enkäten analyserades 

genom datorprogrammet SPSS. Följande analyser genomfördes: Beskrivande statistisk 

(presenteras i bilaga 2), faktoranalys, reliabilitetsanalys och korrelationsanalys.  

	  

 

4.1	  	   Faktoranalys	  

Data från enkäten importerades till analysverktyget SPSS och laddningar svagare än 0.4 

valdes bort. Ett steg i tillvägagångssättet som är nödvändigt för att behandla relevant data 

(Seker 2011). Laddningar över 0.4 behandlades och bildade variabler. Seker (2011) menar att 

högre värden resulterar i stabilare faktorer. Till analysen användes rotated VARIMAX 

rotation. Analysen resulterade i elva faktorer med en varians på 64.7 %, varav lägsta gränsen 

ligger på 60 %. Personlighetsdrag som florerade i två faktorer begränsades till enbart den ena 

genom att utesluta den faktor med lägst värde. 

Rotated Component Matrixa 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Jordnära  ,579          
Familjekär    ,669        
Småstad    ,534        
Ärlig  ,853          
Uppriktig  ,865          
Verklig  ,584          
Sund  ,613          
Originell ,533           
Glad    ,507        
Sentimental           ,714 

Vänlig    ,703        
Vågad ,708           
Trendig ,806           
Spännande ,795           
Livfull ,770           
Cool ,802           
Ung ,703           
Fantasifull ,765           
Unik ,482           
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Uptodate ,675           
Självständig   ,414         
Samtidanutida ,634           
Trovärdig  ,773          
Arbetsam      ,590      
Säker  ,433          
Intelligent      ,668      
Teknisk      ,683      
Företagsmässig   ,533         
Framgångsrik   ,703         
Ledande   ,779         
Självsäker   ,673         
Överklass     ,727       
Glamorös     ,728       
Snygg ,632           
Charmig     ,432       
Feminin       ,754     
Mjuk       ,599     
Friluftsaktig          ,645  
Maskulin          ,584  
Tuff ,585           
Robust          ,597  
Modern ,655           
Medveten ,441           
Innovativ ,555           
Kreativ ,604           
Jämställd    ,462        
Lagom       ,432     
Eftertänksam      ,447      
Blygsam        ,631    
Individualistisk         ,413   
Tillbakadragen        ,667    
Privat         ,607   
Minimalistisk         ,764   
Enkel         ,664   

        Figur 6. Faktoranalys (SPSS 2014). 
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4.2	  	   Reliabilitetsanalys	  

Analysen användes för att kunna mäta reliabiliteten till varje dimension. Personlighetsdragen 

var indelade i kluster bearbetade utefter faktoranalysen och grupperade enligt ett mönster som 

testas som nya dimensioner. Cronbachs alfa användes för att beräkna tillförlitligheten till 

varje tilltänkt dimension. Värdet ska ligga mellan 0 och 1. Ju högre desto mer tillförlitligt 

(Bryman & Bell 2011). Lägsta accepterade värdet för cronbachs alfa kan enligt Seker (2011) 

variera beroende litteratur. Aaker (1997) använde 0.55 som lägsta acceptansvärde. Samma 

värde som Aaker (1997) använde tillämpas i denna studie. Till denna analys utvärderades 

personlighetsdragen och författarna tog beslutet, grundat på Aakers (1997) teoretiska 

ramverk, att förkasta de personlighetsdragen som hade ett medelvärde lägre än 3.0. Det kan 

även styrkas med korrelationsanalysen, se figur 13. Personlighetsdragen som förkastades är 

minimalistisk (2.16), privat (2.14), tillbakadragen (1.66), blygsam (1.85), friluftsaktig (2.55), 

småstad (2.32), sentimental (2.38), överklass (2.58), glamorös (2.62), feminin (2.40), mjuk 

(2,62), maskulin (2.96) och lagom (2.93).  Vilket resulterar i ett bortfall på 13 

personlighetsdrag och lämnar en skala på 41 personlighetsdrag till den svenska kontexten. 
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Figur 7. Fungerande samt förkastade personlighetsdrag (konstruerad av författarna 2014) 
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De kvarvarande personlighetsdragen grupperades i kluster utvärderat med grund i 

faktoranalysen som mäter sambandet. Dimensionerna som testas tilldelades namn som 

representerar egenskaperna i varje kluster. Tre av dimensionerna (sincerity, excitement, 

competence) erhåller samma namn som tidigare (Aaker 1997) dock översatt till svenska. 

Namnen på dimensionerna översattes till trovärdig, spännande och kompetens. I detta skedet 

testades två nya dimensioner vid namn dynamisk och elementär eftersom dimensionerna 

sophistication och ruggedness visade låga värden och många av personlighetsdragen inom 

dimensionerna visa medelvärden under acceptansnivå (3.0). Faktoranalysen påvisade att det 

linjära samband som fanns i ursprungsmodellen (Aaker 1997) inte gav ett helt likvärdigt 

resultat vid prövning i den svenska kontexten. Därav grupperades personlighetsdragen på ett 

annorlunda vis och gav indikation på att en annan dimension var bättre lämpad för 

personlighetsdraget. 

Dimensionen trovärdig (sincerity): 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,842 ,847 7 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Jordnära 3.29 1.230 255 

Ärlig 3.82 1.010 255 

Uppriktig 3.82 1.001 255 

Verklig 4.30 .860 255 

Sund 3.39 1.189 255 

Trovärdig 4.13 .952 255 

Säker 4.09 .920 255 
Figur 8. Reliabilitetsanalys trovärdig (SPSS 2014). 

Dimensionen trovärdig hamnade på ett Cronbachs alfa värde av 0.842, vilket indikerar på 

stark tillförlitlighet. 
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Dimensionen spännande (excitement): 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,918 ,917 10 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Originell 3,42 1,261 255 

Vågad 3,26 1,324 255 

Trendig 3,75 1,319 255 

Spännande 3,59 1,316 255 

Livfull 3,70 1,149 255 

Cool 3,37 1,419 255 

Ung 3,20 1,304 255 

Fantasifull 3,47 1,206 255 

Snygg 3,57 1,311 255 

Tuff 3,14 1,161 255 
Figur 9. Reliabilitetsanalys spännande (SPSS 2014). 

Dimensionen spännande resulterade i ett Cronbachsalfa värde av 0.918, vilket tyder på 

mycket stark tillförlitlighet. 

Dimensionen kompetent (competence): 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,742 ,760 9 
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 Mean Std. Deviation N 

Arbetsam 3,73 1,090 255 

Intelligent 3,76 1,068 255 

Teknisk 3,24 1,403 255 

Självständig 4,02 1,019 255 

Företagsmässig 3,90 1,086 255 

Framgångsrik 4,47 ,777 255 

Ledande 4,22 ,978 255 

Självsäker 4,26 ,903 255 

Individualistisk 3,11 1,182 255 
Figur 10. Reliabilitetsanalys kompetent (SPSS 2014). 

Dimensionen kompetens visar ett Cronbachs alfa värde på 0.742, det påvisar att dimensionen 

är reliabel. 

Dimensionen dynamisk:    

Reliability Statistics 

 Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,852 ,857 7 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Modern 3,94 1,087 255 

Innovativ 3,84 1,074 255 

Kreativ 3,93 1,017 255 

Medveten 4,12 ,932 255 

Unik 3,20 1,290 255 

Uptodate 4,06 1,048 255 

Samtidanutida 4,20 ,870 255 
Figur 11. Reliabilitetsanalys dynamisk (SPSS 2014). 

Dimensionen dynamisk visade ett Cronbachs alfa värde på 0.852, det tyder på att 

dimensionen är pålitlig. 
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Dimensionen elementär: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,615 ,628 8 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Familjekär 3,43 1,323 255 

Glad 3,79 1,105 255 

Vänlig 3,60 1,018 255 

Jämställd 3,54 1,135 255 

Robust 3,09 1,189 255 

Enkel 3,02 1,351 255 

Charmig 3,00 1,192 255 

Eftertänksam 3,02 1,207 255 
Figur 12. Reliabilitetsanalys elementär (SPSS 2014). 

Dimensionen elementär resulterade i ett Cronbachs alfa värde på 0.615, det indikerar att 

dimensionen är reliabel.  

Med det teoretiska ramverket utvecklat av Aaker (1997) som riktlinje för värdet på Cronbachs 

alfa, som ska överstiga 0.55, kan resultatet från reliabilitetsanalysen anses som tillförlitligt. 

 

4.3	  	   Korrelationsanalys	  
	  
Korrelationsanalysen användes för att undersöka om dimensionerna mäter samma egenskaper, 

Pearson R correlationen skall ej överstiga 0.75. Ett högre värde än 0.75 indikerar att 

variablerna mäter samma sak. Korrelationsanalysen för alla dimensioner i studien påvisade att 

de inte mäter samma sak, därmed kan giltigheten för dimensionerna bekräftas. En korrelation 

över .75 indikerar på att värdena mäter samma område. Korrelationsanalysen kan därmed 

säkerställs att analysen är tillförlitlig bör P-värdet vara inom ovanstående intervall (Zikmund 

et al. 2010). Korrelationen mellan spännande och dynamisk påvisar en marginell positiv 

korrelation, vilket innebär att det finns ett svagt linjärt samband mellan korrelationerna 

(Bryman & Bell 2011). Genom kopplingen går det att tyda att något av personlighetsdragen i 
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de respektive dimensionerna innefattas av snarlika personlighetsdrag. Författarna tog beslutet 

att den knappa marginella korrelationen mellan spännande och dynamisk spelade liten roll. 

Detta eftersom samtliga personlighetsdrag som förekommer i de anpassade dimensionerna för 

en svensk kontext har mätt en hög relevans i analysen och ger därmed en representativ bild av 

den svenska kontexten. Genom att utesluta ett personlighetsdrag riskerar modellen att förlora 

sitt djup. 

Korrelationsanalys 

 Trovärdig Spännande Kompetent 

Trovärdig Pearson Correlation 1 ,047 ,286** 

Sig. (2-tailed)  ,458 ,000 

N 255 255 255 

Spännande Pearson Correlation ,047 1 ,492** 

Sig. (2-tailed) ,458  ,000 

N 255 255 255 

Kompetent Pearson Correlation ,286** ,492** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 255 255 255 

Dynamisk Pearson Correlation ,203** ,763** ,666** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 

N 255 255 255 

Elementär Pearson Correlation ,576** ,099 ,254** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,113 ,000 

N 255 255 255 
       Figur 13. Korrelationsmodell (SPSS 2014). 
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5.0	   Diskussion	  och	  slutsats	  	  
	  
Kapitlet avser att demonstrera resultatet av studien. Syftet var att undersöka vilka 

dimensioner i Aakers (1997) brand personality modell som var fungerande i en svensk kontext 

och om personlighetsdrag behövde kompletteras till modellen för att vara fungerande i ett 

svenskt sammanhang. Resultatet från analysen redovisas i kapitlet ovan, det här kapitlet 

ämnar diskutera resultaten och konstatera det slutgiltiga resultatet. Avslutningsvis diskuteras 

praktiska, teoretiska och metodologiska implikationer samt fortsatt forskning inom området. 

 

	  

5.1	  	   Diskussion	  
	  
Genom fokusgruppen och enkäten klargjordes det att respondenterna var mottagliga för brand 

personality vilket går att förklaras enligt teorin att konsumenter har en tydlig bild av vad de 

eftersöker och vilka egenskaper som styr ett beteende (Park & Roedder 2010; Ferrandi et al. 

2002). Fokusgruppen genererade viktig information för att få en förståelse vad brand 

personality i en svensk kontext kan innebära. En tydlig koppling gick att skönja då 

respondenternas tidigare erfarenheter samt underförstådd självuppfattning styrde vilka 

egenskaper de förenade med varumärket. Detta styrker Fournier (1998), Swaninathan et al. 

(2009) och Ferrandi et al. (2002) och menar att företag och konsumenter tillsammans skapar 

betydelsen för hur brand personality uppfattas. Respondenterna indikerade vilka 

personlighetsdrag i Aakers (1997) befintliga modell brand personality som inte var passande 

för ett svenskt sammanhang, samt bidrag i form av nya personlighetsdrag som var mer 

relevanta för kontexten. Personlighetsdragen uppkomna under fokusgruppen adderades till 

enkätundersökningen. Tillvägagångssättet går att härledas till Aakers (1997) ursprungliga 

metod där 309 personlighetsdrag testades och reviderades för att vara fungerande. Genom den 

insamlade empirin kunde författarna identifiera nya fasetter och dimensioner som sedan 

testades i enkäten.  

 

Eisend & Stokburger-Sauer (2013) och Maehle & Suphellen (2011) hävdade att 

dimensionerna sincerity och competence var viktigast för företag att ta till vara på. Det går att 

jämföra med resultatet för en svensk kontext där trovärdighet och kompetens fick höga 

reliabilitets värden, högst värde fick dock dimensionen spännande. Mulyanegara et al. (2009) 

och Austin et al. (2003) menar att det är möjligt för ett varumärke att uppvisa 



	   	  
 

	  

50	  

personlighetsdrag från samtliga dimensioner, det går att styrka i och med att 

personlighetsdrag från ursprungsmodellen passade bättre i en annan dimension för en svensk 

kontext. De personlighetsdrag som fick höga medelvärden är kopplade till dimensionerna 

sincerity, competence och excitement (trovärdighet, kompetens och spännande) vilket påvisar 

att de är fungerande i en svensk kontext. Detta kan härledas till teorin enligt Aaker (1997) om 

att dessa tre dimensioner utgör en inneboende del i människans personlighet, som styrks av 

psykologins personlighetsmodell. Därav ett starkt cronbachs alfa värde som indikerar 

reliabiliteten.  

 

Dimensionerna och personlighetsdragen sophistication (glamorös och överklass) och 

ruggedness (maskulin och friluftsaktig) fick i en svensk kontext låga värden och exkluderades 

därför från studien. Det resultatet överensstämmer med Aakers (1997) teori att människan 

använder sig av dessa dimensioner för att förstärka sin personlighet och menar därmed att 

resultatet kan bli varierande beroende på preferenser. Det går att knyta till den svenska 

kontexten där dimensionerna sophistication och ruggedness inte var attraktiva. Istället 

adderades mer passande personlighetsdrag (modern, innovativ, kreativ, medveten, enkel, 

jämställd och eftertänksam) och bildade dimensionerna under samlingsnamnen dynamisk och 

elementär. Detta är ett bevis på att kulturella skillnader kan påverka hur brand personality 

uppfattas (Aaker & Maheswaran 1997). Exempelvis inkluderades personlighetsdraget 

”individualistisk” till dimensionen kompetens vilket stryker De Mooij (2003) och Aaker et al. 

(2001)  teori om att personligheten hos ett varumärke uppfattas olika beroende om det är ett 

individualistiskt eller kollektivistiskt samhälle. Aaker et al. (2001) menar att ruggedness inte 

är applicerbart i ett kollektivistiskt land. Att personlighetsdraget individualistisk adderats till 

en svensk kontext styrker att dimensionen ruggedness skall exkluderas. Även Eisend & 

Stokburger-Sauer (2013) styrker att ruggedness inte genererar lika stort engagemang för 

samtliga kontexter. Tidigare studier angående brand personality har påvisat att dimensionen 

sophistication får olika innebörd beroende på kontext och tappar sin stabilitet för att vara 

funktionell i olika sammanhang (Aaker et al. 2001). Även i en svensk kontext går detta 

fenomen att skönja där resultatet blev att dimensionen måste förkastas.  

 

Dimensionen trovärdig (sincerity) visar en hög reliabilitetsnivå och därmed styrks det faktum 

att dimensionen berör varumärken som förekommer i konsumentens vardag. Tillförlitligheten 

för dimensionen blev hög eftersom lojaliteten och förtroendet är omfattande, varumärken som 

är sammankopplade med ett grundläggande behov tyder på att resultatet är enligt teorin som 
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Maehle & Supphellen (2011), Maehle et al. (2011) och Eisend & Stokburger-Sauer (2013) 

uttryckt i deras studier.  

 

Dimensionen spännande (excitement) fick höga reliabilitetsvärden vilket antyder att många 

respondenter förknippade varumärken med denna dimension. De höga värdena påvisar att 

denna dimension är väl fungerande i en svensk kontext. Detta kan härledas till Maehle et al. 

(2011) som menar att konsumenten gärna använder varumärken för att uppfattas som 

spännande. I dimensionerna sincerity och excitement i Aakers (1997) modell var femininitet 

och maskulinitet två viktiga faktorer som även styrktes av Swaninathan et al. (2009) och 

Mulyanegara et al. (2009). För en svensk kontext fick dessa två faktorer låga värden och 

förkastades vilket betyder att maskulinitet och femininitet inte tas i beaktning i en svensk 

kontext. Istället fick det nya kontextanpassade personlighetsdraget ”jämställd” höga värden 

och inkluderades i dimensionen elementär. Att maskulinitet och femininitet exkluderades 

styrker att personlighetsdraget ”jämställd” accepteras i den nya skalan för den svenska 

kontexten. Det kan styrkas enligt Azoulay & Kapferer (2003) som menar att manligt eller 

kvinnligt inte är ett personlighetsdrag och passar därför inte in i brand personality modellen. 

 

Dimensionen competence översattes och blev dimensionen kompetens i en svensk kontext. 

Personlighetsdragen fick höga reliabilitetsvärden och styrker fortfarande (Aaker 1997) 

egenskaper som kan kopplas till målinriktad och strukturerad (Maehle & Shneor 2009). 

Maehle & Shneor (2009) hävdar att varumärken med kompetenta egenskaper är något som 

personer gärna identifierar sig med, det kan gå att sammankoppla med de höga 

reliabilitetsvärdena för dimensionen.  

 

5.2	  	   Slutsats	  
 

Genom enkäten gick tydliga mönster att skönja och en slutsats gick därmed att konstatera. Det 

framkom att vissa av personlighetsdragen inte var fungerande för den svenska kontexten, 

detta med hänsyn till att respondenterna inte kunde applicera alla personlighetsdragen på 

varumärken. Följaktligen exkluderades personlighetsdrag som inte nått en önskad nivå på ett 

medelvärde av 3.0. De personlighetsdragen som förkastades från Aakers (1997) 

ursprungsmodell är följande: småstad, sentimental, överklass, glamorös, feminin, mjuk, 

friluftsaktig, western samt maskulin. Som en konsekvens av att personlighetsdrag i 
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dimensionerna sophistication och ruggedness förkastades var inte längre dessa två 

dimensioner relevanta och fungerade. Vidare testades även de personlighetsdragen som 

utvunnits från fokusgruppen, resultatet var av stor varians. Personlighetsdragen lagom, 

blygsam, tillbakadragen, privat och minimalistisk fick låga medelvärden och förkastades. 

Modern, medveten, innovativ, kreativ, jämställd, eftertänksam, individualistisk och enkel var 

personlighetsdrag som fick höga medelvärden och accepterades därmed som nya 

personlighetsdrag för den svenska kontexten. 

 

Resultaten från faktoranalysen påvisade att personlighetsdrag som varit lämpade för en 

specifik dimension innan, nu passade bättre in i en annan. I och med inkluderingen av nya 

personlighetsdrag och dimensioner till modellen blev fördelningen enligt modellen nedan.  

 
Figur 14. Utfall av personlighetsdrag (konstruerad av författarna 2014). 

 

Personlighetsdragen familjekär, glad och vänlig som i ursprungsmodellen (Aaker 1997) 

tillhörde dimensionen sincerity, passar i den svenska kontexten bättre till den nya 

dimensionen elementär. Vidare uteslöts även originell från dimensionen sincerity och 

kopplades istället till dimensionen spännande. Unik, up-to-date och samtida/nutida 
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härstammar ursprungligen (Aaker 1997) från dimensionen exciteing, i den svenska kontexten 

passar dessa personlighetsdragen bättre till dimensionen dynamisk. Personlighetsdraget 

självständig bytte dimension från exciteing till kompetent. Personlighetsdragen trovärdig och 

säker gick från dimensionen competence till den bättre anpassade dimensionen trovärdig. 

Från dimensionerna sophistication och ruggedness som inte var fungerande för den svenska 

kontexten fanns det några kvarvarande personlighetsdrag som var fungerande i den svenska 

kontexten. Snygg och charmig som ursprungligen fanns under dimensionen sophistication 

placerades istället under dimensionerna spännande och elementär. Personlighetsdragen tuff 

och robust kopplades till två nya dimensioner, spännande och elementär. 

 

Modellen brand personality som har anpassats för den svenska kontexten består av 41 

personlighetsdrag som utvunnits med ett syfte att väl passa in i ett svenskt sammanhang. De 

41 personlighetsdragen är indelade i 15 fasetter och fem dimensioner, varav två är helt nya 

och reviderade för en svensk kontext (dynamisk och elementär). Modellen nedan beskriver 

hur personlighetsdragen är fördelade i den svenska kontexten. 
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Figur 15. Personlighetsdrag, fasetter och dimensioner (konstruerad av författarna 2014). 
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Författarna har genom studien kunnat konstaterat och utformat en ny modell för brand 

personality i den svenska kontexten. Därmed fastställer författarna att Aakers (1997) 

befintliga modell brand personality ”the big five” inte var funktionell i den kontext som 

studien ämnar, en revidering var nödvändig för att uppnå en effektiv brand personality i den 

svenska kontexten. Den nya modellen för den svenska kontexten ser ut enligt följande:	  

	  
Figur 16. Brand personality för en svensk kontext (konstruerad av författarna 2014). 
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6.0	  	   Praktiska	  och	  teoretiska	  implikationer	  
	  

6.1	  	   Praktiska	  implikationer	  
	  
Genom att ta del av denna studie har företag verksamma i en svensk kontext möjlighet att 

utveckla en stark och effektiv brand personality och på så vis bygga starka 

konsumentrelationer. Genom författarnas bidrag till forskningen har andra forskare möjlighet 

att fortsätta undersöka området baserat på nya resultat och rekommendationer om fortsatt 

forskning. 

 

6.2	  	   Teoretiska	  implikationer	  
	  
Tidigare forskning har uttryckt ett behov av fortsatt forskning inom området brand 

personality i olika kontexter. Författarna såg ett behov och ämnade bidra med kompletterande 

forskning. Till grund för tillvägagångssättet var Aakers (1997) teoretiska ramverk. Studien 

har således replikerat Aakers (1997) ursprungsmodell i en ny kontext. Resultatet i denna 

forskning reviderade ursprungsmodellen (Aaker 1997) med nya personlighetsdrag, fasetter 

och dimensioner. Intressanta upptäckter värda att nämna tycks vara den effekt som kunde 

skönjas genom fokusgruppen. Fokusgruppen tenderade att dela in gruppen i två sektioner med 

olika åsikter. Detta kan ha påverkat utfallet av de personlighetsdrag som inkluderades i 

enkätundersökningen. Författarna spekulerar om det kan ha varit en bidragande faktor till 

varför några av de personlighetsdrag som var en effekt av fokusgruppen fick låga resultat och 

därmed exkluderades. Fokusgruppen kan ha medfört att deltagare inte vågat uttrycka sin åsikt. 
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7.0	  	   Fortsatt	  forskning	  
	  
Resultatet från denna studie styrker det faktum att brand personality behöver revideras för att 

passa en ny kontext. Författarna anser därför att fortsatt forskning behövs i fler kontexter för 

att brand personality ska bli applicerbart i obegränsade sammanhang och därmed ska 

användandet av brand personality vara ett lättillgängligt och effektivt verktyg med hänsyn till 

kontexter med olika innebörd. För framtida forskning rekommenderas intervjuer istället för 

fokusgrupp för att ge utrymme för individuella åsikter och därmed minimera riskerna som 

fokusgrupp kan medföra. 
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Aaker, J. Benet-Martínez, V. & Garolera, J. (2001). Consumption symbols as carriers of 

culture: A study of Japanese and Spanish brand personality constucts. Journal Of Personality 

And Social Psychology, 81, 3, pp. 492-50.  

 

Aaker, J. and Maheswaran, D. (1997). The effect of cultural orientation on persuasion. 

Journal of Consumer Research, Vol. 24, 12, pp. 315-28. 

 

Austin, J. Siguaw, J. & Mattila, A. (2003). A re-examination of the generalizability of the 

Aaker brand personality measurement framework. Journal Of Strategic Marketing, 11, 2, p. 

77.      

Azoulay, A. & Kapferer, J. (2003). Do brand personality scales really measure brand 

personality?. Journal Of Brand Management, 11, 2, pp. 143-155.  

      

Brakus, J. Schmitt, B. & Zarantonello, L. (2009). Brand Experience: What Is It? How Is It 

Measured? Does It Affect Loyalty?. Journal Of Marketing, 73, 3, pp. 52-68. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research methods. 3rd edition, Oxford university 

press, Oxford 

Caprara, G. & Barbaranellie, C. (2001). Brand personality: How to make the metaphor fit?. 

Journal Of Economic Psychology, 22, 3, p. 376. 

  

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five 

approached. 2a upplagan, Sage publication Inc, Thousand Oaks 

Creswell, J.W. (2014). Research design:quailitative, quantitative and mixed methods 

approaches. Upplaga 4, Sage: Los Angeles 



	   	  
 

	  

59	  

 

Das, G. Guin, K. & Datta, B. (2012). Developing Brand Personality Scales: A Literature 

Review. Journal Of Brand Management, 9, 2, pp. 44-63.  

 

Daun, Å. (1996). Swedish mentality. Pennsylvania State University Press: University park 

 

De Mooij, M. (2003). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for 

global advertising. International Journal of Advertising, Vol. 22 No. 2, pp. 183-202. 

de Mooij, M. & Hofstede, G. (2010). The Hofstede model. International Journal Of 

Advertising, 29, 1, pp. 85-110. 

Dolnicar, S. Grün, B. & Leisch, F. (2011). Quick, simple and reliable: forced binary survey 

questions. International Journal of Market Research Vol. 53 Issue 2, sid. 231-252. 

Eisend, M. & Stokburger-Sauer, N. (2013). Brand personality: A meta-analytic review of 

antecedents and consequences. Marketing Letters, 24, 3, pp. 205-216. 

Eisend, M. & Stokburger-Sauer, N. (2013) Measurement Characteristics of Aaker's Brand 

Personality Dimensions: Lessons to be Learned from Human Personality Research. 

Psychology & Marketing, 30, 11, pp. 950-958.   

Ferrandi, J.M. Merunka, D. Valette-Florence, P. & De Barnier, V. (2002). Brand personality: 

how well does a human personality scale apply to brands?. Asia Pacific Advances in 

Consumer Research, 5, 53-60. 

 

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: developing relationship theory in consumer 

research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373. 

  

Freling, T. & Forbes, L. (2005). An empirical analysis of the brand personality effect. Journal 

Of Product & Brand Management, 14, 7, pp. 404-413. 

Geuens, M. Weijters, B. & De Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. 

International Journal Of Research In Marketing, 26, 2, pp. 97-107.  

Ghauri, P. & Grønhaug, K. (2005) Research Methods in Business Studies: A practical Guide. 



	   	  
 

	  

60	  

3e upplagan, Pearson Education, Harlow 

Goldberg, L.R. (1990). An alternative description of personality: The Big-Five factor 

structure. Journal Of Personality And Social Psychology, 59, 6, pp. 1216-1229. 

 

Grohmann, B. (2009). Gender Dimensions of Brand personality. Journal Of Marketing 

Research (JMR), 46, 1, pp. 105-119. 

Heere, B. (2010). A New Approach to Measure Perceived Brand Personality Associations 

Among Consumers, Sport Marketing Quarterly, 19, 1, pp. 17-24. 

Howitt, D. & Cramer, D. (2005). Introduction to Research Methods in Psychology. Harlow, 

Essex: Pearson Education     

Kapferer, J.N. (2008). The New Strategic Brand Management. Kogan Page, London 

Kum, D. Bergkvist, L. Lee, Y. & Leong, S. (2012). Brand personality inference: The 

moderating role of product meaning. Journal Of Marketing Management, 28, 11/12, pp. 

1291-1304.  

Kassarjian, H. (1971). Personality and Consumer Behavior: A Rewiev. Journal of marketing 

research, 8, 11, pp. 409-18.   

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, 1:7 edition, Studentlitteratur, Lund   

Louis, D. & Lombart, C. (2010). Impact of brand personality on three major relational 

consequences (trust, attachment, and commitment to the brand). Journal Of Product & Brand 

Management, 19, 2, pp. 114-130.  

Maehle, N. & Shneor, R. (2010). On congruence between brand and human personalities. 

Journal Of Product & Brand Management, 19, 1, p. 44. 

Maehle, N. & Supphellen, M. (2011). In search of the sources of brand personality. 

International Journal Of Market Research, 53, 1, pp. 95-114.   

      



	   	  
 

	  

61	  

Maehle, N. Otnes, C. & Supphellen, M. (2011). Consumers perceptions of the dimensions of 

brand personality. Journal Of Consumer Behaviour, 10, 5, pp. 290-303.  

 

Morrison, S. & Crane, F. (2007). Building the service brand by creating and managing an 

emotional brand experience. Journal Of Brand Management, 14, 5, pp. 410-421. 

 

Muniz, K. & Marchetti, R. (2012). Brand Personality Dimensions in the Brazilian Context. 

BAR : Brazilian Administration Review, 2, p.168. 
 

Mulyanegara, R. Tsarenko, Y. & Anderson, A. (2009). The Big Five and brand personality: 

Investigating the impact of consumer personality on preferences towards particular brand 

personality. Journal Of Brand Management, 16, 4, pp. 234-247. 

 

Saunders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research method for business students. 

Upplaga 5, Pearson education limited, Harlow 

Seker, H. (2011). Developing a questionnaire on attitude towards school. Learning 

Environment Research 2011, 14, 241–261.  

Shukla P. (2008) Essentials of marketing research. Paurav Shukla and Ventus publishing, 

Brighton 

Snowball, J.D. & Willis, K.G. (2011): Interview versus self-completion questionnaires in 

discrete choice experiments. Applied Economics Letters, 18:16, 1521-1525. 

Sung, Y. & Tinkham, S. (2005). Brand personality structures in the United States and Korea: 

Common and culture-specific factors. Journal of consumer psychology, 15,4, pp. 334-350.  

Supphellen, M. & Grønhaug, K. (2003). Building foreign brand personalities in Russia: the 

moderating effect of consumer ethnocentrism. International Journal of Advertising, 22(2), 

203- 226. 

Swaminathan, V. Stilley, K. & Ahluwalia, R. (2009). When Brand Personality Matters: The 

Moderating Role of Attachment Styles. Journal Of Consumer Research, 35, 6, pp. 985-1002.  

Thurén, T. (2013). Källkritik. Stockholm: Liber 



	   	  
 

	  

62	  

Threlfall. K.D. (1999). Using Focus Groups as a consumer research tool. Journal of 

marketing practice: applied marketing science; Vol 5; 4;pp. 102-105. 

  

Roth, M. S. (1995). The effects of culture and socioeconomics on the performance of global 

brand image strategies. Journal of Marketing Research, 32, 163-175.  

Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide To Data Analysis Using 

IBM SPSS, n.p.: Maidenhead : McGraw-Hill 

Park, J. & Roedder, J,D. (2010). Got to Get You into My Life: Do Brand Personalities Rub 

Off on Consumers?. Journal Of Consumer Research, 37, 4, pp. 655-669. 

 

Powell, R. & A. Single H, M. (1996). Methodology Matters. International Journal for 

Quality i Health Care, Vol 8, No 5, pp 49-504. 

 

Yin, R.K. (2012). Applications of Case study research, 3e upplagan. SAGE publications Inc, 

USA 

Walter, N., Cleff, T. & Chu, G. (2013). Brand Experience's Influence on customer 

Satisfaction and loyalty: a Mirage in marketing research? International journal of 

management research and business strategy. 2, 1, pp. 131-144. 

Zikmund, W. G. Babin, B. J. Carr, J. C. & Griffin, M. (2010). Business Research Methods. 

8th Edition, Canada: South-Western Cengage Learning 

 

 

	  
	  
	  
	  



	   	  
 

	  

63	  

Bilagor	  

Bilaga 1  Empirisk	  undersökning 
	  
Denna studie bygger på empiri som består av primärdata. Den empiriska undersökningen 

utfördes i två olika steg. Först genom fokusgrupp och sedan genom en enkät på internet. 

Fokusgruppens syfte var att skapa en djupare förståelse huruvida konsumenter i en svensk 

kontext applicerar brand personality på olika varumärken, samt att samla relevant 

information från respondenterna som fick stå till grund vid utformningen av enkäten. Via 

enkäten testade författarna hur modellen brand personality uppfattas av respondenter i en 

svensk kontext. Nedan presenteras informationen från de två olika empiriska 

undersökningarna. 

	  

Empiri	  Fokusgrupp	  
 

Moderatorn inledde sessionen med att kort förklara brand personalitys innebörd, och gav 

respondenterna en tydlig bakgrund till ämnet. Moderatorn ombad sedan deltagarna i 

fokusgruppen att tänka på ett valfritt varumärke och sedan diskutera frågan "Om varumärket 

var en person, hur skulle ni beskriva honom/henne?". En av respondenterna var snabb med att 

berätta att hon genast tänkte på sitt favoritvarumärke Christian Dior och att hon skulle 

beskriva det som mycket kvinnligt, dyrt, elegant och sofistikerat, medan hon tänkte att 

varumärket Fjällräven däremot är mer jordnära, friluftsaktigt och äventyrligt. De andra 

respondenterna instämde, och fortsatte att nämna och beskriva varumärken som de tänkte på, 

därmed var diskussionen igång. Bilar var en produktkategori som respondenterna snabbt kom 

att diskutera. Porsche associerade respondenterna med rikedom och snabbhet. Samtliga 

respondenter var överens om att de skulle beskriva Porsche med personlighetsdrag som 

snygg, ung, maskuline, överklass, skrytsam, teknisk, vågad, spännande, livfull, trendig och 

cool. En av deltagarna nämnde att i motsatts till Porsche tänkte hon på VW Golf som mer 

feminin bil och beskrev den som mer enkel, blygsam och tillbakadragen i jämförelse med 

Porsche. Flera respondenter höll med och nämnde även att Peugeot och Renault skulle passa 

in under de personlighetsdrag som VW Golf just beskrivits med. Vidare diskuterades Volvo 

som det varumärke som var enklast att koppla ihop med olika personlighetsdrag. Volvo 

ansågs vara ett varumärke som respondenterna förknippade med familjekär, trygghet, 

originell, säker, pålitlig och ledande. Moderatorn frågade respondenterna om de ansåg att 



	   	  
 

	  

64	  

varumärket Volvo var maskulint eller feminint, varpå en respondent svarade med att de såg på 

Volvo som mer jämställd än maskulint eller feminint. Respondenten fick medhåll från övriga 

deltagare och diskussionen fortsatte med hur Volvo var präglat av Sverige och förknippat med 

svenskar generellt. En respondent menade på att Volvos varumärke kunde beskrivas som en 

typisk svensk person, bland annat att en svensk gärna vill passa in och inte sticka ut från 

mängden för mycket. Ett mycket förekommande ord respondenterna använde i diskussionen 

kring Volvo var lagom. Volvo ansågs inte vara för dyrt men ändå inte för billigt. Enkel men 

snygg, innovativt och säker.  

Moderatorn kunde konstatera att respondenterna har uppfattat deras uppgift på rätt sätt och att 

de förstår konceptet med brand personality. För att föra diskussionen vidare så visade 

moderatorn upp en bild på ett varumärke som deltagarna skulle diskutera i fokusgruppen. 

Som första steg fick deltagarna diskutera fritt kring varumärket, då moderatorn inte ville styra 

respondenterna i hur de svarade. När deltagarna sedan diskuterat hur de skulle beskriva 

varumärket, visade moderatorn en lista med alla de personlighetsdrag och egenskaper som 

inkluderas i Aakers (1997) modell brand personality. Respondenterna fick då välja de drag 

och egenskaper som de tyckte passade bra in på det valda varumärket. 

Först ut var det svenska klädvarumärket Acne. Samtliga respondenter kände till varumärket 

mycket bra och uppfattade Acne på liknande sätt. En respondent berättade att hon genast 

tänkte på medvetenhet när hon tänkte på Acne. Hon menade att det gick att utläsa genom 

Acnes användare, det är ofta mycket modemedvetna människor som bär Acne som är genuint 

intresserade av mode. För dessa användare är det viktigt med ett välrenommerat varumärke 

och de spenderar mycket pengar på kläder. Respondenterna beskrev varumärket Acne med 

personlighetsdrag som unik, kreativ, innovativ, modernt, spännande, ung och cool. 

Moderatorn reflekterade över att alla personlighetsdrag som nämndes fanns med i modellen 

brand personality, vad som var intressant var att personlighets drag som individualistisk, 

enkel och minimalistisk också nämndes av respondenterna, personlighetsdrag som inte finns 

med i brand personality modellen skapad av Aaker (1997). En respondent menade att Acne är 

ett eftertänksamt varumärke i hans ögon. De är så noga och medvetna med allt vad de gör, det 

känns som att de inte gör något förhastat utan att de alltid har en tanke med allt. Respondenten 

fortsatte berätta att Acne också känns som ett ärligt varumärke som är pålitliga och som står 

för kvalité. Ingen av de andra respondenterna motsatte sig detta utan instämde. En annan 

respondent beskrev Acne som trendigt och att de alltid ligger i framkant av modedesign. Två 

andra deltagare nämnde Acne som genuint svenskt, de menade att det minimalistiska och 
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enkla i deras design utstrålar typiskt svenskt. Vidare diskuterade de att Acne ansågs som ett 

varumärke som inte vill tillhöra mängden, utan vara unika men samtidigt inte sticka ut för 

mycket heller, utan de uppfattas som ganska lagom. 

Moderatorn fortsatte fokusgruppen med att visa en bild på ytterligare ett varumärke, nämligen 

Findus. Respondenterna började genast diskutera varumärket och moderatorn märke snabbt 

att åsikterna skilde sig åt. En respondent menade att Findus stod för kvalité och känns 

originellt. En annan respondent instämde och fortsatte förklara hur hon associerade Findus 

med tradition, barndom och familj. Tre andra respondenter var dock av annan uppfattning och 

associerade Findus med snabbmat och budget. Diskussionen som följde var livlig med spridda 

åsikter. En respondent menade att Findus stod för enkelhet och lättlagad mat som förknippas 

med vardagen. Respondenten fick medhåll av en annan deltagare som menade att Findus 

sammankopplas med barnfamiljer och stress. Fyra respondenter motsatte sig detta och 

menade att Findus utstrålar miljömedvetenhet då vissa av deras produkter så som fryst fisk 

ofta har kvalitetsmärkningar som KRAV-märkning. De påstod även att Findus inte alls var 

förknippat med budget, då det alltid finns ett billigare alternativ än Findus i frysdisken. 

Diskussionen fortlöpte och moderatorn hade svårt att få stopp på respondenterna som 

diskuterade Findus. Moderatorn kunde dock konstatera att åsikterna kring var av varierande 

karaktär och att det fanns två olika grupper inom denna fråga. 

Vidare fick respondenterna diskutera varumärket Pepsodent. Moderatorn uppfattade jämna 

svar och att deltagarna var överens som hur de skulle beskriva Pepsodent. Ord som kunskap, 

ledande, innovativa, hög teknologisk och i framkant nämndes bland respondenterna. En 

respondent menade att Pepsodent förknippas trygghet och att man vet vad man får för 

pengarna. Två respondenter menade att Pepsodent uppfattas som trovärdiga, dock så nämnde 

en annan respondent att Pepsodent nog lovar mer än vad de erbjuder. Han menade att 

Pepsodent utlovar vitare tänder, men att det är svårt att se resultat och därmed uppfattar han 

inte alls som trovärdiga. I övrigt var deltagarna överens om personlighetsdrag som associeras 

med varumärket.  

Nästa varumärke som moderatorn distribuerade ut till deltagarna var Trygghansa. En 

respondent förklarade att det första som hon tänkte på var pålitlighet, säkerhet och trygghet. 

De andra respondenterna instämde och fortsatte med ord som kunskap, medvetenhet, samt 

tillförlitlighet. Två respondenter tänkte genast på barnfamiljer och menade att enkelhet och 

lagom var ord som passade in på Trygghansa. En respondent kontrade och menade att han 
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uppfattade Trygghansa som ganska dyra och att han inte förknippade Trygghansa med en 

typisk svensk ”svensson-familj”, utan associerade Trygghansa med utbildade 

höginkomsttagare. Ytterligare en respondent fortsatte diskussionen med att hävda att 

Trygghansa förknippas med friluftsliv, äventyr och spänning. Han menade att människor som 

sysslar med extremsport använder Trygghansa för att försäkra sig eller sina fordon så som 

motorcyklar, båtar och så vidare.  

Det femte varumärket som deltagarna skulle diskutera i fokusgruppen var Absolut Vodka och 

moderatorn kunde notera att respondenterna var av olika åsikter gällande varumärket. Ungefär 

hälften av deltagarna i fokusgruppen ansåg att Absolut Vodka kunde beskrivas som ungt, 

hippt och coolt varumärke, medan den andra halvan av fokusgruppen hävdade att Absolut 

Vodka beskrevs som originellt, medvetet och stod för kvalité. Respondenterna förklarade att 

de ansåg att Absolut Vodka har en lång tradition och konsumeras mer av vuxna än av unga. 

De menade också att Absolut Vodka står för kunskap och associerades med uppriktighet, 

kreativitet men även livfullhet och spänning. 

TV4 var också ett varumärke som diskuterades under fokusgruppen. Även här fanns det olika 

åsikter hos deltagarna. Det diskuterades om TV4´s personlighet var modern och i framkant 

eller det motsatta. En respondent menade att TV4 vill uppfattas som nytänkande och moderna 

men misslyckas. En annan respondent instämde och menade att de konkurrerande tv-

kanalerna mer sammankopplades med trendig, innovativ och modern än TV4. En annan 

deltagare menade att TV4 visst kunde beskrivas som moderna då de arbetar aktivt med sociala 

medier och tar till sig trender på ett bra vis. Respondenten fick med håll från fyra andra 

deltagare men lyckades inte övertyga samtliga respondenter helt. En annan respondent tog vid 

diskussionen och påstod att Tv4 var förutsägbart och att de alltid har samma koncept, samt att 

han uppfattar att de har svårt att förnya sig. En deltagare instämde och hävdade även att TV4 

inte kunde beskrivas som pålitliga då hon uppfattat att de inte är tillräckligt kritiska i sin 

journalistik. Hon menade att för att Tv4 skulle beskrivas som mer trovärdiga var de tvungna 

att bli mer ifrågasättande. En annan respondent menade att det fanns andra tv-kanaler som 

kunde beskrivas bättre med ord som kunskap, samt att reklamen på TV4 kunde påverka att de 

inte uppfattas som en trovärdig tv-kanal. Respondenterna instämde och menade att TV4 var 

mer nöje än nytta. 

 

Moderatorn visade ytterligare en bild på ett varumärke, denna gång på L’Oréal. 

Respondenterna tvekade ett tag innan diskussionen kom igång, många av deltagarna satt och 
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funderade en stund. En respondent inledde med att säga att L'Oréal var svårbestämt, då de 

florerar i två olika prisklasser, både låg och hög. Respondenten fortsatte förklara att vissa av 

deras produkter så som de professionella hårvårdsserierna hos frisören gjorde att de kunde 

beskrivas som kompetenta, trovärdiga och spännande. Fast vid vidare tanke på deras andra 

produktserier som kosmetika som går att köpa ute i matvarubutikerna så kunde L'Oréal 

beskrivas som motsatsen. Vidare förklarade en annan respondent att L'Oréal kunde beskrivas 

som medvetna men misslyckas ändå när det kommer till trendiga och snygga. En annan 

respondent menade att kvaliteten ofta var varierande och att de uppfattades som vardagliga 

istället för glamorösa som deras konkurrenter. Respondenten fick medhåll av två andra 

deltagare så de påstod att L'Oréal inte förknippas med något unikt. En deltagare menade att 

hon skulle beskriva L'Oréal som medvetna och moderna då de ofta använder sig av kända 

referenspersoner i sina reklamer, det gör att de uppfattas som mer glamorösa. Generellt 

verkade deltagarna i fokusgruppen tycka att glamorös var svårt att applicera på varumärken. 

En respondent inflikade att det är lättare med utländska varumärken från exempelvis USA, än 

att förse svenska varumärken med personlighetsdraget glamorös. 

 

Slutligen fick deltagarna diskutera kring varumärket Ford. En deltagare refererade till den 

tidigare diskussionen kring bilar och menade att hon skulle beskriva Ford som 

miljömedveten, trovärdig och pålitligt varumärke. Två respondenter var av samma mening 

och förklarade att Ford besitter egenskaper som trygg, bensinsnål och feminin. Genast 

kontrade en respondent och menade att han skulle beskriva Ford totalt motsatt, det vill säga 

mer som en maskulin och robust bil och att han tänkte på stora bilar som krävde mycket 

bensin.  

 

Avslutningsvis fick respondenterna reflektera över samtliga personlighetsdrag och egenskaper 

som Aaker (1997) inkluderat i modellen brand personaity, varav respondenterna skulle ha en 

svensk kontext i åtanke. Sedan testade moderatorn de olika personlighetsdragen och 

respondenterna fick svara ja eller nej på om de olika dragen passar in i Sverige. Fokusgruppen 

avslutades med att respondenterna själva fick ge förslag på personlighetsdrag och egenskaper 

de ansåg passa in på varumärken i en svensk kontext. Två relevanta drag påvisades vara 

tillbakadragen och privat. 
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Bilaga	  2	  	   Beskrivande	  statistik	  
	  

 
Figur 16. Beskrivande statistik (Google worksheet 2014) 
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Bilaga	  3	   Enkät	  
 
Vi är två studenter som studerar marknadsföring vid Linnéuniversitetet i Växjö och vi har valt 
att skriva vår C-uppsats inom ämnet branding. Vi önskar nu att få hjälp med att besvara denna 
enkät, då den är av stor vikt i vår studie. Vårt syfte med studien är att se hur personliga 
egenskaper kan appliceras på varumärken, även kallat för brand personality. 
 
Enkäten är mycket enkel och tar ca tre minuter att besvara. Din medverkan är helt anonym. 
 
Tack för din medverkan. Vid eventuella frågor angående enkäten vänligen kontakta 
ey222ac@student.lnu.se  
 
Vänlig hälsning 
Emelie Ydefjäll 
Susanne Carlson 
 
Kön 

o Man 
o Kvinna 

  
Ålder 

o 18-25 
o 26-35 
o 36- 45 
o 46-55 
o 56 eller äldre 

 
Är du född i Sverige? 

o Ja 
o Nej 

 
 
Om vi bad dig att beskriva en viss person, kan du svara med ett antal personlighetsdrag. Låt 
oss istället tänka på varumärken på samma sätt. Din uppgift blir att tänka på ett valfritt 
varumärke och fråga dig själv, "Om varumärket var en person, hur skulle du beskriva 
honom/henne?" Välj sedan mellan "inte alls beskrivande" (1) till "extremt beskrivande" (5) på 
de föreslagna personlighetsdragen.  
 
Vi är tacksamma och glada för din hjälp! 
 
1= Överensstämmer inte alls 
2= Överensstämmer till viss del 
3=Överensstämmer ganska bra 
4= Överensstämmer bra 
5= Överensstämmer mycket bra 
 
Vilket varumärke är det som du tänker på när du besvarar denna enkät? 
  
Personlighetsdrag 1 2 3 4 5 
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1. Jordnära 
2. Familjekär 
3. Småstad 
4. Ärlig 
5. Uppriktig 
6. Verklig 
7. Sund 
8. Originell 
9. Glad 
10. Sentimental 
11. Vänlig 
12. Vågad 
13. Trendig 
14. Spännande 
15. Livfull 
16. Cool 
17. Ung 
18. Fantasifull 
19. Unik 
20. Up-to-date 
21. Självständig 
22. Samtida/nutida 
23. Trovärdig 
24. Arbetssam 
25. Säker 
26. Intelligent 
27. Teknisk 
28. Företagsmässig 
29. Framgångsrik 
30. Ledande 
31. Självsäker 
32. Överklass 
33. Glamorös 
34. Snygg 
35. Charmig 
36. Feminin 
37. Mjuk 
38. Friluftsaktig 
39. Maskulin 
40. Tuff 
41. Robust 
42. Modern 
43. Medveten 
44. Innovativ 
45. Kreativ 
46. Jämställd 
47. Lagom 
48. Eftertänksam 
49. Blygsam 
50. Individualistisk 
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51. Tillbakadragen 
52. Privat 
53. Minimalistisk 
54. Enkel 
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Bilaga	  4	   Varumärken	  
Nedan presenteras vilka varumärken som respondenterna hade i åtanke när de besvarade 

enkäten. 

 
Vilket varumärke tänker du på 
när du besvarar denna enkät?  

 
 

Chanel 
SF Bio 
Duracel batteri 
Arla 
Apple 
Filippa K 
Acne 
Nike 
HM 
IKEA 
Koenigsegg 
Nike 
IKEA  
apple 
Rolex 
Coop 
Nike 
OLW 
Swedbank  
H&M 
Lexington 
Hm 
Wella 
Björn Borg 
Canon 
H&M 
Nike 
Apple 
Google 
Philips 
The Body Shop 
Apple 
Acne 
H&M 
VANS  
CocaCola 
Nike 
Apple 
IKEA 
Apple 
Nike 
nike 
ICA 
Volvo 
Ramlösa 
Tetra Pak 
ICA 
polo ralph lauren 
Lantmännen 
mcdonalds 

 
 
 
 
Garant 
Nike 
Nike 
Sparbanken Eken 
Apple 
Apple 
ica 
Volvo 
VOLVO 
Ray-Ban 
Volvo 
Omega 
Nike 
Posten 
LOreal Paris  
Volvo 
Kelda 
H&M 
Acne 
Ekströms 
Bregott  
Appel 
Apple  
Ceap monday 
Ica 
H&M 
H&M 
Felix 
H&M 
Volvo 
Bergendahls 
Cobra 
red bull 
Djurgårdens IF 
nike 
Kungsörnen 
Apple 
Volvo 
H&M 
Volvo 
Ica 
Coca-Cola 
ICA 
COOP 
ICA 
Volkswagen 
apple 
APPLE 
ICA 
Marabou 
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